
ŠUTNA – Kar težko je ostati ravnodušen ob nesreči, kakršna 
je minuli petek doletela štiričlansko družino Grubar iz Šu-
tne v KS Podbočje – v požaru, po prvih ugotovitvah krimina-
listov zaradi poškodovanega dimnika, jim je tako rekoč do 
tal pogorela sicer starejša hiša. Številnim gasilcem, tako pro-
stovoljnim iz Podbočja kot poklicnim iz Krškega, kljub hitre-

mu posredovanju ni uspelo storiti kaj več, kot pogasiti ogenj 
in preprečiti njegovo širjenje, ognjeni zublji pa so medtem 
uničili vse, kar je bilo v hiši, tako da je Grubarjevim, starše-
ma Pavletu in Darji ter srednješolcema Roku in Nini, osta-
lo praktično le tisto, kar so imeli na sebi.

Nesrečna družina se je začasno nastanila pri sorodnikih na 
bližnjem Brlogu, z oblekami, hrano in denarno pomočjo pa 
so jim nemudoma priskočili na pomoč številni posamezniki in 
ustanove, med njimi Center za socialno delo Krško, župnij-
ska Karitas Podbočje, Rdeči križ in Občina Krško, za kar se 
Grubarjevi vsem iskreno zahvaljujejo. Medtem so že zaviha-
li rokave in upajo, da si bodo z nekaj pomoči v čim krajšem 
času, morda še letos, postavili novo bivališče.

V akcijo za pomoč Grubarjevim se je vključil tudi Nogometni 
klub Krško, saj je Rok, dijak športne gimnazije, njihov član. 
Vsi, ki želite donirati, lahko to storite z nakazilom Rdeče-
mu križu (RKS, Območno združenje Krško, CKŽ 30, Krško) na 
transakcijski račun 03155-1000004064, referenca: 0073915, 
namen plačila: za družino Grubar – NK Krško. Mlademu no-
gometašu in njegovi družini bodo namenili tudi prihodek od 
vstopnine za nogometno tekmo 2. SNL z ekipo ND Mura 05, 
ki bo v soboto, 14. marca, na stadionu Matije Gubca. Zbi-
ranje prispevkov za družino Grubar bo tako kot  nedavno za 
podoben primer na bližnji Dobravi organizirala tudi Krajev-
na skupnost Podbočje.  P.P.
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ZBIRANJE VZORCEV VIN:
V soboto 14. marca med 12.00 in 17.00 uro 
v Hotelu City Krško (prej Sremič) in v kme-
tijski trgovini Cerjak - Bukošek v petek 13. 
marca med 8.00 in 18.00 uro in v soboto 
14. marca med 8.00 in 12.00 uro.

VODENA DEGUSTACIJA bo v soboto 28. 
marca ob 17.00 uri v Hotelu City Krško v na-
daljevanju ZAKLJUČNA SLOVESNOST s kul-
turnim programom in podelitvijo priznanj. 
Po 20.00 uri sledi VINOGRADNIŠKI PLES in 
degustacija vseh zbranih vzorcev.
Za posamezni vzorec je potrebno oddati 2l vina, 
v steklenici s kronastim zamaškom. Za predikate 
2 steklenici. Cena za posamezni vzorec je 10 €.

V požaru zgorela hiša

KRŠKO – V Zdravstvenem domu Krško, v sklopu katerega de-
luje tudi Lekarna Krško, se zaključuje sanacija posledic po-
žara, ki je stavbo zajel lanskega 1. septembra. Lekarna Kr-
ško naj bi se v iz začasnih prostorov v eni izmed ambulant 
zdravstvenega doma v svoje obnovljene prostore v pritličju 
stavbe vrnila predvidoma v ponedeljek, 16. marca, vendar le, 
poudarja direktorica Pavla Janc, če bo montaža pohištva in 
opreme zaključena še v tem tednu, sicer bodo selitev odlo-
žili za teden dni.  Potrebujejo namreč še nekaj dni in vikend 
za zaključna dela, čiščenje, vzpostavitev informacijske mre-
že in nenazadnje tudi za polnjenje polic. Obnova skoraj 300 
m2 prostorov bo stala dobrih 634 tisoč evrov, uničene zaloge 
zdravil pa so bile vredne 190 tisoč evrov.  
Obnova v požaru uničenega dela prvega in drugega nadstro-
pja Zdravstvenega doma Krško bo končana malce kasneje, 
saj tudi tam še poteka montaža pohištva in ostale opreme. 
Po besedah direktorja Damijana Blatnika naj bi se predšol-
ski in šolski dispanzer v svoje stare prostore preselila okoli 
20. marca ali morda kakšen dan kasneje, s sprostitvijo nado-
mestnih prostorov pa bodo lažje „zadihali“ v celotni stavbi. 
Po prvih ocenah bo sanacija njihovega dela stavbe stala oko-
li 800 tisoč evrov.  P.P.   

Najprej se bo selila lekarna, 
nato še pediatrija

Svetovni dan CZ je leta 1990 
razglasila Generalna skup-
ščina OZN, v Sloveniji pa ga 
z namenom okrepiti zavest 
javnosti o ogroženosti pred 
naravnimi in drugimi nesre-
čam obeležujemo od leta 
1992. Na regijskem nivoju 
sile zaščite in reševanja se-
stavljajo organizacije in dru-
štva na prostovoljni bazi, ka-
mor med drugim uvrščamo 
na našem območju najbolj 
številčno zastopana prosto-
voljna gasilska društva, po-
tapljače, radioamaterje, ki-
nologe, Rdeči križ idr. Na 
poklicni bazi tvorijo sile za-
ščite in reševanja ob Poklicni 
gasilski enoti tudi javne služ-
be regijskega pomena in or-
ganizacije vitalnega pomena 
v lokalnem prostoru, Civilna 
zaščita pa temelji v prvi vrsti 
na ekipah prve pomoči, služ-
bah za podporo na občinah, 
v pristojnosti katerih je tudi 
skrb za vzdrževanje in upora-
bo zaklonišč, izdelavo občin-
skih načrtov reševanja ipd. 

Požrtvovalnost, pogum
in nesebična pomoč
KOSTANJEVICA NA KRKI - V kostanjeviškem Lamutovem salonu je 3. marca po-
tekala slovesnost s podelitvijo priznanj, s katero so pripadniki Civilne zaščite 
iz vseh štirih posavskih občin obeležili 1. marec, svetovni dan Civilne zaščite. 

Njihove vpetosti v prostor in 
pomena delovanja se občani 
zavedamo predvsem pri do-

mala vsakodnevnih posredo-
vanjih pri požarih v naravi 
in prostorih, prometnih ne-
srečah in vse pogostejših na-
ravnih ujmah, kakršna se je 
razbesnela nad posavskimi 
občinami tudi 15. in 16. av-
gusta lani, ko je neurje z ve-
trom in točo razkrivalo stre-
he stanovanj in gospodarskih 

objektov, poškodovalo infra-
strukturo in opustošilo pri-
delovalne površine. Med ve-

čjimi nesrečami in dogodki v 
minulem letu velja izposta-
viti tudi požrtvovalno delo 
pripadnikov CZ pri petdnev-
ni reševalni in iskalni akci-
ji ponesrečencev v nesreči s 
čolni na reki Savi pri Blanci, 
dvodnevno štabno-poveljni-
ško in teoretično državno 
vajo NEK 2008, na kateri so 
sodelovali poveljniki in na-
mestniki poveljnikov CZ ter 
štabi CZ v ožji sestavi na lo-
kalni, regijski in državni rav-
ni, NEK, občine, ministrstva 
in vladne službe, predvide-
ne z načrti zaščite in reše-
vanja za ukrepanje ob jedr-
ski nesreči v NEK, skupaj pa 
okoli 350 udeležencev. Spre-
gledati ne gre niti veliko vlo-
ženega dela pri organizaciji 
in izvedbi 15. kongresa Gasil-
ske zveze Slovenije v mesecu 

Letošnji prejemniki bronastih, srebrnih in zlatih znakov 
CZ na slovesnosti v Kostanjevici na Krki

Dan Civilne zaščite

Pred dnevom 
žena
Drobne pozornosti so 
tiste, ki nam polepšajo 
trenutke v preveč hitečem 
vsakdanu, zato je prav, 
da si včasih vzamemo čas 
za sprehod v naravo ali za 
druženje s prijatelji. Tudi 
lepa beseda je lahko tista, 
ki nam prikliče na obraz 
nasmeh in nas spravi v 
dobro voljo. Osmi marec je 
dan, ko naj bi si ženske še 
posebej vzele čas zase, si 
pustile izreči lepo misel ali 
kot samoumevno sprejele 
tudi kakšno drobno 
pozornost. Iz našega 
uredništva vsem ženskam 
čestitamo ob prazniku!

Poklicni gasilci iz Krškega med posredovanjem
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Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
11. marec.

Le-ta se je znašel v »rdečih 
številkah« že v letu 2006 in 
2007, poslovno leto 2008 pa 
je zaključil z 260.000 evri od-
prtih terjatev oziroma ob-
veznosti, zato je Svet zavo-
da sprejel sklep o reviziji ter 
o poslovnih omejitvah upra-
ve KŠTM, Občini Sevnica, kot 
ustanoviteljici omenjene-
ga javnega zavoda, pa podal 
predlog o razrešitvi direkto-
rice Petre Pozderec. Po dol-
gi razpravi in izmenjavi raz-
ličnih stališč ter mnenj, kjer 
je bilo izrečenih tudi nekaj 

Glasovali za odstop 
direktorice KŠTM 
SEVNICA – Na redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 18. 
februarja v konferenčni dvorani sevniškega gradu, je bila ena najbolj »vro-
čih« točk dnevnega reda točka, ki je občinske svetnike seznanjala z likvidno-
stnimi težavami zavoda KŠTM Sevnica. 

ostrih besed med predsedni-
kom sveta zavoda Robertom 
Percem in direktorico KŠTM, 
je nato Pozderčeva ponudila 
svoj odstop. Občinski svet Ob-
čine Sevnica je po opravljeni 
razpravi in glasovanju sprejel 
sklep o sporazumni odpove-
di, ki je začel veljati takoj po 
podpisu, ki ga je sedaj že bi-
vša direktorica opravila pred 
vsemi svetniki kar na občin-
ski seji. Izglasovan je bil tudi 
sklep o denarnem nadome-
stilu v višini štirih mesečnih 
plač oz. 10.000 evrov bruto 

zneska, čeprav je Pozderčeva 
zahtevala 12.000 evrov. Mesto 
vršilke dolžnosti bo do imeno-
vanja novega direktorja za-
voda opravljala Vlasta Marn, 
vodja finančno-računovodske-
ga servisa na Občini Sevnica, 
člani sveta zavoda bodo še na-
prej opravljali svojo funkcijo, 
nadzorni odbor Občine Sevni-
ca pa bo prednostno obravna-
val poslovanje KŠTM-ja v vseh 
letih njegovega delovanja in 
po potrebi podal tudi predlog 
za ostale nadzore oz. revizije. 
 S. Radi

Svetniki županu očitajo, da 
po več kot dveh mesecih od 
zadnje seje občinskega sve-
ta (18. decembra 2008) še 
vedno niso dobili podrob-
nih razčlenitev in utemelji-
tev predloga proračuna za 
leto 2009 in da se postopek 
obravnave proračuna ni še 
niti začel. „Kolikor smo lahko 
razbrali iz dosedanjega gra-
diva, pa nas jezi predvsem 
dejstvo, da v proračunu, v 
nasprotju z drugimi občina-
mi, ni predvidenih nobenih 
evropskih sredstev, prora-
čun ni naravnan razvojno,“ 
pravijo svetniki. Obregnili so 
se tudi ob plače v občinski 
upravi: „...predvsem pa se 
nam zdi nesprejemljivo dej-
stvo, da je znašala najvišje 
izplačana plača za novem-
ber kar 5.600 evrov, kar je 
mnogo več kot na drugih ob-
činah, znesek pa je primer-

POSAVJE - Od ponedeljka do sobote Zveza slovenskih društev 
za boj proti raku namenja še večjo pozornost tej zahrbtni 
bolezni, za katero je v Sloveniji v minulem letu zbolelo bli-
zu 12.000 ljudi. Najpogosteje je nastanek bolezni povezan z 
nezdravim načinom življenja - s kajenjem cigaret, nezdravo 
hrano in s premalo uživanja sadja in zelenjave, s čezmerno 
telesno težo, prekomernim pitjem alkoholnih pijač, premajh-
no telesno dejavnostjo, kožni rak pa s pretiranim sončenjem. 
Tudi v različnih posavskih krajih je tako Posavsko in obso-
teljsko društvo za boj proti raku, ki mu predseduje dr. med. 
Alenka Krenčič Zagode, pripravilo zdravstvene stojnice na 
temo samopregledovanja dojk na modelu, prav tako o tej 
bolezni zainteresirane osveščajo z gradivom, pa tudi preko 
medijev želijo čim širši krog ljudi seznaniti s to pogubno bo-
leznijo. Na srečanju, ki ga bodo pripravili v čateških termah 
20. marca, pa bodo obravnavali temo Rak debelega črevesa 
in danke.  M. K. M.

Teden boja proti raku

Županu očitajo samovoljo
KOSTANJEVICA NA KRKI - Sedemčlanska neodvisna svetniška skupina v občin-
skem svetu občine Kostanjevica na Krki je v izjavi za javnost ponovno izre-
kla kup očitkov na račun župana Mojmirja Pustoslemška.

ljiv s plačo predsednika vla-
de (6.100 evrov)“. 

Očitki svetniške skupine le-
tijo tudi na pogajanja z Ob-
čino Krško o delitveni bilan-
ci. Moti jih županov predlog, 
naj bo Občina Kostanjevica 
ustanovitelj le dveh javnih 
zavodov, Osnovne šole Jože-
ta Gorjupa in Galerije Boži-
dar Jakac. „Če pri šoli ne gre 
za sporno odločitev, pa pri 
Galeriji Božidar Jakac me-
nimo, da je to ustanova šir-
šega pomena, zato mora biti 
v interesu občine Kostanje-
vica na Krki, da se pri tem 
zavodu odloči za soustano-
viteljstvo z občino Krško (s 
tem se je strinjala tudi ob-
čina Krško),“ meni svetniška 
skupina in dodaja, da naj bi  
bili po prvotnem predlogu, ki 
je bil usklajen tudi s kosta-
njeviškim občinskim svetom, 

obe občini soustanoviteljici 
v Regionalni razvojni agen-
ciji Posavje, Posavskem mu-
zeju Brežice, Zdravstvenem 
domu Krško, Lekarni Krško, 
Glasbeni šoli Krško, Osnov-
ni šoli dr. Mihajla Rostoharja 
Krško, Valvasorjevi knjižni-
ci Krško in Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki. 
„Neodvisna svetniška sku-
pina tako ugotavlja, da žu-
pan zopet deluje samovolj-
no, da sporazuma, ki ga je 
predlagal občinskemu svetu, 
sploh ni predstavil in da se 
ne zaveda posledic svojih de-
janj.“ Ob tem opozarjajo, da 
bi morala Občina Kostanjevi-
ca na Krki, ker pokrajin še ni, 
samo za delovanje Galerije 
Božidar Jakac letno iz prora-
čuna zagotoviti okrog 700 ti-
soč evrov sredstev.
 
 P. Pavlovič

MOKRICE - Srečanje slovenskega premierja Boruta Pahorja 
s hrvaškim kolegom Ivom Sanaderjem, ob prisotnosti obeh 
zunanjih ministrov, Samuela Žbogarja in Gordana Jandro-
kovića, na gradu Mokrice na pustni torek ni prineslo sadov. 

Bistvenih premikov v reševanju odprtih vprašanj med drža-
vami, razen da je do srečanja sploh prišlo, ni. Sanader še ve-
dno zagovarja mednarodno sodišče, Pahor pa podpira medi-
acijo. Pričakovanja tudi niso bila velika, saj naj bi šlo le za 
vzpostavitev neposrednega dialoga, potrebnega za učinko-
vitejše reševanje odprtih vprašanj med državama. Premier-
ja sta se strinjala, da bosta v prihodnje povečala dinamiko 
srečanj med državama. S. Vahtarič

Na srečanju na Mokricah 
brez premikov

Sanader in Pahor pred novinarji

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za danes je sklicana 23. redna seja 
Občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki. Na dnevnem 
redu je 13 točk, med njimi zaključni račun občine za leto 
2007, osnutek letošnjega proračuna, ki naj bi na odhodkovni 
strani znašal 3,86, na prihodkovni pa 3,46 milijone evrov, po-
stopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrež-
je, določitev najemnin za občinska neprofitna stanovanja ter 
odlok o izdajanju Kostanjeviških novic.  P.P. 

KRŠKO – Za 29. redno sejo Občinskega sveta občine Krško, 
ki bo v ponedeljek, 9. marca, je predvidenih 18 točk dnev-
nega reda, vendar se pod točko premoženjsko-pravne zade-
ve „skriva“ kar 13 podtočk, zato seja zagotovo ne bo kratka. 
Svetnice in svetniki se bodo seznanili s projektom komasacije 
na Krškem polju, ga (predvidoma) odobrili in zanj zagotovili 
sredstva, odločali bodo o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za obrtno cono MDB – jug, o ureditvenem načrtu za 
Dolenjo vas – nova stanovanjska pozidava, o lokacijskem na-
črtu za romsko naselje Kerinov Grm, o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispev-
ka na območju občine, o strategiji izgradnje športnih objek-
tov v občini Krško, o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
neurja iz leta 2005, o pravilniku o organiziranju in plačeva-
nju stroškov predšolske vzgoje, pa tudi o sprejemu programa 
dela gospodarskih javnih služb za leto 2009.  P.P. 

V ospredju seje bodo 
prostorski dokumenti

Danes pred svetniki 
osnutek proračuna

BREŽICE – V torek, 3. mar-
ca, je brežiški župan Ivan 
Molan načelniku Upravne 
enote Brežice Darku Bu-
kovinskemu predal v upo-
rabo defibrilator (na fo-
tografiji), ki je namenjen 
za prvo pomoč ob zastoju 
srca. Pobudo za namesti-
tev je podal Rotary klub 
Čatež, donator pa je ob-
čina Brežice, ki je kupila 
dve napravi v skupni vre-
dnosti 5.200 evrov in ene-
ga namestila tudi pred 
sprejemno pisarno v bre-
žiški občinski zgradbi.  
M. K. M.  

Posavska založba 
Neviodunum 

in Valvasorjeva 
knjižnica Krško

vabita na predstavitev 
nove knjige

Živko Šebek

KRŠKO – 
ŽIVLJENJE Z REKO 

SAVO,

ki bo v torek, 
17. marca 2009,

ob 18. uri 
v Valvasorjevi knjižnici.

maju v Krškem, ki je bila za-
upana Gasilski zvezi Krško. 
Zato so na kostanjeviški slo-
vesnosti, ki so jo z recitacij-
skimi in plesnimi točkami po-
pestrili učenci domače šole, 
posameznikom, službam in 
organizacijam, ki so se še po-
sebno s svojim delom in po-
žrtvovalnostjo izkazali na po-
dročju zaščite in reševanja, 
podelili priznanja. 

Bronasti znak CZ je vodja 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje Brežice Zdenka Moč-
nik podelila Mladenu Arn-
šku, članu štaba CZ Občine 
Brežice, Željku Povhu, vod-
ji reševalne postaje Krško 

pri Društvu potapljačev Vi-
dra, Branku Petanu, strokov-
nemu sodelavcu CZ na Obči-
ni Krško, Borutu Simončiču, 
strokovnemu sodelavcu CZ na 
Občini Sevnica, v odsotnosti 
Božidarju Krajncu, direktor-
ju inženiringa v NEK, Željku 
Srečkoviču, članu reševal-
ne postaje Krško, Robertu 
Percu, vodji OKC pri Policij-
ski upravi Krško, in Brigadi 
zračne obrambe in letalstva 
iz Cerkelj ob Krki. Ob nave-
denih so se med letošnje do-
bitnike bronastega znaka CZ 
zapisali tudi Milan Kostrevc, 
Stanislav Preskar, Marija 
Mira Šraj in Zdravstveni dom 
Sevnica, katerim pa je bilo 
priznanje vročeno 27. febru-

arja na državni slovesnosti, ki 
je potekala na Brdu. Srebrni 
znak CZ je Jožef Kos, povelj-
nik Štaba CZ za Posavje, izro-
čil dolgoletnemu operativne-
mu gasilcu Antonu Palčiču, 
Dušanu Keriču, članu Štaba 
CZ za Posavje za policijske 
in varnostne zadeve Miranu 
Grubenšku, v odsotnosti Sta-
netu Rožmanu, predsedniku 
uprave NEK, na slovesnosti na 
Brdu pa je bil srebrni znak CZ 
podeljen Operativno komu-
nikacijskem centru PU Kr-
ško. Najvišje priznanje, zlati 
znak CZ, je prejela Gasilska 
zveza Krško, na državni slo-
vesnosti pa Alojz Fon. 
 
 Bojana Mavsar

nadaljevanje s 1. strani

Požrtvovalnost, pogum
in nesebična pomoč

IZJAVA
Odgovorni urednik Pustnih 

novic Rudi Mlinar izjavljam, 
da za resničnost podatkov 
v člankih o D. I. Brežice 

prevzema odgovornost bivši 
podpredsednik D. I. Boris.

Opravičujem se vsem 
prizadetim.

Rudi Mlinar, Prežihova 10, 8250 Brežice

V pripravi nov 
prostorski načrt
KRŠKO - Župan občine Krško 
Franc Bogovič je podpisal 
sklep o začetku priprave ob-
činskega prostorskega načrta, 
s čimer se je postopek po več 
kot letu aktivnosti tudi for-
malno začel. Od zadnje spre-
membe prostorskega plana 
leta 2004 so na Občini Krško 
prejeli okoli 600 novih pobud 
občanov, pretežno za potre-
be stanovanjske gradnje. Do-
kument naj bi bil sprejet naj-
kasneje septembra 2010.
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Osnovna šola Raka je priče-
la letošnje šolsko leto z de-
setimi oddelki s 167 učenci, 
v pet oddelkov vrtca pa je 
vključenih 82 otrok, kar zna-
ša nekaj več kot 76-odstotno 
vključenost vseh otrok šol-
skega okoliša. Skupno število 
zaposlenih je 44. Investicij-
ski program, ki zajema izgra-
dnjo vrtca in rekonstrukcijo 
šole, je v enoletni zamudi. 
Kot pravi Milvana Bizjan, pa 
so se stvari le premaknile, saj 
so trenutno v fazi izbire izva-
jalca na osnovi javnega raz-
pisa, na katerega se je prija-
vilo 16 interesentov. „Če ne 
bodo nastopile težave z iz-
biro izvajalca del, se bo gra-
dnja lahko pričela v aprilu, 
objekt pa bo predan v upora-
bo konec letošnjega oktobra. 
Nato naj bi začeli rekonstruk-
cijo šole, ki bi bila zaključena 
do konca leta 2010,“ je poja-
snila ravnateljica, ko sem jo 
vprašala, kako rešujejo pro-
storsko stisko, ki je nastala 
z dvema oddelkoma prvošol-
cev. „Prostorska stiska je veli-
ka,“ je nadaljevala, „zato iz-
vajamo pouk tudi v prostorih 
krajevne skupnosti, poskuša-
mo pa biti strpni in razume-
ti, da je za vse potreben čas. 
Prav tako razmišljanje posku-
šamo prenesti tudi na starše. 
Smo pa še bolj zagrizeni za 
delo in na vseh področjih do-
segamo zelo lepe rezultate.“ 

Že drugo leto so vključeni v 
projekt Sodelovanje med vrt-
cem in starši pri spodbujanju 
otrokovega govornega razvo-

Z Milvano Bizjan o dogajanju na OŠ Raka

Nov vrtec še letos, obnova 
šole do konca leta 2010
RAKA - Čeprav se je šolsko leto 2008/2009 že prevesilo v drugo polovico, sva z ravnateljico raške šole 
Milvano Bizjan odstrnili tudi novosti v učnem načrtu, se dotaknili projektov, ki jih izvajajo, pogovarjali 
pa sva se še o obeležitvi 30-letnice delovanja vrtca in investicijah, ki so planirane za letošnje leto.

ja. Vzgojiteljice so aktivne 
tudi na področju medgenera-
cijskega sožitja in zdravega 

življenja, malčki sodelujejo 
s starejšimi vrstniki v projek-
tih šole, preko ZPM Krško so 
vključeni v Zeleni nahrbtnik, 
najstarejši vrtičkarji pa se 
vsako leto udeležijo plavalne-
ga tečaja. Na Raki letos obe-
ležujejo tudi tri desetletja in-
stitucionalnega varstva, ki ga 
bodo še posebej zaznamova-
li v juniju.  

Bizjanova se z veseljem ozira 
tudi na minulo leto: „V svo-
ji sredi smo imeli devetošol-
ko, ki je bila najboljša na več 
tekmovanjih, priznanje ji je 
podelil celo predsednik drža-
ve dr. Danilo Türk. Naši de-
vetošolci pa so sodelovali na 
mednarodnem natečaju na 
področju trajnostnega razvo-
ja z raziskovalno nalogo Eko 

kmetija na Raki in prejeli pri-
znanje za originalnost, to je 
prišlo iz avstralskega mesta 

Ade l a i de .“ 
Nato je Biz-
janova doda-
la, da so ure-
sničevali cilje 
inovacijske-
ga projekta 
Aktivnost in 
kreativnost, 
popotnici za 
življenje, si 
pridobili EKO 
zastavo ter 
skrbeli za 
zdravo življe-
nje v okvi-
ru projekta 
Zdrava šola.

„Tudi letos 
smo se odločili nadaljevati z 
začetimi projekti. S šestimi 
slovenskimi šolami v različ-
nih regijah pa so se povezali 

še v okviru projekta šolskega 
ministrstva Kulturstik z raz-
vijanjem kulturne pismenosti 
učencev,“ je dejala Bizjano-
va. Prav tako se povezujejo 
in sodelujejo tudi s posavski-
mi šolami. Z mjuziklom Ča-
rovnik iz Ozza so gostova-
li v Sevnici in na Studencu, 
na podelitev bralne značke 
pa povabili učence OŠ Plani-
na pri Sevnici z opereto Rde-
ča kapica. Z veseljem pa so 

vključeni v ustvarjalno doga-
janje v kraju, sodelujejo pa 
tudi z različnimi društvi in 
organizacijami v občini. „Na 
pobudo učiteljice Marijane 
Pavlovič so se učenci odloči-
li za sodelovanje v projektu 
Pomagajmo otrokom v Tibe-
tu. Zbirali so papir, zanj do-
bili 300 evrov in sponzorirali 
deklico Dawo Dolmi, ki kon-

čuje 10. razred osnovnega 
šolanja ter ji s tem zagotovi-
li enoletno šolanje, z njo pa 
so vzpostavili tudi pisno ko-
munikacijo,“ je še izpostavi-
la Bizjanova.  

Raški osnovnošolci vsako leto 
izdajo šolsko glasilo Čveka. 
Njihova posebnost je še pla-
ninska dejavnost z mentorico 
Jadranko Kržan in sobotnimi 
izleti v hribe. Na šoli pa delu-
jeta tudi otroški in mladinski 
pevski zbor, ki se redno ude-
ležujeta pevskih revij. Po be-
sedah Bizjanove pa so letos 
pričeli s poučevanjem druge-
ga tujega jezika v okviru pro-
jekta, ki ga že izvaja šolsko 
ministrstvo in bo obvezno za 
vse sedmošolce v letu 2011. 
„V Sloveniji je takšnih šol 49 
in naša šola je edina v obči-
ni Krško, v Posavju pa so še 
Dobova, Pišece in Krmelj. Da 
smo se lahko vključili v pro-

jekt, sem morala pridobiti 
soglasje učencev, vseh nji-
hovih staršev, Sveta staršev 
in Sveta zavoda. Naš vzorec 
je zanimiv, saj imamo v ra-
zredu dva učenca s posebni-
mi potrebami in učenca, ki 
se uči nemščine zasebno že 
šesto leto,“ je še pojasnila 
ravnateljica. 

Za zaključek pogovora pa sva 
spregovorili še o t. i. mode-

lu Kakovost za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja, ki 
ga uvajajo z izobraževanji 
pri Slovenskem inštitutu za 
meroslovje in si prizadeva-
jo pridobiti certifikat Kako-
vostna šola, kar pa jim bo po 
predvidevanjih uspelo v dveh 
letih, trenutno so že na pol 
poti. 
 M. Kalčič M.

Ravnateljica Milvana Bizjan je zelo 
ponosna na številna priznanja, ki jih 
prejemajo na različnih področjih.  

Raški sedmošolci, ki že pridobivajo znanje iz nemščine, 
z razrednikom Markom Bizjanom in učiteljico nemščine 
Patricijo Kodrič.

Milvana Bizjan, ravnateljica Osnovne šole Raka
Življenjske korenine je pognala na Bohorju. V kmečkem 
okolju je kalila svoje najnežnejše otroštvo, ki pa je bilo 
po njenih besedah ogromna in bogata popotnica za priho-
dnost. Za študij v Mariboru, kjer si je nabirala znanje, je 
imela težke pogoje, vendar ga je končala in se z največjim 
veseljem predala službi. Ta se ji je zgodila na Raki. Dobila 
je stanovanje in si ustvarila družino, ki se je povečala za 
hčerko in sina. Ponosna pa je tudi, da je postala babica. 
Službena pot pa jo je vodila tudi v Novo mesto, kjer je bila 
zaposlena na Zavodu za šolstvo. Kot pravi, je izšla iz pra-
kse, na Zavodu je veliko delala z učitelji po vsej Sloveniji, 
svoje delo oplemenitila s teorijo in se vrnila v prakso. Bila 
je predsednica Slavističnega društva Dolenjske in Bele kra-
jine, kjer je kot soorganizatorica pomagala pri izvajanju 
tekmovanj iz materinega jezika. Včasih je bila zelo aktivna 
na  kulturnem področju. Od nekdaj rada bere, hodi v nara-
vo in v hribe. Kot konjiček pa izpostavi šolo, ki ji je v vese-
lje, saj najraje od vsega nekaj naredi za otroke ter je sreč-
na, ko vidi nasmejane obraze, zadovoljna, da imajo učenci 
znanje in rezultate. Na Raki ravnateljuje že šesto leto.

SEVNICA – V večnamenskem prostoru Gasilskega doma Sev-
nica so 26. februarja stanovalcem Florjanske ulice odgovor-
ni za izvajanje izgradnje infrastrukturnih ureditev HE Blanca 
in Centralne čistilne naprave Sevnica predstavili dosedanje 
opravljeno delo in predvidene aktivnosti za čimprejšnje do-
končanje del na tem območju, ki so precej zahtevna. 
Projekt mestne kanalizacije in odvodnjavanja meteornih vod 
predvideva novo ureditev Florjanskega grabna, ki je bil spe-
ljan po preozkih ceveh, zato je ob naraslih vodah prihajalo 
do zalivanja objektov. Nova regulacija Florjanskega grabna 
bo urejena tako, da v bodoče ne bo poplavljal, a zaradi te 
protipoplavne ureditve in gradnje kolektorja kanalizacije za 
Florjansko ulico je ta že več kot pol leta zaprta za ves pro-
met - do stanovanjskih hiš vodijo potrebni prehodi, narejeno 
je tudi začasno skupno parkirišče izven gradbenega območja. 
Na četrtkovem srečanju je okoli 50 prisotnih prebivalcev 
Florjanske ulice najbolj zanimalo, kdaj bodo dela v njihovi 
ulici dokončno končana, saj ta po njihovem mnenju poteka-
jo premalo koordinirano in prepočasi, kar povzroča nejevoljo 
tamkaj živečih, čeprav izvajalec  zagotavlja, da bo bivanje 
v ulici po uspešno opravljenih delih bistveno kakovostnejše. 
Po vseh načrtih naj bi bila vsa dela v Florjanski ulici v leto-
šnjem letu zaključena - tako naj bi se sredi marca začelo do-
končno urejanje z asfaltiranjem odseka od regionalne ceste 
R3 proti železnici (od parkirnega prostora gostilne Kragl proti 
hiši gospe Lipovšek); v mesecu maju naj bi potekalo asfalti-
ranje spodnjega dela Florjanske ulice, in sicer od križišča za 
Pečje do regionalne ceste R3; dokončno pa naj bi bila celotna 
Florjanska ulica urejena z vso infrastrukturo (cesta s pločni-
kom, javna razsvetljava, kanalizacija…) v septembru 2009.
Po živahni razpravi so si zainteresirani posamezniki lahko 
ogledali projektno dokumentacijo, ki so jo odgovorni za ka-
kovostno in strokovno ureditev Florjanske ulice prinesli na 
sestanek.  S.R.

Kdaj bodo zaključena dela  
v Florjanski ulici?

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

S ciljem dolgoročnega sodelovanja na področju razvo-
ja javnega sektorja v Sloveniji in širše sta v Krškem na-
čelnica Upravne enote Krško, mag. Lidija Božič, in de-
kan Fakultete za upravo, Univerze v Ljubljani, prof. dr. 
Srečko Devjak, podpisala Sporazum o sodelovanju med 
strateškima partnerjema. 

Na podlagi skupnih interesov ter v skladu s svojimi pri-
stojnostmi in poslanstvom si bosta partnerja prizade-
vala za razvoj upravnih ved in doseganje skupne kori-

sti za uporabnike svojih storitev. Sodelovanje bo, med 
drugim, vključevalo razvoj novih vsebin in oblik študij-
skih programov, sodelovanje izkušenih javnih uslužben-
cev pri predstavitvi dobrih praks v okviru pedagoškega 
procesa in na strokovnih konferencah, izvajanje delov 
študijskih programov (kot so: obvezna študentska pra-
ksa, somentorstvo pri diplomskih in drugih delih), izobra-
ževanje in usposabljanje javnih uslužbencev ter druge 
oblike znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega siner-
gičnega sodelovanja.

Sodelovanje med Upravno enoto Krško 
in Fakulteto za upravo

Prof. dr. Srečko Devjak in mag. Lidija Božič ob 
podpisu Sporazuma o sodelovanju

KRŠKO – Med številnimi društvi po občini Krško, katerih 
člani se v teh dneh zbirajo na občnih zborih, so se 27. fe-
bruarja sestali tudi člani Občinskega združenja Zveze slo-
venskih častnikov Krško. Gre za člane, ki imajo s strani 
države priznan vojaški čin, za pripadnike stalne sestave 
Slovenske vojske, njene vojne ali rezervne sestave. Teh je 
v krško združenje trenutno včlanjenih okoli 170. 

Kakor je v predstavitvi poročila dela za minulo leto poudaril 
predsednik združenja Anton Podgoršek, so aktivnosti poteka-
le skozi vse leto. V velikem številu so se člani udeležili vojaško 
strokovnih izobraževanj, v sklopu katerih jim je med drugim 
na temo misije slovenske vojske v Afganistanu predaval sto-
tnik Ernest Pleh, konec meseca maja pa so obiskali mornariški 
odred SV v Ankaranu, kjer so si ogledali tudi vojaško ladjo An-

karan. Nekaj članov se je udeležilo tudi predstavitve zmoglji-
vosti SV z bojnim streljanjem na vojaškem poligonu Poček, v 
jesenskem delu programa pa so se udeležili proslave slovenske 
vojske v vojašnici Cerklje ob Krki in obiskali kraje severozaho-
dne Slovenije, kjer so potekali osamosvojitveni boji. V mese-
cu septembru je deset predstavnikov združenja obiskalo stano-
vsko organizacijo ob nemškem dnevu rezervistov v pobratenem 
mestu Obrigheim, katere pričakujejo v mesecu juniju na povra-
tnem obisku in srečanju na Senovem, kjer bodo s slovesnostjo 
obeležili deseto obletnico medsebojnega sodelovanja. Minulo 
leto so zaključili s prednovoletnim srečanjem, ki so ga pripra-
vili skupaj s krškim veteranskim združenjem, s katerim tesno 
sodelujejo, kakor tudi z ostalimi veteranskimi združenji po ob-
čini, regiji in širše. 
Po sprejetem načrtu dela za letošnje leto pa sta člana predsed-
stva Zveze slovenskih častnikov Jože Florjančič in Borut An-
geli podelila tudi častniška priznanja. Pisno priznanje ZSČ so 
prejeli Franc Živič, Janez Krajnc in Martin Špiler, častni znak 
Ivan Petrišič, plaketo pa Anton Podgoršek. 
 Bojana Mavsar 

Desetletje sodelovanja krških 
častnikov z Obrigheimom

Od leve proti desni: Borut Angeli, Ivan Petrišič, Anton 
Podgoršek, Franc Živič, Janez Krajnc in Martin Špiler, 
zadaj pa Jože Florjančič

Napovednik prireditev
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RAKA – Visok jubilej, 99 let, 
je 1. marca praznovala Ma-
rija Dovjak iz vasi Brezje pri 
Raki. Zbrala se je vsa družina - 
vseh šest otrok, sedem vnukov 
in osem pravnukov, naslednji 
dan pa jo je obiskal tudi pred-
sednik KS Raka Silvo Krošelj. 
Iz Brezovega, kjer je bila osma 
med enajstimi otroki, se je 
primožila v Brezje. V izgnan-
stvu v Nemčiji je družina ži-
vela skupaj po zaslugi moža 
zidarja, ki je našel delo in sku-
pni dom. Po smrti moža pred 
45 leti je ostala brez prihod-
kov, sama z otroci, a so pridne roke, dobra volja in pomoč 
ljudi poskrbeli za lačna usta. Še pred dvema mesecema je 
opravljala vsa gospodinjska opravila, ki jih, kot pravi, tako 
pogreša. Na domačiji živi s sinom Alojzem, hčerki Štefka in 
Anica pa prihajata pomagat. 

Tudi letos smo obljubili, da se vidimo prihodnje leto za njen 
100. rojstni dan. In kakšne so njene želje? Preprosta, kot je, 
pove, da si želi zdravlja in da bi še lahko kuhala.
 S. Turk

Pokrajina 
Posavje - ali in 
kdaj?
Prizadevanja za uvedbo po-
krajin trajajo že desetletja. 
Sočasno se je oblikovala tudi 
pobuda za ustanovitev po-
krajine Posavje z namenom, 
da tvorci razdelitve Sloveni-
je na pokrajine pri risanju 
bodočega zemljevida Slove-
nije ne bi »pozabili« na ar-
gumente in visoko stopnjo 
soglasja Posavcev glede obli-
kovanja lastne pokrajine. 

Posavske občine so že pred več kot desetletjem ustanovi-
le tudi Svet pokrajine Posavje (v ustanavljanju), ki je kot 
posvetovalno telo obravnavalo številna širša, regionalna 
vprašanja (npr. posavska štipendijska shema, HE na spo-
dnji Savi, izgradnja čistilnih naprav v Krškem, Brežicah 
in Sevnici in podobno). Ustanovitev Pokrajine Posavje je 
ključna najmanj zaradi dveh razlogov. Prvič je to velika 
razvojna priložnost, saj naj bi v okviru lastne pokrajine v 
Posavju in za Posavje učinkoviteje in hitreje načrtovali in 
odločali o razvojnih vprašanjih, kot so: razpolaganje z na-
šim prostorom in okoljem, zagotavljanje ugodnih pogojev 
za razvoj gospodarstva in kmetijstva, razvoj in obnova re-
gionalne cestne infrastrukture, bolnišničnega zdravstva, 
srednjega, višjega in visokega šolstva, kulturnih ustanov 
in podobno. In drugič bi samostojna pokrajina Posavje 
preprečila razdelitev štirih  posavskih občin oziroma nji-
hovo priključitev centrom v Novemu mestu oziroma Celju. 
Prav in nujno je, da o posavskih razvojnih izzivih odloča-
mo v Posavju in da nismo nek privesek večji pokrajini. 

Analiza razvojnih priložnosti, ki jih prinaša uvedba po-
krajin kot druge ravni lokalne samouprave, ki je umešče-
na med raven občin in državo, kaže, da bi na pokrajinski 
ravni gospodarneje ravnali s prostorom in okoljem. Načr-
tovanje območij, namenjenih razvoju industrijskih dejav-
nosti, razne prometne in okoljske infrastrukture, pogosto 
presega občinske meje in zato v okviru občin pogosto ne 
pride do celovitih odločitev ali pa prihaja do podvajanj 
in neracionalnih rešitev. Pomembno je tudi, da bi drža-
va prenesla na pokrajine vse zemljišča, ki so sedaj v lasti 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, kar bi bil pomem-
ben razvojni instrument pokrajin. Načrtovanje, razvoj in 
izvajanje srednješolskih, višje in visokošolskih  progra-
mov lažje uskladimo med občinami, da se ne podvajajo in 
da jih prilagodimo potrebam regijskega gospodarstva in 
pričakovanjem šolajočih. Tudi razvoj zdravstva, še pose-
bej bolnišnice Brežice, bi bil hitrejši, če bi o razvoju te bol-
nišnice, posodobitvah in nakupu bolnišnične opreme od-
ločali doma. 

Uvedba pokrajin je torej  razvojna priložnost, ki bi zdru-
žila razvojne potenciale posavskih občin in ne sme pred-
stavljati dodatnega birokratskega aparata in pretiranega 
stroška. Pokrajinska zakonodaja, ki jo je pripravila prej-
šnja vlada, je temeljila na principu, da bi se številna mi-
nistrstva reorganizirala in prenesla del pristojnosti in za-
poslenih na raven pokrajin. Možno je tudi, da bi občine 
združile del svojih služb in zadeve urejale skupaj in učin-
koviteje na pokrajinski ravni.  

Projekt uvedbe pokrajin je postal realnejši, ko so bile leta 
2006 sprejete ustavne spremembe, kar je predstavljalo 
osnovo za pripravo pokrajinske zakonodaje, ki pa žal ni 
bila deležna zadostne podpore (2/3) v parlamentu. Social-
ni demokrati (SD), ki so načeloma podpirali uvedbo po-
krajin, so smatrali, da lahko pripravijo boljšo zakonoda-
jo od takrat predlagane. Koalicijski sporazum, ki so ga 
SD, Zares, DeSUS in LDS podpisali novembra lani, ne na-
menja uvedbi pokrajin veliko pozornosti. Le nekaj načel-
nih stavkov ne daje odgovora, do kdaj bodo pripravili po-
krajinsko zakonodajo, koliko bo bodočih pokrajin, kakšne 
bodo njihove pristojnosti, naloge in viri financiranja. 

Nekoliko več optimizma dajejo izjave ministrice, pristoj-
ne za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Zla-
te Ploštajner, ki je sredi januarja letos napovedala, da si 
bodo prizadevali že v letu 2010 izvesti volitve v pokrajin-
ske organe in v letu 2011 pokrajine tudi konstituirati. Iz 
napovedanega bi sklepali, da bo sedanja vlada predlaga-
la novo zakonodajo še letos, da jo parlament tudi sprej-
me in da lahko začno teči naslednje leto volilna opravi-
la. Te napovedi ministrice potrjuje tudi sprejet program 
zakonov, ki jih namerava letos vlada predložiti v sprejem 
parlamentu. Zelo pomembno je, da bo ministrstvo pri pri-
pravi zakonodaje sodelovalo tudi z opozicijo in predlaga-
lo takšne rešitve, ki bodo deležne dvotretjinske podpore po-
slank in poslancev. Težko si predstavljam to podporo, če 
med predlogi ne bo tudi Pokrajine Posavje. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

- šopki
- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

Lani so na območju občin Kr-
ško in Kostanjevica na Krki 
sklenili 115 zakonskih zvez, 
na podlagi sodb okrožnih so-
dišč pa so v register vpisali 
tudi 39 ločitev. Na območju 
občine Krško je bilo rojenih 
262 otrok, umrlo pa je sku-
pno 247 občanov. Največ smr-
ti oziroma največjo negativno 
razliko med številom smrti in 
rojstvi so zabeležili v KS Do-
lenja vas pri Krškem, kjer je 
umrlo 16 krajanov, rodilo pa 
se je le pet otrok. Največji 
prirastek novorojenih imajo 
na območju KS Raka, kjer se 
je lani rodilo 31 otrok, umrlo 
pa deset krajanov, in v KS Se-
novo, kjer so „pridelali“ lani 
celo enega otroka več, to je 
skupno 32 novorojenih, a so 
hkrati na območju KS zabele-
žili tudi takšno smrtnost kra-
janov (31).  Ob že omenjeni 
Dolenji vasi, v kateri so imeli 
lani daleč največjo smrtnost 
in negativno razliko med šte-
vilom novorojenih in umr-
lih, so med skupno petnajsti-
mi krajevnimi skupnostmi na 
območju občine Krško imeli 
več smrti kot rojstev še v KS 
Podbočje (razlika -7), Senu-
še (-4), na Krškem polju (-1) 
in Zdolah (-1). V kostanjevi-
ški občini nimajo ne negativ-
nega ne pozitivnega priliva, 
saj se je rodilo 28 otrok, prav 
toliko občanov pa je tudi pre-
minulo.

Če vzamemo iz opravljenega 
dela in pristojnosti UE še ne-
kaj za bralce zanimivih po-

datkov: lani so na Oddelku 
za upravne notranje zadeve 
med drugim izdali 2.015 vo-
zniških dovoljenj, v eviden-
co pa vpisali 934 novih voz-
nikov, od tega 77 voznikov, 
ki so morali po pretečeni ka-
zni odvzema vozniškega do-
voljenja ponovno opravljati 
vozniški izpit. Skupno je bilo 
konec minulega leta v evi-
denco vpisanih 18.173 voz-
nikov in 19.816 registriranih 
vozil. Kakor je dejala vodja 
oddelka Vida Omerzel, pri-
čakujejo povečan obseg z iz-
dajanjem novih dokumentov 
oziroma postopno  zamenjavo 
predvidoma v drugi polovici 
leta, in sicer vozniških dovo-
ljenj v obliki plastične kartice 

iz polikarbonata z namenom, 
da bi se postopoma v evrop-
skem prostoru uveljavil eno-

ten obrazec vozniških dovo-
ljenj. 

V register pridelovalcev grozd-
ja in vina, ki ga vodijo na Od-
delku za gospodarske dejavno-
sti in kmetijstvo, je bilo konec 
leta vpisanih 2.338 prideloval-
cev, ki obdelujejo skupno kar 
3.406 vinogradov v skupni po-
vršini dobrih 810 hektarjev. 
Po besedah Nine Hadžimu-
lić, vodje oddelka, bodo v le-
tošnjem letu na podlagi naja-
ve Občine Krško pričeli s prvo 
od petih najavljenih komasa-
cij Krškega polja. Navedeno 
območje naj bi obsegalo oko-
li 150 ha zemljišč, ki so v lasti 
okoli 280 lastnikov. Na Oddel-
ku za občo upravo, ki ga vodi 
mag. Jožica Volčanjk, ima-
jo po vojni zakonodaji vpisa-
nih skupno 3403 upravičencev, 
od tega 147 vojnih veteranov 
iz obdobja 2. svetovne voj-
ne, 717 vojnih veteranov iz 
leta 1991, 72 vojnih invalidov 
in 2467 žrtev vojnega nasilja. 
Lani so status vojnega vetera-
na priznali 33 osebam, od sku-
pnega števila upravičencev pa 

jih je v minulem letu preminu-
lo 125. V kolikor bo na podla-
gi odločbe ustavnega sodišča 
iz leta 2007, po katerem so iz-
enačene vse civilne žrtve voj-
ne, v letošnjem letu prišlo tudi 
do sprememb Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja, mag. Joži-
ca Volčajnk pravi, da v zvezi s 
tem na oddelku pričakujejo ne 
le povečan obseg dela, tem-
več tudi težje oziroma dolgo-
trajnejše postopke pri dokazo-
vanju statusa civilne žrtve. V 
navedenem primeru se ta na-
mreč nanaša na osebe, ki so 
bile izpostavljene nasilju zara-
di vojnih dogodkov, a niso bile 
aktivno udeležene na kateri 
koli od vojskujočih se strani. 

V Referatu za prostor se je 
večina prejetih zadev na-
našala na izdajanje gradbe-
nih in uporabnih dovoljenj, 
saj je bilo v letu 2008 uve-
deno gradbeno dovoljenje za 
nezahtevne objekte, kamor 
sodijo kmečke lope, skednji, 
seniki, garaže, ute, bazeni, 
nepretočne greznice ipd. Po 
spremenjenem Zakonu o gra-
ditvi objektov in podzakon-
skih predpisih sedaj vodijo v 
referatu postopke za zahtev-
ne in manj zahtevne objek-
te, pri čemer je pomembno, 
kakor je dejala vodja Ivi-
ca Puntar, da za enostavne 
objekte, denimo za nadstre-
šek do 30 m2, malo komunal-
no čistilno napravo, zbiralnik 
za kapnico do 30 m3 itd., ni 
več potrebno pridobiti grad-
benega dovoljenja, temveč 
mora stranka vložiti le zahte-
vo na predpisanem obrazcu 
in priložiti zemljiško-katastr-
ski načrt z vrisanim načrtova-
nim objektom.

 Bojana Mavsar

Vida Omerzel, mag. Lidija Božič, mag. Jožica Volčanjk, 
Ivica Puntar in Nina Hadžimulić

KRŠKO - 26. februarja je Gasilska zveza Krško organizirala po-
delitev diplom, spričeval in činov gasilskega častnika (vod-
ja enot) 43 gasilkam in gasilcem (na fotografiji). Priznanja 
sta v imenu Gasilske zveze Slovenije podelila Avgust Mlakar 
in Slavko Šribar, oba člana upravnega odbora Gasilske zve-

ze Slovenije. S tem je gasilstvo v občini Krško in Kostanjevici 
na Krki obogateno z novimi kadri, ki bodo s svojim znanjem 
prispevali k še večji operativni in splošni pripravljenosti ga-
silcev. Prav tako bodo mnogi izmed novih gasilskih častnikov 
v prihodnosti prevzemali odgovorne naloge v svojih prosto-
voljnih gasilskih društvih in v organih gasilske zveze. S tem je 
gasilska zveza pridobila tudi kader za vodenje priprav na ga-
silska tekmovanja in druge aktivnosti v procesu izobraževa-
nja in usposabljanja gasilcev. Tako ima Gasilska zveza Krško 
v svoji sestavi že preko 200 gasilskih častnikov vseh stopenj. 
Po podelitvi so se novi častniki zadržali v prijetnem pogovoru 
in ob podoživljanju trenutkov v času tečaja ter ob opravlja-
nju izpita in zaključnih praktičnih vaj v Izobraževalnem cen-
tru republiške uprave za zaščito in reševanje in gasilski šoli. 
Vsem novim častnikom želimo uspešno delo pa tudi prijetnih 
trenutkov med gasilskimi tovariši.  S.Š.

43 novih gasilskih častnikov 

Upravna enota Krško v letu 2008

Največ prirastka na Raki, 
najmanj v Dolenji vasi
KRŠKO - „Stranke so naše delo v preteklem letu ocenile z oceno 4,85 (od možnih 5), kar pomeni ohranitev vi-
sokega nivoja kakovosti opravljanja storitev,“ je na predstavitvi rezultatov in obsega dela Upravne enote Kr-
ško poudarila načelnica mag. Lidija Božič. V reševanju so imeli 12.764 upravnih zadev, od tega so jih rešili 
12.610 ali kar 98,79 odstotkov. Dodatno so rešili še okoli 40.000 drugih upravnih nalog in okoli 7.400 overitev. 

ČREŠNJICE - Pri Žugičevih je 21. februarja potekala 5. redna le-
tna skupščina Turističnega, športnega in kulturnega društva Čre-
šnjice. Društvo, ki je nastalo leta 2004, danes šteje že 190 čla-
nov. Uvodni govor je imel predsednik društva Stane Pleteršnik, 
ki se mu je iztekel mandat. Za novega predsednika društva je bil 
izvoljen Martin Žugič, potrdili pa so tudi tudi nov upravni odbor. 
Svoje mnenje sta podala tudi nadzorna in disciplinska komisija 
društva, predstavili so finačni načrt ter načrt dela za prihajajo-
če leto. Med drugim je v načrtu za leto 2009 ureditev površin za 
balinanje in cvetličnih gredic po vasi.  Š.Ž.

Skupščina TŠKD Črešnjice

Želi si, da bi še lahko kuhala
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GLOBOKO - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika so 
se člani Turističnega društva Globoko zbrali na rednem letnem 
občnem zboru društva. Otvoritev občnega zbora so popestri-
li člani turističnega podmladka, ki so pripravili kulturni pro-
gram. Prešernove pesmi so prebirale Lea, Vita in Katja, ki so 

tudi zapele, na harmoniko pa je zaigral Jaka (na fotografiji). 
Podmladek je v lanskem letu večkrat nastopil, tako so pripravili 
program za vaško kožuhanje, gostovali pa so tudi na prireditvi 
Dobova se predstavi, kjer so navdušili občinstvo. Podmladek 
deluje pod mentorstvom Vesne Živič in Anice Novoselović. 

Gasilci nosijo 41, občina pa 
59 odstotkov investicije, vre-
dne 160.000 evrov. Občina je 
lani obljubila 80.000 evrov, 
a zagotovila le 50.000 evrov, 
razliko pa v letošnjem prora-
čunu, pravi predsednik Krajev-
ne skupnosti (KS) Pišece Peter 
Skrivalnik, dodatnih za letos 
obljubljenih sredstev ni. Žu-
panovega napotka, da naj do 
prihodnjega proračuna črpajo 
sredstva iz interventnih sred-
stev, pa ne bodo mogli upošte-
vati, saj letno dobijo 27.000 
evrov in s polovico tega zne-
ska krijejo še dolg iz naslova 
izgradnje šole, hkrati pa imajo 
zmanjšana sredstva za delova-
nje krajevne skupnosti. „Smo 
v neljubi situaciji, sami ne 
bomo zmogli finančnega bre-
mena ureditve dvorane. Gasilci 
bodo naredili nabirko med kra-
jani, del denarja bomo zagoto-
vili iz naslova vračila vlaganj v 
telekomunikacijo,“ pravi Skri-
valnik, ki dodaja, da za uspo-

ARTIČE - Dela za izgradnjo pločnika Artiče, od priključka 
za Trebež do kapelice v dolžini okoli 900 m, naj bi končali 
predvidoma poleti. Prioritetno izvajajo osrednji del pred-
videnega projekta, to je obe avtobusni postajališči pove-
zani s pločnikom in pripadajočo infrastrukturo.

Dela so obsežna, saj projekt zajema popolno obnovo cesti-
šča, izgradnjo pločnika, rešitev odvodnjavanja, obnovo ka-
nalizacije, izvedba javne razsvetljave in obnova avtobusnih 
postajališč. Pri izvedbi sodelujeta Občina Brežice kot finan-

cer izgradnje pločnika, obnove kanalizacije, investicija pa 
predvideva tudi obnovo obstoječe kanalizacije za odvod od-
padnih komunalnih voda in avtobusnih postajališč ter izvedbe 
javne razsvetljave s 440 tisoč evri ter Ministrstvo za promet 
oz. Direkcija RS za ceste, ki financira rekonstrukcijo ceste. 
Tajnik Krajevne skupnosti Artiče Franc Volčanšek je poja-
snil, da je bil omenjeni odsek s prometnega vidika neprime-
ren, saj je bila ogrožena prometna varnost pešcev, med ka-
terimi je veliko šolarjev. Na dela so čakali skoraj 15 let, zato 
so dela kljub velikim posegom v prostor med krajani dobro 
sprejeta, še pravi in tudi ni izrazitih problemov z lastniki ze-
mljišč, čeprav je nekaj posameznih primerov še nerešenih. 
 S. Vahtarič

Kako dokončati prizidek?
PIŠECE – Prizidek k večnamenskemu domu je pred zaključkom tretje gradbene faze, v minulem mesecu 
so pokrili streho, v teh dneh bo vstavljeno stavbno pohištvo. A na krajevni skupnosti opozarjajo, da ni 
zagotovljenih sredstev za njegovo dokončanje. 

sobitev dvorane z vhodno avlo 
brez gasilskega dela rabijo mi-
nimalno okoli 50.000 evrov. In 
sicer za vodovodno in elektro 
napeljavo vključno z glavnim 
priključkom, plinsko ogreva-
nje, omete, sanitarije, čajno 
kuhinjo, prostore za KS, zasil-
ni izhod in delno ureditev oko-
lice. Za celotno ureditev brez 
gasilskega dela, z ureditvijo 
garderob za odrom, sanacijo 

dvorane ter ureditvijo dosto-
pa za invalide pa skupaj 80.000 
evrov. Zato le upa, da bo ce-
lotna ureditev zaključena pri-
hodnje leto, da pa bodo letos 
uspeli dostojno urediti dvorano 
in vhodno avlo. Skrivalnik po-
jasnjuje, da so računali na raz-
pisna sredstva, za katera pa se 
občina na koncu ni prijavila, in 
upa, da bo iz letošnje postav-
ke ureditve večnamenskih do-

mov nekaj sredstev namenje-
nih tudi njihovemu prizidku. 

Ravnatelj tamkajšnje šole 
Martin Dušič težko pričaku-
je ureditev dvorane, saj imajo 
na šoli pestre aktivnosti. Prav 
tako imajo letos več prvošolč-
kov, skupaj z vrtcem 105, in s 
tem en čisti oddelek več, zato 
morajo do novega šolskega 
leta urediti dodatno matično 
učilnico za razredno stopnjo 
in oddelek podaljšanega biva-
nja. Že pri gradnji je morebi-
tno povečanje predvideno na 
podstrešju, zato bo v tem letu 
občina zagotovila okoli 11.000, 
šola pa okoli 4.000 evrov za do-
datno učilnico, ki pa jo bodo 
opremili s starim pohištvom, 
še dodaja ravnatelj. Najver-
jetneje bodo morali preuredi-
ti kabinet v vrtcu za formiranje 
mlajše skupine varovancev od 
enega do treh let, prostor za 
nego pa že imajo.
  S. Vahtarič 

Pišečane skrbi, kako bodo prišli do sredstev za 
dokončanje prizidka.

Do poletja z novo podobo 

Glavna cesta skozi naselje se ureja na obeh straneh

Obstoječi kompleks z gasil-
skim in večnamenskim do-
mom so krajani Skopic po-
stopoma gradili vse od konca 
60-ih let, zato se objektu, 
ki služi za razne prireditve, 
od družabnih do športnih, v 
njem pa ima svoj prostor tudi 
krajevna skupnost, že pošte-
no pozna, da ga je načel zob 
časa. V novogradnji, ki ga 
bo nadomestila, bo v kletnih 
prostorih dvorana z odrom za 
kulturne prireditve, v pritli-
čju bo večnamenska dvora-
na za družabne prireditve, 
mansardni prostori v nad-
stropju pa bodo namenjeni 
za društva, sestanke, otro-
ške delavnice ipd. „Z izgra-
dnjo novega objekta bi radi 
oživili družabno in društveno 
dogajanje  v kraju, ki je za-
mrlo po ukinitvi štiriletne po-
družnične osnovne šole pred 
desetletji, manjka nam tudi 
kulturnih prireditev,“ pra-
vi Irena Rudman, ter doda-
ja, da z izjemo gasilskega 
in športnega društva v kra-
ju pač ni ne društev ne pro-
storskih pogojev, da bi se ta-

Nov dom za več življenja v vasi
SKOPICE – Na Skopicah načrtujejo obnovo ali bolje rečeno gradnjo novega večnamenskega doma kot 
središčnega prireditvenega prostora v krajevni skupnosti. Če bo vse teklo po zastavljenih načrtih, bo 
objekt zgrajen do tretje gradbene faze, torej pozidan, zaprt in pod streho, še letos, pravi podpredse-
dnica KS Skopice in brežiška občinska svetnica Irena Rudman.

kšno življenje razvilo. So pa 
v minulih letih kar dobro ure-
dili krajevno infrastrukturo, 
lani so med drugim končali še 
z obnovo asfaltnega športne-
ga igrišča, ki ga bodo letos 
obogatili še z otroškimi igra-
li in uredili njegovo okolico. 

V brežiškem občinskem pro-
računu je za izgradnjo več-
namenskega doma letos za-
gotovljenih 200 tisoč evrov. 
Po neformalnem dogovoru 
naj bi namreč Skopicam le-
tno pripadal toliko od 600 ti-

sočakov, ki jih občina (lahko) 
dobi na podlagi sporazuma z 
Ministrstvom za obrambo za-
radi hrupa z bližnjega cer-
kljanskega letališča, preo-
stalih 400 tisoč evrov pa KS 
Cerklje ob Krki. Letališče se 
bo po obnovi še bolj pribli-
žalo vasi in krajani se boji-
jo, da bo hrupa še več, zado-
voljni pa so, da na njem vsaj 
po zagotovilu organizatorjev 
naj ne bi bilo več avtomo-
bilskih dirk, ki so jim parale 
živce v preteklosti. Sredstva 
MORS so sicer namenjena za 

sofinanciranje komunalne in-
frastrukture, a ker na Skopi-
cah trenutno takšnih potreb 
nimajo, so se dogovorili za 
izgradnjo večnamenskega 
doma. Občina Brežice je za 
vodenje investicije v fazi iz-
delave projekta pooblastila 
KS Skopice, najbrž pa bodo 
na podoben način sodelovali 
tudi v fazi izgradnje, upa Ru-
dmanova. 

Nekaj manj kot 400 krajanov 
Dolenjih in Gorenjih Skopic, 
ki sestavljata KS Skopice, si-
cer živi v nekakšnem „žepu“ 
med omenjenim letališčem 
in avtocesto, blizu je tudi 
nuklearka, prihajata pa še 
HE Brežice z akumulacijskim 
jezerom in načrtovana ob-
voznica Skopice. „Nekoč so 
bile Skopice mirna ravninska 
vas, vse našteto pa vpliva na 
kakovost življenja tudi v ne-
gativnem smislu,“ pravi Ru-
dmanova, zato še posebej 
težko čakajo na nove prido-
bitve, kakršna je nov večna-
menski dom.
 Peter Pavlovič

Središčni prostor krajevne skupnosti naj bi kmalu 
postal gradbišče.

Pregled celic v brisu mater-
ničnega vratu je zanesljiv in 
z ustreznimi postopki v 80 do 
90 odstotkih primerov pre-
preči nastanek raka. Raziska-
ve kažejo, da se spremembe 
materničnega vratu razvijajo 
v raka postopno več let. Zato 
pri ženski, ki nima ginekolo-
ških težav, zadošča bris ma-
terničnega vratu vsako tre-
tje leto, potem ko sta izvida 
dveh testov, opravljenih v 
obdobju enega leta, negativ-
na. Kljub negativnemu izvidu 

Nameniti pozornost vsaki spremembi!
BREŽICE – Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje je organiziralo predavanje ginekologinje Alen-
ke Krenčič Zagode na temo »Zakaj in kdaj h ginekologu po 50. letu?«, z željo, da bi se strokovnih na-
potil udeležilo čim več žena, kajti z rednim ginekološkim pregledom in odvzemom brisa materničnega 
vratu se je mogoče izogniti nastanku raka materničnega vratu. 

brisa pa morajo biti ženske 
pozorne na vsak nov znak, 
težavo ali spremembo. V po-
moč je tudi državni program 
ZORA, s katerim želijo spod-
buditi ženske, da bi prihajale 
na redne ginekološke pregle-
de, v tem programu bo vsa-
ka ženska, stara od 20 do 64 
let, ki v treh letih ne opravi 
preventivnega pregleda, do-
bila nanj vabilo.
Državni presejalni program 
(presejanje pomeni pregle-
dovanje navidezno zdravih 

ljudi s preprosto preiska-
vo ali testom) za raka dojk 
DORA vabi ženske med 50. in 
69. letom starosti k odločitvi 
za presejalno mamografijo 
in je preiskava, ki omogoča 
odkriti sumljive spremembe 
dojk, še preden so tolikšne, 
da bi jih lahko zatipala žen-
ska pri samopregledovanju. 
Na kakršne koli spremembe 
dojk morajo biti ženske po-
zorne, saj se lahko rak po-
javi tudi pred 50. letom ali 
med dvema slikanjema. Pri 

ženskah, ki so starejše od 70 
let, se rak dojk pojavlja red-
keje, zato v presejalni pro-
gram niso vabljene, vendar 
morajo biti pozorne, saj za 
rakom dojk lahko zboli vsaka 
ženska, največkrat pa zbolijo 
ženske po 50. letu.
 N. Jenko Sunčič

BREŽICE – Mladinski center Brežice je v sodelovanju z Me-
stno hišo, Foto Studiem Rožman, JSKD in Društvom sloven-
sko-poljskega prijateljstva v Mestni hiši Brežice pripravil 
otvoritev fotografske razstave poljskega umetnika Gregorja 
Pachleja, imenovane »Ujeti«. Avtor je konferenčni fotograf 
poljskega dnevnika 
»Dziennik Polska-
The Times«. Razsta-
va prinaša dela, ki 
jih je Pachle ustva-
ril v zadnjih treh le-
tih, nekaj fotografij 
pa je bilo ustvarje-
nih v Šleziji in v Po-
meranji, kjer trenu-
tno živi.
Diplomiral je na fa-
kulteti za fotografi-
jo v Katovicah. Nje-
gov fotografski izziv 
je narava, dela iz 
narave so bila objavljena v specializiranih revijah in je kot 
predsednik Fotografskega društva Šlezije promoviral pod-
cenjevano naravno lepoto Šlezije. Med leti 1996 in 2007 je 
razstavljal po celotni Poljski, na Češkem, Slovaškem in Šved-
skem. V začetkih so ga navduševale barvne in v zadnjem času 
črno-bele fotografije.
Sicer v avtorjevi odsotnosti je poljskima predstavnikoma 
poljsko-slovenskega prijateljstva ter redkim domačim obi-
skovalcem, ki so se dali ujeti v otvoritev, spregovorila Katari-
na Kozole, na citre pa zaigrala Ester Najger (na fotografiji).
 N.J.S.

Ujeti v objektivu Pachleja

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

Občni zbor TD Globoko
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V akciji, ki jo je koordiniral 
Salezijanski mladinski cen-
ter Sevnica, so v dobrega pol 
leta napolnili zabojnik z elek-
tromaterialom, s šivalnimi in 
drugimi napravami, z oblači-
li, s tekstilom ter s šolskimi 
potrebščinami za pot v Ango-
lo. V to revno afriško državo 
je nato 28. decembra lani od-
potoval tudi Emil Stopar. Že-
lel je preveriti,  kako poteka 
akcija razdeljevanja pomo-
či, ki so jo poslali Sevničani in 
sevniška podjetja. Nastanil se 
je v misijonu slovenske misi-
jonarke Zvonke Mikec (le-ta 
že 16 let pomaga najrevnej-
šim na »črni celini«) v Luandi.
Ob predstavitvi svojega druge-
ga bivanja v Angoli, ki mu ga 
je omočila s finančnimi sred-
stvi tudi Občina Sevnica, ter 
ob prekrasnih fotografijah je 
z navdušenjem dejal: »Angola 
je naravno bogata dežela. Ze-

Emil Stopar predstavil 
potek humanitarne akcije
SEVNICA - Po dobrem mesecu bivanja v afriški Angoli se je v domači kraj vrnil sevniški čevljar in laični misi-
jonar Emil Stopar, ki je številnim obiskovalcem 20. februarja v Salezijanskem mladinskem centru Sevnica ob 
bogatem slikovnem materialu predstavil rezultat humanitarne akcije lanskega poletja »Pomoč Angoli«. 

lena dežela,« ter nekoliko raz-
očaran dodal, »a tega ljudje 
tam ne znajo izkoristiti.« Pre-
pričan je, da je tudi 30-letna 
vojna pustila sledi, saj so lju-
dje nemotivirani za delo, če-

prav so dobri delavci, ko jih 
spraviš k njemu. »Portugal-
ci so bili dobri gospodarji. V 
času kolonializacije so nape-
ljali vodovod, speljali žlezni-
co… Afričani tega niso znali 

izkoristiti,« je bil še kritičen. 
Precej razočaranja je poka-
zal tudi nad usodo zabojnika, 
ki je po trimesečnem potova-
nju pristal v nekem angolskem 
skladišču, a Emil je ob svojem 
prihodu takoj posredoval, da 
se je material razdelil in za-
čel uporabljati. Ob pomoči 
domačinov se je nato lotil na-
peljevanja javne razsvetljave 
in porabil ves poslani instala-
cijski material. Na žalost ideja 
o čevljarski delavnici ni zaži-
vela, vendar Emil Stopar potu-
je v Angolo ponovno v mese-
cu juliju in takrat bo zagotovo 
začela delovati tudi ta delav-
nica, saj je ves material za-
njo že pripravljen - čevljarski 
stroj darovalca iz Mokrono-
ga in 1000 parov spodnjega 
ustroja čevljev.

 Smilja Radi, 
 foto: Franc Šeško

Andrej Hafner, gonilna sila SMC-ja, Emil Stopar in 
študentka Špela iz Grosupljega

Tekmovalca sta v zelo krat-
kem času (v dveh dneh in v 
noči pred tekmovanjem) pri-
pravila iz različnih vrst rib in 
rakov najboljše specialitete, 
s katerimi sta se med pribli-
žno 20 udeleženci tekmovanja 
predstavila na kulinarični raz-
stavi 25. februarja v Ljubljani. 
Na lično urejeni mizi sta pri-
pravila predstavitev treh hla-
dnih in treh toplih predjedi ter 
glavno jed – gurmansko skalo 
ribjih dobrot (plošča za osem 

Osvojila tretje mesto na Slanikovi pojedini
VRH PRI BOŠTANJU/LJUBLJANA –Na letošnjo tradicionalno kulinarično prireditev Slanikova pojedina, s katero so pred 
84 leti začeli v Grand hotelu Union v Ljubljani, se je prijavilo tudi priznano gostišče z Vrha pri Boštanju. Tekmovanja 
sta se udeležila Aljaž Novšak z Lukovca, študent Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ter Dejan Mastnak, kuhar-
ski svetovalec iz vasi Turje pri Hrastniku, ki v gostišču pripravljata posebne specialitete izbranih okusov. 

Aljaž Novšak in Dejan Mastnak sta za sodelovanje  na 
kulinarični prireditvi v Ljubljani uporabila tudi dva 
velika jastoga.

Dela na odseku v dolžini 
1.785 metrov predstavljajo 
relativno zahteven poseg v 
teren in poleg obnove cesti-
šča zajemajo izgradnjo eno-
stranskega pločnika, petih 
podpornih zidov ter treh ka-
mnitih zložb, ureditev dveh 
avtobusnih postajališč, ure-
ditev sistema odvodnjava-
nja, obnovo in izgradnjo jav-
ne razsvetljave in prometne 
signalizacije ter obnovo ka-
nalizacije in ostalih vodov 
gospodarske javne infra-
strukture. Hkrati bo v sklo-
pu investicije izvedena tudi 
ureditev novega križišča in 
dela Njivške ceste ter teh-
nično ustrezna ureditev vseh 
obstoječih lokalnih cestnih 
priključkov, ob vsem nave-
denem pa je potrebno upo-
števati še postopke urejanja 
lastniških razmerij z doseda-
njimi lastniki zemljišč, kate-

Najbolj obremenjena cesta skozi 
Radeče končno dobiva novo podobo
Radečanke in Radečani so po več kot desetletju dočakali začetek rekonstrukcijskih del na regional-
ni cesti R3-665/1191 Velika Reka – Radeče skozi Radeče, domačinom bolj poznane kot Titova ulica. Re-
konstrukcijska dela v višini približno dveh milijonov evrov potekajo na temelju sklenjenega sporazuma 
o sofinanciranju med Direkcijo Republike Slovenije za ceste in Občino Radeče ter oktobra lanskega leta 
podpisane pogodbe med omenjenima pogodbenima strankama in izvajalcema gradbenih del, podjetje-
ma CM Celje, d. d., v vlogi vodilnega partnerja in Gradnje Boštanj, d. o. o., v vlogi partnerja.

rih odkup je potreben za ne-
moteno izvedbo projekta.

Zlasti pločnik, ki bo po do-
končanju del povezoval celo-
tno naselje Radeč, predsta-
vlja uresničitev želja mnogih 
občanov, ki so več let izraža-
li potrebo po zagotavljanju 
varne poti, zlasti za otroke 
na njihovi poti v šolo, ob tej 
prometno močno obreme-
njeni cesti.

Tovrstna rekonstrukcija ce-
ste prinaša pomemben ele-
ment na področju izbolj-
šanja prometne varnosti v 
Občini Radeče in po zagoto-
vilih naročnikov ter projek-
tanta predstavlja rešitev za 
nekaj prihodnjih desetletij. 
Ob tem je razumljivo, da je 
ob sedanji rekonstrukciji ce-
stišča in obnovi oziroma do-
graditvi pločnika, pravi čas 

za obnovo, zamenjavo ali no-
vogradnjo vodov gospodarske 
javne infrastrukture, ki pote-
kajo pod cestiščem ali ploč-
nikom vzdolž celotne trase, 
na kateri potekajo gradbe-
na dela. Hkrati tovrsten ele-
ment vnaša dodatne težave 
pri izvedbi del, saj morajo 

le-ta potekati v koordinaci-
ji z vsemi obstoječimi in bo-
dočimi upravitelji vodov ko-
munalne infrastrukture. Med 
njimi je tudi podjetje Gratel, 
d.o.o., ki na območju občine 
gradi sodobno informacijsko 
komunikacijsko omrežje in 
bo v fazi rekonstrukcije ceste 

sodelovalo z izgradnjo sekun-
darne kabelske kanalizacije.

Ker gre za rekonstrukcijo ce-
ste, ki poteka skozi urba-
no, strnjeno poseljeno nase-
lje, se predstavniki občinske 
uprave Občine Radeče, na 
čelu z županom, Matjažem 
Hanom, zavedamo vseh po-
tencialnih težav, ki bodo na-
stale tekom izvajalskih del. 
Med njimi je na prvem mestu 
bojazen, da bi zaradi del ne 
prihajalo do večjih zastojev v 
prometu, zlasti v času vsako-
dnevne jutranje in popoldan-
ske prometne konice. Opo-
zoriti velja tudi na dejstvo, 
da gre za edino dovozno pot 
do podjetja Radeče papir, d. 
d. oziroma Radeče papir Mu-
flon, d. o. o., kamor dnevno 
vozijo težka tovorna vozila, ki 
bodo ob spremenjenem pro-
metnem režimu v času gra-

dnje predstavljala dodatno 
oviro za vse ostale udeležen-
ce v prometu.

Ob tem pa v občinski upravi 
vendarle menimo, da je za-
voljo izboljšanja dolgoročne 
prometne varnosti in kako-
vosti prometne infrastruk-
ture vredno tudi malce po-
trpeti. Hkrati prosimo vse 
uporabnike ceste, naj bodo 
strpni v primeru zastojev in 
naj dosledno upoštevajo po-
stavljeno prometno signali-
zacijo in spremenjen prome-
tni režim, v pričakovanju, da 
bodo po 30. novembru 2009, 
torej pogodbenem roku za 
dokončanje del, stvari zopet 
postavljene na pravo me-
sto. Seveda v novi, tehnično 
ustrezni in prometnim udele-
žencem prijazni podobi pro-
metne infrastrukture.
 Občinska uprava

oseb). Tako je bila na dveh 
granitnih skalah razstavljena 
smučeva zloženka z gomolja-
sto zelenjavo, lososova teri-
na, nadeta sipa, rakova pra-
lina, tris polente s paradižniki 
in ribja zelenjava. Na krožnike 
za hladno predjed sta Aljaž in 
Dejan uvrstila tuno na želeju 
iz agrumov, muslinsko omako, 
hobotnični carpaccio v sprem-
stvu parmezanovega korneta z 
mangovo kremo ter mariniran 
postrvni zvitek na stročnicah. 

Tople predjedi so predstavlja-
li sipini rezanci z jakobinko, 
šparglji in paradižnikova oma-
ka, jastog na pireju, odišavljen 
z zvezdastim janežem, ter bro-
koli omaka in ribja tortica na 
treviškem radiču.

Mladima kuharskima mojstro-
ma, ki sta v lanskem letu za 
predstavljene specialitete 
prejela srebrno priznanje, je 
letos stroga ocenjevalna ko-
misija, ki ocenjuje predvsem 

videz - usklajeno barvno kom-
pozicijo predstavljenih jedi, 
prisodila odlično tretje me-
sto. Aljaž Novšak, ki je pred 
odhodom v Ljubljano dejal: 
»Bolje je nič pričakovati, kot 
pa biti razočaran,« je z osvo-
jenim mestom zadovoljen in 
skupaj z Dejanom Mastnakom 
že kujeta nove načrte za pri-
pravo večerov posebnih kuli-
naričnih dobrot v gostišču Do-
linšek na Vrhu pri Boštanju. 
 Smilja Radi



Posavski obzornik - leto XIII, številka 5, četrtek, 5. 3. 2009 7IZ NAŠIH KRAJEV

KRŠKO - V soboto, 21. februarja, so se na rednem letnem 
zboru sestali člani Društva upokojencev Krško, ki v svojih vr-
stah šteje skoraj 1250 članov, in se sprehodili po lanskoletnih 
delovnih aktivnostih, si zastavili nov program dela ter dogo-
dek tudi volilno obarvali. V novem mandatu bo upokojence 
vodila dosedanja predsednica Ana Pajič, ki se je podpisala 

tudi pod poslovno poročilo, s katerim je seznanila prisotne, 
za letošnje leto pa je ponovno napovedala pestro in razgi-
bano dejavnost tako v društvenih prostorih, kakor izven, saj 
so upokojenci aktivni v športu, se udeležujejo izletov, leto-
vanj, radi pa poskrbijo tudi za družabno življenje. 

V minulem letu so se udeležili treh izletov, pripravili sreča-
nje ob materinskem dnevu, organizirali Martinovanje in novo-
letno druženje. Po besedah Pajičeve so si v letu 2008 nabavili 
tudi računalnik s programsko opremo, ki jim zelo dobro služi. 
V nagovoru zbranim pa se je zahvalila vsem, ki pomagajo so-
ustvarjati program. Za športne dejavnosti bo skrbela Alojzija 
Škafar, telesno vadbo za ženske bo vodila Marija Mohar, po-
hodništvo bo na skrbi Marjana Žibreta in Vinka Novaka, vodja 
socialnega programa je Darinka Volčanšek, ostale dejavnosti 
pa so zaupali Anici Gomilšek. Za oddih-letovanje se upokojen-
ci lahko prijavijo pri predsednici in tudi pri Olgi Bogša. Pover-
jeniki društva za posamezna področja pa so tudi v Dolenji vasi 
Nada Slak, Spodnji Pohanci Ivan Rožman, Spodnjem Pijavškem 
Ana Sluga, na Velikem Trnu Ignac Prijatelj in v Velikem Pod-
logu Štefka Lavrenčič. V letošnjem delovnem programu so si 
začrtali tudi družabna srečanja ter štiri izlete, tako že v apri-
lu za dva dneva potujejo v Beograd.  M. Kalčič M. 

BREŽICE – Vodstvo Planinskega društva Brežice je na leto-
šnjem občnem zboru položilo račune za celotni štiriletni 
mandat. Da so uresničili načrtovani program za leto 2008, 
gre zahvala vsem članicam in članom, najbolj pa so vese-
li, da po predaji vodstva Marije Veble v društvu delo ni za-

stalo, ampak se je nadaljevalo z enakim žarom, je pouda-
ril predsednik Tone Jesenko, ki ostaja predsednik društva.

Leta 2004 je imelo društvo 427 članov, leta 2008 pa 549. 
Nadgradili so svoje delo in uvedli nekatere nove aktivnosti, 
zadnji Planinski utrinki so doživeli kvaliteten skok, skupina 
»torkarjev« pa je izdala pesniško zbirko svojega člana Vla-
da Ajleca. Franc Petelinc je v minulem letu opravil tečaj 
za planinskega vodnika A kategorije, pa tudi pripravništvo 
in vse obvezne ture in postal vodnik PZS; Darko Bukovinski 
in Marko Gregorič pa sta uspešno opravila tečaj za vodni-
ka PZS B kategorije.

Pohvale in priznanja zaslužnim pa so naslednje: svečano listi-
no PZS je 6.12. 2008 prejel Ivan Veble za življenjski prispe-
vek k slovenskemu planinstvu, zlati častni znak PZS sta pre-
jela Ivan Tomše in Martin Vimpolšek, bronasti častni znak 
PZS Ivko Godler in Milan Tomič, pisno pohvalo PZS Jožica 
Dražil, Mehmed Tokić in Danica Avšič, srebrni častni znak 
MDO Olga Kržan ter društveno priznanje za sodelovanje in 
pomoč pri akcijah PD Brežice Jože Stanonik iz PD Škofja 
Loka. Brežiški planinci izpostavljajo, da jim moč dajejo vse 
uspele aktivnosti in zavedanje, da delajo dobro za vse tiste, 
ki imajo radi naravo, gibanje in zdravo življenje. N.J.S.

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(45)
Samo za odnos gre. Za 
Dober dan, Nasvide-
nje, Hvala in Prosim. 
Za zven glasu. Za na-
smeh. Poševen, širok, ali 
pa tak, ki se le nakaže v 
kotičkih ustnic. Za ra-
hel nasmeh, z eno izmed 
osnovnih besed. 

Nekoč sva z možem prav zanič jedla v eni izmed 
gostiln. Res ni bilo dobro, komaj sva kaj pojedla. 
Ko sva se že pripravila, kaj vse bova povedala 
natakarici, je ta prišla do naju, žarečih lic in pri-
jaznih, rjavih oči. »Oprostita, imamo novega ku-
harja, dela prvi dan, a je fajn grozno?« Bila sva 
razorožena in pošteno omilila najin besednjak, ki 
sva ga goreče pripravljala. »No, ni ravno ne vem 
kaj, ampak saj ni tako slabo,« sva hitela razlaga-
ti oba hkrati. Ob tej prijazni, simpatični in odkri-
ti razlagi, sva bila povsem brez orožja. 

Prejšnji teden sem čakala v Kliničnem centru 
na pregled. Mimo mene so hitele sestre, strežni-
ce, zdravniki. Sedela sem, v svoji skrbi in gleda-
la njihove obraze. Potem se mi je, med množico 
mimo hitečih, nasmehnil moj zdravnik. Pokimal 
mi je in polslišno rekel:«Ne bo več dolgo«. Na-
smehnila sem se. Bilo mi je vseeno, koliko časa 
bom še čakala. Vedela sem, da gre tako hitro, kot 
mora iti. Videla sem, da me je opazil in da ve, da 
čakam. Bil je nasmeh in kratek stavek. Bilo je do-
volj.

Moja Neli pozdravlja vse kar leze in gre. Tako 
ljubka je, ko vztrajno pozdravlja z Dober dan, v 
pregovorno hladni Ljubljani. In moram prizna-
ti, da ji odzdravi le tretjina. Po moje tudi zato, 
ker so presenečeni. Ker je ne poznajo in jim ni ja-
sno, zakaj jim je namenila pozdrav. Meni je nero-
dno. Namesto njih. Da prikupni, prijazni deklici 
ne odzdravijo. Naravnost neverjetno se mi zdi. In 
potem me vedno pogleda, češ, spet mi niso nič re-
kli nazaj. Žal mi je zanjo. Žal mi je za te otroške, 
prijazne pozdrave, ki se ji ne vrnejo. 

Tisti, ki se odzovejo, ji dahnejo nasmeh na lič-
ka. Moji deklici. Ki verjame v pozdrave in nasme-
he. Kot verjamem sama. Kot verjamem v pomlad 
po zimi. V poletne dni. V belo odejo pod češnje-
vo krošnjo, kamor položiš dete, da zaspi v senci 
sončnega dneva. Kot verjamem v vonj jabolčne-
ga zavitka, ki objame moje brbončice in ga pojem 
še toplega. Kot verjamem v otroški smeh in naga-
jive, iskrive oči. Kot verjamem v prijateljstva in 
neomajne zveze. V srečne konce in ozdravljive bo-
lezni. V mirne noči in zvezdato nebo. V nekaj, kar 
se zgodi z namenom, da takšno ostane. 

V naivna prepričanja o človeškem poštenju in bo-
ječem srcu, ki se odpre z vso milino, ko se ga do-
takne občutje minljivosti. V preproste, jasne med-
človeške vezi. Ne znam živeti drugače. Moram 
verjeti, da je tako prav. Da se svet še obrača sko-
zi ljudi. Skozi te besede in misli. Da je še vedno 
prav, če pozdraviš mimoidočega, ne da bi ga po-
znal. Da je prav, da se nasmehneš blagajničarki, 
v natrpani trgovini, kjer je okoli tebe toliko pa-
rov oči. 

Skozi moje prste gredo črke do besed, ki želijo k 
vam. Gre za Dober dan, Nasvidenje, Prosim in 
Hvala. Za Rada bi in Želim si. 

Samo za to gre. Za rahel nagib ustnic, ki obliku-
jejo preproste besede. V prostranem, preprostem 
svetu Ljubljane in Krškega. Kjer prijazne bese-
de zvenijo enako. Kjer imajo besede enak pomen. 
Kjer se na povsem enak način dotakenjo ljudi. 

V to moram verjeti. Ker bom takšno sporočilo 
dala tudi mlajši hčerki. Ki že zdaj na široko po-
klanja nasmehe. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNADobro delo za vse, ki imajo 
radi naravo

Na srečanju so pritegnili Planinski utrinki Z rednega letnega zbora članov Društva upokojencev 
Krško.

Pajičeva sprejela nov mandat

KRŠKO - Zbor članic Društva kmetic Krško so pripravili v 
soboto, 21. februarja, predseduje mu Olga Vintar, oboga-
ten pa je bil s predavanjem psihologinje Polone Masnec, 
ki ga je naslovila „Moram res vse sama.“ 

V Društvu kmetic je včlanjenih 350 žensk. Najmlajša člani-
ca je še osnovnošolka s Kalce Nakla Aleksandra Požun, ne-
kaj deset pa je častnih članic, ki so dopolnile že 75 let. Nji-
hova desna roka je svetovalka iz krške Kmetijske svetovalne 
službe Ana Nuša Kunej. Društvo je krovna organizacija ob-

činskim aktivom kmečkih žena. Tudi AKŽ Pod Gorjanci pred-
seduje Olga Vintar, AKŽ Sremič Bernardka Pajk, AKŽ Rožno-
Presladol-Brestanica Anica Bohorč, AKŽ Krško polje Stanka 
Pavkovič, AKŽ Raka-Veliki Trn-Gora Marinka Vrhovšek in AKŽ 
Klasje Zinka Razum. Sobotni zbor pa je postregel z na no-
voustanovljenim AKŽ Koprivnica, kjer je predsednica posta-
la Marica Božičnik, v okviru podboškega društva Pod Gor-
janci pa deluje Ženski pevski zbor Ljudske pevke, ki ga vodi 
Amalija Masnec, zborovodsko palico pa ima v rokah Kata-
rina Štefanič. 

Lani so se članice društva predstavile na razstavi ob občin-
skem prazniku, se udeležile vsakoletnega srečanja posavskih 
kmetic, bile z občinsko delegacijo v Obrigheimu, na sejmu 
Alpe Adria pa obiskovalcem ponudile  domače dobrote. Tudi 
pevke so v minulem letu pripravile samostojni koncert. 

Letos so si prav tako zastavile vrsto aktivnosti, izdati na-
meravajo brošuro, odpravile se bodo na strokovno ekskurzi-
jo, udeležile se bodo Anine nedelje pri Sv. Antonu, jeseni pa 
prisluhnile predavanju o izdelovanju aranžmajev in zavija-
nju daril. Želijo se lotiti peke jabolčnega zavitka oz. štrudla 
in se z najdaljšim vpisati v Guinessovo knjigo rekordov. Zbor 
so zaključile z družabnim srečanjem, vsaka od udeleženk je 
prejela tudi vrtnico.  M. Kalčič M. 

»Moram res vse sama!«

Članice Društva kmetic Krško so prisluhnile poučnemu 
predavanju.

CKŽ 65A, 8270 KRŠKO,
Tel.:07/49 02 560,
Fax:07/49 02 571

Tel.: 07/ 49 79 121
Poslovalnica SENOVO,

Kerin Janko s.p.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

bogat darilni program
rezano cvetje in lončnice

zemlja, semena, gomolji, gnojila in vse vrste substratov
AKCIJA MESECA: lončna ORHIDEJA

8. marec je priložnost za majhne pozornosti
velikega pomena!

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obi resene eni boste nad ponudbo.ščite nas in p č

Slednjega je v obdobju dveh desetletij uspešno vodilo pet 
predsednikov: Vinko Novak, Alojz Štih, Milan Jevšnik, Mar-
jan Žibret in zadnja štiri leta Irena Lekše, ki je ob tem pou-
darila, da so v vodstvu sledili cilju, da v svoje privabijo čim 
več članov in podmladka, ohranjajo tradicionalne pohodni-

ške ture, planinske tabore in prireditve ter kot dober gospo-
dar skrbijo za planinski dom na Grmadi, ki so ga odprli v letu 
1993. V PD Videm je trenutno včlanjenih dobrih 200 članov, 
ki delujejo v štirih sekcijah, in sicer v skupini seniorjev, sku-
pini za zdrav način življenja, skupini NEK-NUMIP in v skupi-
ni za delo z mladimi. Evidentiranih imajo 11 vodnikov, člani 
pa opravijo povprečno letno okoli 30 organiziranih izletov, 
pri čemer tudi vsaka sekcija na podlagi svojega programa 
pripravi in izvede med 10 in 45 izletov ter pohodov na leto, 
tudi po tujih gorstvih. Zato so najbolj zaslužnim in aktivnim 
članom društva za njihov prispevek k razvoju in ohranjanju 
poslanstva društva podelili jubilejna priznanja, posameznim 
članom in stanovskim društvom iz sosednjih krajev, s kateri-
mi tesno sodelujejo, pa tudi zahvale. Bojana Mavsar

Jubilej krških planincev
KRŠKO - V mali dvorani KD Krško so 20. februarja krški lju-
bitelji pohodništva in planinarjenja, včlanjeni v Planinsko 
društvo Videm, po letnem občnem zboru s krajšo slove-
snostjo obeležili še 20 let delovanja društva. 

Dosedanji predsedniki in predsednica PD Videm: Milan 
Jevšnik, Vinko Novak, Irena Lekše, Lojze Štih in Marjan 
Žibret

KRŠKO – 19. marca ob 10. uri dopoldne bo v krškem Kultur-
nem domu potekal občni zbor Krajevne organizacije Dru-
štva izgnancev Slovenije 1941 – 1945. Društvo šteje trenu-
tno okoli 300 članov in, kakor poudarja predsednik DIS Krško 
Jože Habinc, se jim lahko ob tej priložnosti v društvu pri-
družijo tudi tisti izgnanci, ki se do sedaj sicer še niso odlo-
čili za članstvo v društvu. 

Občni zbor krških izgnancev
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Osrednji projekt turistične-
ga razvoja v občini je zagoto-
vo načrtovana Zdraviliška vas 
toplice, ki temelji na izviru 
tople vode na Poljanah. Pro-
jektu morajo najprej zagoto-
viti „prostor pod soncem“ v 
občinskem prostorskem načr-
tu (ali na sami vrtini v Kra-
kovskem gozdu ali ob vho-
du v mesto s krške strani), 
nato pa bodo poskušali naj-
ti (zasebnega) investitorja. 
„To naj bi bile toplice na ne-
kem višjem nivoju, drugač-
ne od številnih term v sose-
ščini. Masovnega turizma si 
tukaj ne želimo, ker prina-
ša tudi negativne učinke na 
okolje,“ pojasnjuje župan 
Mojmir Pustoslemšek. Kot 
pravi, so nekaj zanimanja za 
investiranje v projekt že za-
znali, opozarja pa na težave, 
ki jih zaradi zaščitenih obmo-
čij pričakujejo pri umešča-
nju projektov v prostor, ne-
nazadnje je kar 70 odstotkov 
površine občine vključeno v 
območje Natura 2000. Mimo-
grede, zaplet s Škofijo Novo 
mesto glede vrtine na Polja-
nah je rešen – škofiji so dali 
soglasje za začasno uporabo 
vrtine, ta pa je pripravljena 

Strategija razvoja turizma v Kostanjevici na Krki

Obstoječi ponudbi želijo 
dodati še nekaj več
KOSTANJEVICA NA KRKI - „Turistični dejavnosti v Kostanjevici na Krki je bilo posvečeno relativno malo 
pozornosti, kljub temu, da razpolaga s pestro paleto turistične ponudbe,“ je eno od izhodišč štirile-
tne strategije razvoja turizma, ki so jo za kostanjeviško občino izdelali na Centru za podjetništvo in tu-
rizem (CPT) Krško. Da bo poslej drugače, želijo v najmanjši posavski občini v nastajajočem občinskem 
prostorskem načrtu zagotoviti primerne pogoje za razvoj turistične dejavnosti.

sodelovati tudi pri projektu 
zdraviliške vasi. 

Razvoj turizma v Kostanjevi-
ci na Krki je seveda neločljivo 
povezan s kulturno ponudbo. 
30 tisoč obiskovalcev letno, 
kolikor jih obišče Galerijo Bo-
židar Jakac, predstavlja po-
tencial, ki ga ne gre prezre-
ti, vendar pa jim bo kljub 
bogati ponudbi (poleg galeri-
je vključno z razstavo na pro-
stem Forma viva velja omeni-
ti vsaj še Kostanjeviško jamo, 
Krko, lepote Krakovskega goz-
da in gorjanskih gričev, pora-
slih z vinogradi) primanjkuje 
ponudbe, ki bi goste v kraju 
zadržala dlje kot le nekaj ur, 
pa tudi nočitvenih kapacitet. 
Kot v strategiji razvoja turiz-
ma predlagajo v CPT Krško, bi 
bil za Kostanjevico primeren 
model t.i. razpršenega hote-
la, za kar bi porabili zgornje 
prostore starih hiš na otoku. 
V ta namen bodo za kostanje-
viške občane 21. marca orga-
nizirali ekskurzijo v italijan-
sko Sutrio, kjer so ta model 
uspešno uveljavili. Perspekti-
vo predstavlja tudi zidaniški 
turizem, kjer pa težavo pred-
stavljajo zakonske omejitve 

glede kulinarične ponudbe v 
teh objektih.

Pomemben del turistične po-
nudbe so tudi tradicionalne 
prireditve na čelu s šelmari-
jo in kostanjeviško nočjo. Kot 
pravi Karla Gašpar, ki na Ob-
čini Kostanjevica na Krki med 
drugim skrbi za področje tu-
rizma, so za lažjo izvedbo 
prireditev nabavili šest stoj-
nic, ki jih brezplačno poso-
jajo društvom, v načrtu pa 
imajo še nekaj projektov, ki 
bodo mesto naredili bolj tu-
ristom prijazno. Med njimi 
velja omeniti turistično kar-
to s kolesarskimi in pohodni-
mi potmi, ki naj bi izšla še 
letos, v izdelavi je tudi turi-
stični prospekt, za naslednje 
leto načrtujejo ureditev TIC-
a v spodnjih prostorih Lamu-
tovega likovnega salona, po 
težko pričakovanem odprtju 
obvoznice pa tudi spremem-
bo prometne ureditve na oto-
ku in parkirišče za avtomobile 
in avtobuse v bližini pokopali-
šča. „Pravzaprav so vsi infra-
strukturni projekti del stra-
tegije turizma, saj turista ne 
morete pripeljati v mesto po 
makadamu,“ še dodaja Pu-

stoslemšek. Razmišljajo tudi, 
kako turistično ponudbo v ob-
čini spraviti pod eno streho 
bodisi javnega zavoda bodisi 
zasebnega podjetja (npr. tu-
ristična agencija s koncesijo).  

Da Kostanjevica na Krki v 
očeh obiskovalcev uživa 
ugled, ki se ga splača ohra-
niti in nadgrajevati, dokazu-
je lanska zmaga na ocenjeva-
nju Turistične zveze Slovenije 
v kategoriji izletniških krajev, 
leto pred tem pa je Kostanje-
vica na Krki osvojila tretje 
mesto. Kostanjevičani pa ci-
ljajo še višje, saj so se prija-
vili na evropsko hortikulturno 
ocenjevanje Entente Flora-
le, kjer želijo po srebrnem 
priznanju v letu 2002 izpol-
niti še kriterije za zlato pri-
znanje. Župan Pustoslemšek 
pri tem računa tudi na vlogo 
društev, predvsem turistične-
ga, ki naj bi bilo pobudnik za 
urejanje krajev ter za (zdra-
vo) tekmovalnost med njimi, 
Gašparjeva pa zagotavlja, da 
bo občina še naprej finančno 
podpirala društva, ki na tak 
ali drugačen način prispevajo 
k turistični ponudbi v občini.
 Peter Pavlovič

Gre za kompleks na levi, vi-
demski strani mesta, ki se bo 
razprostiral na 21 ha površi-
ne in bo mejil na tovarno Vi-
pap Videm, reko Savo in obvo-
znico Vipap – NEK, železniško 
progo in vzporedni industrijski 
tir, z nasadom Evrosada in sta-
rovaškim potokom Potočnica. 
Na območju izgradnje najprej 
ene tovarne, v prihodnosti pa 
se naj bi tej pridružilo še ne-
kaj Krkinih obratov za proizvo-
dnjo intermediatov oz. osnov-

Načrtovani objekt Krke naj 
bi bil sprejemljiv za okolje
KRŠKO - Na Občini Krško je bil 18. februarja s strani predstavnikov občinskih služb, novomeške farma-
cevtske tovarne Krka, okoljskega ministrstva ter izdelovalca prostorskega načrta, družbe Savaprojekt, 
predstavljen občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za umestitev kompleksa tovarne Krka v Krškem.

nih gradnikov za farmacevtske 
učinkovine, je OPPN zasnovan 
tudi na izgradnji vzporednih 
infrastrukturnih objektov. To 
so med drugim manipulativne 

površine, laboratorij in stav-
ba uprave, parkirišča, objekt 
proizvodnje, za servisne de-
javnosti, nova transformator-
ska postaja, priključki za pli-
novod in telekomunikacijski 
vode, čistilna naprava, ob po-
toku Potočnica pa ureditev tri-
krakega semaforiziranega kri-
žišča, kolesarske steze ipd. 

Za ureditev je bila že izdela-
na s strani okoljskega ministr-
stva presoja vplivov na okolje, 
pri čemer so bile ključnega 
pomena emisije v zrak (hla-
pne halogene spojine, CO2, 
prašni delci, hlapne organ-

ske spojine), odpadne vode, 
hrup, naravni viri in nastaja-
nje odpadkov. Kakor so poka-
zale dosedanje meritve, na 
meji območja iz smeri kom-

pleksa proti naselju hrup že 
danes presega mejne vredno-
sti, predvsem zaradi neposre-
dne bližine železniške proge, 
vendar pa sama izgradnja in 
obratovanje ob obstoječi upo-
rabi tehnologije ne bo poveča-
la hrupa izven meja komple-
ksa. Prav tako se obratovanje 
naj ne bi odražalo na kakovost 
vode oziroma izlive v Savo, saj 
so predvideni vsi postopki za 
predhodno čiščenje tehnolo-
ških odpadnih voda, kakor tudi 
ne na podtalnico, ki pa kljub 
temu zaenkrat ostaja še ne-
znanka, saj bo omenjeni pro-
stor potrebno še pred izgra-

dnjo sanirati, ker se na njem 
nahaja odlagališče elektro-
filtrskega pepela iz Vipapa. 
Sklepna ocena presoje vpli-
vov na okolje je, da je objekt 
Krke sprejemljiv v prostoru ob 
izvedbi t. i. omilitvenih ukre-
pov, ki so predpisani tudi z za-
konodajo.

Ob majhnem številu navzočih 
občanov širše razprave prav-
zaprav ni bilo. Postavljena 
vprašanja občinski upravi in 
predstavnikom Krke so se na-
našala na število predvidenih 
delovnih mest, vpliv tovar-
ne na Savo oziroma na načr-
tovano zajezitev Save zaradi 
izgradnje HE Krško, nekoli-
ko glasnejša vprašanja ozi-
roma pripombe pa so podali 
člani društva Zeleni krog, ki 
so pri tem izpostavili nerazu-
mno umestitev tovarne, saj 
naj bi mesto s tem tega iz-
gubilo možnost širitve na to 
območje, kaj bo mesto Krško 
z izgradnjo tovarne pridobi-
lo, ali je izdelan evakuacijski 
načrt ipd. Sicer pa je javna 
razgrnitev navedenega pro-
storskega načrta stekla 3. fe-
bruarja in je na ogled na Od-
delku za okolje in prostor na 
Občini Krško do 5. marca, v 
tem času pa je možno tudi še 
podati pripombe oziroma pre-
dloge.  
 Bojana Mavsar

Andrej Kulovec, vodja investicijskih projektov v Krki in 
Simona Lubšina, vodja Oddelka za urejanje prostora in 
varstvo okolja na Občini Krško

GAJ PRI VELIKI DOLINI - Izletniška kmetija Črpič-Svetnik je 
bila v soboto prizorišče letošnjega ocenjevanja vin Društva 
vinogradnikov Dolina-Jesenice, ki ima 127 članov. Ocenjeva-
li so 145 različnih vzorcev vin, od tega 76 cvičkovih, 28 vzor-
cev dolenjskega belega, ostali vzorci pa so bili modra fran-
kinja, žametna črnina, laški rizling, rumeni muškat, pa tudi 
vzorec jagodnega izbora letnik 2007, ki ga je na oceno pri-
nesel Milan Valek. Z najboljšo oceno cvička se lahko pohva-
li družina Semenič s Koritnega, najboljše dolenjsko belo pa 
je pripadlo Miru Škofljancu tudi s Koritnega.  M. Budič

Bogata bera vinskih vzorcev

Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec vabi svoje 
člane in vse ljubitelje konj na razstavo konj na Gregorjev se-
jem v Novem mestu, ki bo trajal od 13. do 15. marca 2009. 

Vse tri dni se bodo predstavili s kobilo z žrebetom lastnika 
Ivana Hotka iz Kapel. V nedeljo ob 11. uri pa bo predstavi-
tev s še desetimi konji v različnih kategorijah. Strokovni ko-
mentar bo podal mag. Janez Rus iz Veterinarske fakulte-
te v Ljubljani.

Razstava posavcev na 
Gregorjevem sejmu

V centru Senovega, na 
Titovi cesti 108, od-
damo v najem poslov-
ni prostor v izmeri 44,63 
m2. Prostor je primeren 
za cvetličarno, trgovino 
in gostinsko dejavnost.

Najemnina za poslovni 
prostor znaša 75,00 EUR 
na mesec. V ceni ni vklju-
čen 20 % DDV. V ceni niso 
zajeti obratovalni stroški.

Vse informacije dobite 
na sedežu družbe 

Rudar Senovo d.o.o.,
CKO 4, Senovo, 

na tel.št. 07 48 81 955.

ODDAMO V NAJEM 

LJUBLJANA/POSAVJE - Vlada RS se je prejšnji teden se-
znanila s poročilom Komisije za preučitev dogajanj in na-
čina poročanja ob dogodku v Nuklearni elektrarni Krško 
dne 4.6.2008 ter naložila pristojnim institucijam, da do-
sledno izvajajo priporočila in ukrepe omenjene komisije. 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK), Uprava RS za jedrsko var-
nost (URSJV), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje (URSZR) ter Štab za civilno zaščito RS (ŠCZ RS) in Urad 
vlade za komuniciranje (UKOM) morajo v skladu s temi pripo-
ročili izvesti redni pregled vseh svojih internih navodil, ki se 
nanašajo na postopanje in ukrepe v primerih izrednih dogod-
kov ter jih ustrezno posodobiti z upoštevanjem veljavne za-
konodaje, zlasti Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpi-
si. Naštete ustanove naj tudi preverijo navodila in postopke, 
ki urejajo obveščanje in medsebojno komuniciranje v izre-
dnih dogodkih v NEK, zlasti v primeru dogodkov, označenih 
kot »nenormalni dogodek«. URSZR naj skupaj z URSJV in NEK 
razmisli o dopolnitvi postopkov za obveščanje pristojnih or-
ganov, pooblaščenih oseb in javnosti v primerih »nenormalnih 
dogodkov« ter analizira predlog izpostave URSZR Brežice, ali 
je potrebno lokalno in koga obveščati o nenormalnem dogod-
ku. NEK, URSJV ter RŠCZ naj z ustreznimi postopki zagotovi-
jo usklajeno obveščanje domače in tuje javnosti ter medna-
rodnih institucij z jasnimi razmejitvami odgovornosti. NEK 
naj v svoje letne vaje Načrta ukrepov ob izrednem dogodku 
(NUID) vsakokrat vključi tudi URSJV in URSZR. Posebno pozor-
nost je potrebno posvetiti izboljšanju komunikacije med po-
sameznimi centri za obvladovanje izrednega dogodka. Upra-
va RS za jedrsko varnost naj v internem postopku zagotovi, 
da bo vsa sporočila za javnost, medije in zunanje institucije 
(IAEA, ECURIE...) pred pošiljanjem pregledal in odobril  di-
rektor za obvladovanje izrednega dogodka na URSJV, kar bo 
zagotavljalo ustrezno kakovost sporočil, uprava pa naj tudi 
dosledno uveljavi sistematično usposabljanje osebja Skupi-
ne za obvladovanje izrednega dogodka. 

Vladni „rezime“ lanskega 
dogodka v NEK 

LJUBLJANA - Vlada RS se je v začetku februarja seznanila s 
poročilom o vaji »NEK 2008« in naložila Upravi RS za zaščito 
in reševanje, da do konca leta 2009 dopolni državni načrt za-
ščite in reševanja ob jedrski nesreči z upoštevanjem predlo-
gov za dopolnjevanje načrta, opredeljenih v poročilu o vaji 
»NEK 2008«. Ministrstva in vladne službe morajo skladno z iz-
kušnjami, pridobljenimi na vaji, ugotovitvami in predlogi v 
poročilu o vaji ter dopolnjenim državnim načrtom zaščite in 
reševanja ob jedrski nesreči izdelati oziroma dopolniti svoje 
načrte dejavnosti, kar še posebej velja za področje zdravstva, 
kmetijstva, okolja in šolstva. Pristojna ministrstva morajo na-
črtno zagotoviti osebno zaščitno in reševalno opremo za ose-
bje (policija, nujna medicinska pomoč, veterinarji in drugi), 
ki bi delovalo na širšem območju Nuklearne elektrarne Krško 
(NEK) tudi v primeru jedrske nesreče. Poročilo obsega opis in 
oceno priprav vaje, doseganja ciljev vaje, poteka vaje in ugo-
tovitve ter predloge za dopolnjevanje priprav za primer je-
drske nesreče.Vaja je oktobra lani potekala na podlagi pred-
postavke, da je v NEK prišlo do nastanka izrednega dogodka. 

Vlada se je seznanila s 
poročilom o vaji »NEK 2008«
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Franc Strajnar, Loka pri Zida-
nem Mostu: Sadjarim na 1,5 
ha jablan, zdaj že 22 let in 
sem v skupini prvih, ki so v 

Sloveniji začeli z integrirano, 
naravi prijazno, pridelavo, na 
kar sem posebej ponosen, saj 
z manj škropljenji pridelam 
kvaliteten pridelek in je na-

jo, o vzgoji sadik, rezi, gno-
jenju, zelo aktualna tema v 
zadnjem času je izbor sort za 
nove zasaditve s poudarkom 

na kvaliteti sadilnega mate-
riala. Ni bistvo golo izobraže-
vanja, družimo se  in izme-
njujemo izkušnje in si tako 
pomagamo.  

V okviru te faze ni predviden 
odkup zemljišč, ki jih v odkup 
ponujajo lastniki iz zaselka 
Zasap, ki bi se želeli preseliti 
na novo lokacijo. Po termin-
skem načrtu, ki sta ga obliko-
vala Občina Brežice in Mini-

Postopek odkupa sestavlja 
več faz. Ministrstvo je vsem 
lastnikom nepremičnin, ka-
terih zemljišča bodo pred-
met odkupa, poslalo prvo 
ponudbo z osnutkom po-
godbe o nameri za odkup na 
dom. V ponudbi je navedena 
cena zemljišča, ki jo je do-
ločil cenilec s pomočjo »na-
čina primerljivih prodaj«, 
ki temelji na dejanskih po-
datkih na trgu nepremičnin 
v okolici ocenjevane pose-
sti. Ker je večina lastnikov 
podalo ugovore na ceno iz 
različnih razlogov,  je Mini-
strstvo za obrambo  naroči-
lo dodatne cenitve, ki bodo 
upoštevale vrednotenje naj-
boljših kmetijskih zemljišč, 
ki so izvzeta iz kmetijske pri-
delave, dejansko rabo kme-
tijskih površin in njihovo ob-
delanost ter druge pogoje 
učinkovitosti gospodarjenja 
kmetij, kot jih predvideva 
zakon in kot so bili upošte-
vani tudi pri drugih naku-
pih zemljišč za potrebe dr-
žavne infrastrukture v regiji. 
Na osnovi teh dodatnih ceni-
tev bo oblikovana nova po-
nudbena cena za posamezne 
kategorije zemljišč. Pričaku-
jemo, da bomo po primerljivi 
ceni, kot je bila dosežena pri 
podobnih državnih projektih, 
pogodbe z lastniki sklenili v 
prvi polovici letošnjega leta. 
V primerih, kjer lastniki ne 
bodo dosegljivi zaradi nezna-

nega naslova ali za sklenitev 
pravnega posla niso urejeni 
ali dostopni potrebni podat-
ki in bi se zaradi tega  skle-
nitev pogodbe nesorazmer-
no zavlekla, bo Ministrstvo 
za obrambo predlagalo so-
časen začetek postopka raz-
lastitve po Zakonu o ureja-
nju prostora (ZUreP1 Ur.l.RS 
št. 110/02 in 8/03) kot splo-
šnim zakonom, ki določa po-
goje za razlastitev. Ker je la-
stninska pravica zajamčena 
že z Ustavo Republike Slove-
nije, so razlogi in postopek 
natančno in strogo predpisa-
ni v zakonu.

O vidikih oblikovanja nove iz-
hodiščne cene zemljišč pote-
kajo tudi razgovori med pred-
stavniki lastnikov zemljišč in 
Ministrstvom za obrambo. Na 
sestanku 12. februarja 2009 
v prostorih Občine Brežice 
so pooblaščeni predstavniki 
lastnikov seznanili ministr-
stvo s predlogi, med drugim, 
da se zemljišča ocenijo skla-
dno z ekonomsko vrednostjo 
v okviru kmetijske dejavno-
sti, za katero so namenjena, 
ministrstvo pa je zagotovilo, 
da bodo pooblaščeni sodni ce-
nilci upoštevali predpise o ce-
nitvah in predvsem ustrezno 
uredbo, ki določa način oce-
njevanja kmetijskih zemljišč. 
Na naslednjem sestanku bodo 
predstavnikom lastnikov 
predstavljena merila in izho-

dišča  ter novo oblikovana po-
nudbena cena za posamezne 
kategorije zemljišč. 

Zemljišča, predvidena za ta 
prvi odkup, so označena na 
skici, parcelne številke pa 

so zapisane v 4. členu Ured-
be o državnem prostorskem 
načrtu za Letališče Cerklje 
ob Krki, objavljene tudi na 
internetu na spletnih stra-
neh http://www.uradni-list.
si/1/content?id=87779. 

strstvo za obrambo na osnovi 
potrebnih predhodnih po-
stopkov za pridobitev nado-
mestne lokacije za gradnjo, 
bo le to možno po letu 2011.

 Ministrstvo za obrambo 

Odkupi parcel za potrebe navigacijskih luči vojaškega 
letališča in nadomestne ceste Drnovo - Zasap
Ministrstvo za obrambo je začelo z postopki odkupa nepremičnin za potrebe prenove Letališča Cerklje ob Krki. Najprej bo odkupovalo zemljišča, potrebna 
za nadomestno cesto Drnovo – Zasap in za območje navigacijskih luči (za 330 m proti zahodu in za 250 m proti vzhodu).

Skica območij odkupana
ro

če
na

 o
bj

av
a

Dnevi pomembno pripomo-
rejo k razvoju sadjarstva v 
enem od treh največjih slo-
venskih sadjarskih območij, 
poudarjajo v Sadjarskem dru-
štvu Artiče, ki ima okoli 130 
članov, največ iz ožjega ar-
tiškega področja in celotne-
ga Posavja. Glavnina članov 
se intenzivno ukvarja s pri-
delavo sadja, nekaj med nji-
mi je tudi »vrtičkarjev«. Po-
svet je tudi priložnost, da se 
sadjarji seznanijo z že uve-
ljavljenimi in novimi pripo-
močki in sredstvi za delo v 
sadjarstvu in štejejo tudi v 
sklop obveznih izobraževanj 
za Kmetijski okoljski pro-
gram. Kot meni predsednik 
društva, Miha Haler, vsako-
letna posvetovanja pripomo-
rejo k slovesu visoke kakovo-
sti sadja doma in v tujini. 
Andreja Brence iz KGZ Novo 
mesto je sadjarske dneve za-
čela s pregledom dogajanja v 
sadjarski pridelavi v Posavju 
in Sloveniji. Pudarila je, da je 
sadjarstvo delovno intenziv-
na panoga, kjer brez ročnega 
dela ne gre. Bila je optimi-
stična, saj rezerve v sadjar-
stvu vidi v še neizkoriščenem 
znanju, a hkrati poudarja, da 
bo brez povezovanja pridelo-
valcev vsako leto težje. 
Dr. Stanislav Tojnko s Fakul-
tete za kmetijstvo Maribor je 
spregovoril o vplivu kakovo-
stnih sadik na ekonomiko pri-
delave ter prikazal rez na 
mladih sadikah. Za sadjarje 
so bile zanimive teme o za-
tiranju voluharja, o pomenu 

Že 15. sadjarski dnevi 
ARTIČE – Sadjarsko društvo Artiče je 2. in 3. marca izvedlo že 15. sadjarske dneve Posavja, ki jih pri-
pravljajo v sodelovanju s strokovnimi službami. Gre za tradicionalno obliko srečanja sadjarjev in stro-
kovnjakov, izobraževanje in vzpostavljanje vezi med stroko in neposredno prakso. 

pravilnega odvzema vzorca za 
analizo tal, o tem, kje je mo-
goče pridobi sredstva za sad-
jarje v letu 2009.

Drugi dan je bil namenjen 
predvsem varstvu in zaščiti 
sadnega drevja, o značilno-
stih lanskega leta, pa o karan-

tenskih škodljivih organizmih 
sadnega drevja in strategiji 
varstva sadnega drevja v pri-
hodnosti. S. Vahtarič

Sadjarski dnevi so vedno množično obiskani 

sad prijazen do ptic in žuželk. 
Glede na to, da sem ljubitelj-
ski sadjar, se stalno izobražu-
jem, v teh letih sem pridobil 
kar lepo znanje. Na sadjar-
skih dnevih pa na enem me-
stu dobim informacije o no-
vostih, izkušnjah iz fakultet, 
sledim trendom, čeprav do-
bivamo tehnološka navodila o 
škropivih naprimer, tu zvem 
še marsikaj koristnega. 

Gordana Rožman, Artiče: 
Strokovno podporo imamo 
pri kmetijski službi, skozi sad-
jarske dneve pa imamo mo-
žnost dodatnega izobraže-
vanja prav na področju, od 
katerega naša kmetija živi, 
pridelave jabolk. Dobimo in-
formacije o primerni rabi fi-
tofarmacevtskih sredstev, 
saj se vsako leto spreminja-

KRŠKO - Tudi v letošnjem letu si Posavsko društvo seni-
orjev menedžerjev in strokovnjakov zastavlja bogat de-
lovni program. Za začetek so že pripravili razširjeno sejo 
upravnega odbora, kar so izkoristili za informaciji o trgu 
dela oziroma položaju na področju zaposlovanja ter o tre-
nutnih gospodarskih gibanjih v Posavju. Sejo so imeli v to-
varni Vipap Videm in s tem počastili 70-letnico papirnice, 
zaključili pa z ogledom njihovih proizvodnih zmogljivosti.

Direktor območne enote Zavoda za zaposlovanje Anton Koren 
je v svojem prispevku nanizal dovolj podrobnosti okrog trga 
dela v Posavju, kjer je ta čas že 3000 brezposelnih oziroma 
655 več, kakor pred letom, med njimi pa je največ mladih. Za-
radi gospodarske in finančne krize že upada povpraševanje po 

zaposlovanju tujcev, kar posebej velja za gradbeništvo. O tre-
nutnih gospodarskih gibanjih v Posavju pa je seniorjem poro-
čal Darko Gorišek, direktor območne GZS. Vodilni ljudje posa-
vskih gospodarskih družb že ugotavljajo, je dejal, da bodo na 
tujem ustvarili polovico manj prihodka in manj vlagali, medtem 
ko večjih odpuščanj za zdaj še ne napovedujejo. 

V razpravi so seniorji opozorili pred razpadom strokovnih je-
der v podjetjih, menili, da bi v kriznem času moralo biti več 
solidarnosti in bi si morali bremena enakovredneje porazdeliti 
gospodarski in negospodarski sektor. Še sreča, so poudarili, da 
nas, ker smo energetska regija, kriza ne bi smela posebej pri-
zadeti, in smo že leta 1990 preživeli hujše gospodarske čase.
Tudi občinska vodstva, so dejali, bi morala več storiti za pre-
magovanje težav, posebej še z rezervnimi rešitvami, če bi se 
razmere zaostrile. S prvimi težavami recesije se po besedah fi-
nančne direktorice Jožice Stegne srečujejo tudi v krški papir-
nici, ki na tujih trgih proda kar 80 odstotkov svojih proizvodov. 
Ker želijo letos izdelati že 190.000 ton ali 10.000 ton papirja 
več, kakor lani, bo nujno skrbno gospodarjenje in hitro prila-
gajanje na spremembe. V razpravi je direktorica povedala, da 
bo podjetje, ki je zdaj v lasti češkega sklada in je potemtakem 
državna firma, postopno sanirala prostor nekdanjega celulozne-
ga obrata. Vlado Podgoršek

Seniorji v tovarni Vipap 
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tako dobite idealen rezultat. Predvsem pa je najlepše, ko po 
napornih in hitrih dneh vzamemo nekaj časa zase, se pusti-
mo razvajati in s tem naredimo trojno zadovoljstvo: nam sa-
mim boljšega zaradi počutja, bližnjim zaradi dobre volje in 
ostalim zaradi spremembe in lepšega videza, ki nanese na-
smeh in zadovoljstvo nam in ljudem okoli nas.

Kar zadeva porjavitev, je stvar vsakega posameznika. Znano 
je, da nam sončni žarki vlivajo veselje, energijo, zagon za 
nove stvari, vendar s tem vsekakor ne gre pretiravati, saj se 
koža ob stiku s sončnimi žarki bolj izsušuje kot sicer. Vendar 
v mejah normale je vsaka stvar priporočljiva. Če ne marate 
sončenja, imate v lepotno kozmetičnih salonih in trgovinah 
na voljo veliko samoporjavitvenih izdelkov, s katerimi hitro 
dosežete zdrav in zagorel videz.

MODNI V POMLAD

Da pa ne bomo govorili le o lepoti, zdravju in vitalnosti, smo 
za vas poizvedeli, kakšne so modne zapovedi za pomlad po-
letje 2009. V letošnji pomladi najbolj izstopa in žari rumena, 
ki je bila prav tako „in“ že lani, zato lahko na srečo uporabi-
te lanske kose oblačil. Letošnja rumena naj bo v čisti in na-
sičeni različici v meji z neonsko, mora biti močna in drzna. 
Če je rumena vaša barva in jo obožujete v vseh oblikah in na 
oblačilih, je sedaj prišel vaš čas. Ker pa tako močna rumena 
ne pristaja vsakomur, jo lahko uporabite z modnimi dodatki 
v obliki torbice, čevljev, pasu, uhanov, zapestnic, verižic in 
celo laka za nohte. Ob rumeni pa so letošnji modni toni na 
podlagi bele, vendar ne čiste bele, pač pa bež, krem, porce-
lan, peščena in podobno. Pasteli pomladi so letos kljub svoji 
nežnosti in romantičnosti bolj močni in poživljajoči, prevla-
dujejo odtenki sladoleda in sorbeta, zaželjene pa so bogate 
barve, kot so žafran, losos in limonina trava. 

Najpomembneje v modi pa je, da sledimo svoji osebnosti 
in barve ter kroje prilagodimo glede na tip postave, odte-
nek kože in značaj. Majhen namig: umirjeni romantični ose-
bi vsekakor ne pristoji živa in temperamentna rdeča, saj se 
takšna oseba s to barvo ne more poistovetiti in na zunaj de-
luje neskladno.

Zelo pomemben modni dodatek so očala, ki so vsako leto 
bolj drzna. Letošnja moda za očala je nenavadno drzna, celo 
preveč, saj so novi modeli ženskih in moških očal popolnoma 
asimetrični obrazu, barve so zelo vpadljive in vse zakonito-
sti nošenja očal so postavljene na glavo. Letos boste „in“, 
če boste nosili velika očala, močnih živih  barv, ki ne bodo 
skladna z vašo obliko obraza in osebnostjo, kot je bilo do-
slej. Vsekakor je ta vrsta mode v Italiji in Franciji že zelo 
aktualna, vendar bo pri nas kot vsako leto ta trend sprejet 
šele v drugi ali tretji sezoni. Zapovedi obutve za pomlad in 
poletje 2009 so različne in bolj široko usmerjene, saj so mo-
derni modeli od nežnih pastelnih barv do živih nians in pi-
sanih modelov, od visokih pet do nizkih dekliških čevljev z 
različnimi vzorci. V svetu obutve vam domišljija lahko za-
igra na veliko modnih not in jo prilagodite oblačilu ali mo-
dnemu dodatku.

LASJE IN LIČENJE 

Trendu pričesk za pomlad - poletje 2009 kraljujejo volumen, 
lahkoten kot puhast oblak, moker morsko razmršen videz in 
gladki svetleči lasje, najpogosteje počesani s čela nazaj, 
kratki ali dolgi lasje, s tem, da tisti, ki prisegate na srednjo 
dožino las, lahko pričesko popestrite z raznimi barvnimi la-
snimi dodatki in podaljški. Vsekakor pa je za popolnoma nov 
trendovski stil obvezno obiskati frizerja, ki vam bo skladno z 
vašim videzom, delom in osebnostjo ustvaril pričesko, ki bo 

odražala vašo osebnost, kar 
pa je najpomembneje.

Modne zapovedi ličenja so 
letos v stilu osemdesetih let, 
zatorej, ljubitelji osemdese-
tih, sedaj je vaš čas. Letošnji 
trend se iz lanskega narav-
nega videza prelevi v močne 
žive odtenke, močne nianse 
barv modre, zelene, vijolič-
ne, oranžne, ki pa ne smejo 
biti v grobih linijah, temveč 
se morajo prelivati navzven 
v srebrne, nežne svetlikajoče 
odtenke. Šminka na ustnicah 
mora biti v močni rdeči, ro-
žnati, malinini in fuksija od-

VADBE ZA TELO IN DUHA

Od nekdaj velja pregovor, da je v zdravem telesu zdrav duh, 
in če do sedaj niste za svoje telo in um naredili popolnoma 
ničesar, za to nikoli ni prepozno.

V fitness centru se vam za boljše počutje in lepše obliko-
vano telo ni potrebno pretirano znojiti, saj  s tem doseže-
te nasprotni učinek. Priporočljiva je začetna vadba, s kate-
ro dosežemo lepe in vidne rezultate, za začetek je dovolj 
že 30 minut dnevno. Vsekakor je pred začetkom vadbe pri-
poročljivo, da se posvetujete z odgovornim v fitnessu oziro-
ma z osebnim zdravnikom, saj je vadbo potrebno prilagodi-
ti vašemu zdravstvenemu stanju in telesnim sposobnostim. 
Priporočljiva začetna vadba je kolo, stepper, veslanje, hoja 
– tek na tekaču, trebušnjaki, raztezanje, saj pripomore k 
prekrvavitvi, boljšemu počutju, oblikovanju mišic ter kur-
jenju maščob, kar se začne ob redni vadbi na telesu hitro 
kazati. V pomladnih dneh je lepo in koristno hoditi v nara-
vo s kolesom in rolerji ali pa se samo sprehoditi, saj bo tudi 
to bo okrepilo vašega duha in telo. Za vse to pa sta potreb-
na predvsem volja in vztrajnost ter nekaj novih zdravih pre-
hranjevalnih navad.

Zelo dobra in priporočljiva je vadba joge, ki je pri nas na 
dosegu roke, saj z njo dosežemo skoraj vse. Joga je duhovni 
način življenja, ki teži k združitvi različnih delov nas samih, 
telesa, uma in duha, dostopna je vsakomur in je univerzal-
na. Fizično pripomore k izboljšanju prožnosti in odpornosti, 
okrepi in podaljša mišice, poveča cirkulacijo, sprošča nape-
tost, naolji in razgibava sklepe, uravnoveša presnovo, masi-
ra notranje organe, pomlajuje celo telo, vzdržuje vitalnost 
in lahkotnost telesa, psihično pa pripomore k razpršitvi na-
kopičenega stresa, energijske blokade, utiša in umiri um, iz-
boljša koncentracijo, okrepi moč volje, uči potrpežljivosti in 
poveča samozavest.

RAZVAJANJE, NEGA KOŽE IN TELESA

V pomladnih dneh se narava začne ponovno prebujati in roje-
vati svoje sadove, prav tako je z našo kožo in telesom. Koža 
potrebuje novo nego in pripravo, da bi se izognila prenekate-
rim težavam, ki jih prinaša sonce. Priporočjiva priprava kože 
telesa in obraza je, da teksturno težko zimsko kremo zame-
njamo z lahkotnejšo, vsekakor pa vlažilno, primerno za do-
ločen tip kože ter z zaščito. Prav tako je potreben piling, da 
z njim odstranimo povrhnjico in nesnago; priporočjiv je vsaj 
enkrat tedensko in je tudi zelo dobra priprava na sonce, so-
larij in samoporjavitvene proizvode.
Telo je po stiku z vodo priporočljivo negovati z mlekom, 
maslom ali oljem za telo, odvisno, kaj posamezniku/ci bolj 
ustreza. Vsekakor je obvezno in najbolj koristno, če pred 
vsem tem obiščemo kozmetični salon, v katerem strokovno 
in pravilno ocenijo stanje kože in ustrezno svetujejo, saj le 

V naša življenja se zopet vrača sonce, topli in razigrani dnevi, polni novih 
idej, zanosa in predvsem boljšega počutja. Kako zelo narava vpliva na naš 
vsakdanjik, je presenetljivo, največ pa seveda k svojemu občutenju in raz-
položenju pripomoremo sami. Zato za naš vsakdanjik vendarle ni dovolj le 
sonce, temveč sta potrebna naš trud in volja, da v teh dneh začnemo gledati 
na svoje telo, lase, kožo in da sledimo modnim smernicam, ki pa ni pogoj da 
se ji popolnoma privržemo, dovolj je le detajl trenda in že smo „in“.
Dandanes vsi nekam hitimo, ni več toliko časa za sprostitev, družino in časa 
namenjenega razvajanju nas samih. Prav zato največ prihaja do raznih obo-

ZDRAVI, LEPI IN VITALNI 
lenj, ne le fizičnih, temveč predvsem psihičnih, ki se odražajo v našem zu-
nanjem odsevu, če ga je seveda kaj sploh še ostalo. Znano je, da si človek za 
svoje dobro počutje enostavno mora vzeti čas, saj v nasprotnem pregori od 
vsakodnevnih naporov in stresov, tako poslovnih kakor tudi osebnih.

Drage bralke in bralci, zaradi vsega zgoraj naštetega smo vam v tokratni šte-
vilki Posavskega obzornika pripravili strani, ki so namenjene zdravju, lepoti 
in modi - kako, kam in zakaj v pripravi na pomlad in poletje 2009.

Uredništvo

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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tenkih. Za tiste, ki prisegate na glamur, pa so še vedno v modi 
zadimljene oči, vendar v tem primeru morajo ustnice osta-
ti v nežnejšem odtenku.

POMLADNE SPREMEMBE IN ZDRAVJE

S pomladjo pride na dan 
tudi prenekatera druga te-
žava, kot so alergije, fizič-
na in psihična utrujenost in 
še kakšna druga nevšečnost. 
Takrat nekako potrebujemo 
še kakšen prehranski doda-
tek, kot so vitamini in mine-
rali, s katerimi prav tako ne 
smemo pretiravati, ter razni 
drugi proizvodi, ki pomagajo 
pri uravnovešanju počutja. 
Najbolj priporočljivo je, da 
se o vseh prehranskih dodat-
kih posvetujete pri svojem 
zdravniku ali v lekarni, kjer 
vam postrežejo s profesio-
nalnimi informacijami, zani-
mivimi nasveti ter priporoči-
jo, kaj je v teh dneh najbolje 
uživati. Za nekatere težave 
pa ni dovolj le prehranski do-
datek, zato se je priporočlji-
vo pozanimati tudi o drugih 
oblikah pomoči, morda tudi 
s področja alternativne me-
dicine in sodobno opremljenih specializiranih zdravstvenih 
ambulant.

JZ LEKARNA BREŽICE

Z nami do bolj zdravega, 
lepšega in kvalitetnejšega življenja!

Černelčeva cesta 8, Brežice
Tel.: 07 4994 735

Prireditev se je odvrtela na 
predvečer godovanja svete-
ga Valentina v domu PORP v 
Radečah. Niti uradnega dela 
prireditve sva imeli v rokah 
Saša Martinčič, predsedni-
ca Društva prijateljev mla-

dine, in članica društva Ta-
deja Mesojedec. S svojimi 
plesnimi koraki  v stilu hip 
hopa so se nam predstavili 
otroci iz OŠ Marjana Nemca 
Radeče pod taktirko plesne 
šole Bolero. Naš naslednji 
gost je bil Janez Krivec, ki 
je s svojim čudovitim glasom 
ogrel marsikatero srce, ro-
mantiko pa je še stopnjeval 
s svojo črno kitaro. Na oder 
je povabil podžupanjo obči-
ne Radeče Rafaelo Pintarič, 
ki nam je povedala kar nekaj 
spodbudbih besed, za katere 
se ji prav lepo zahvaljujemo. 
Prav tako pa lepa hvala za 

Dobrodelni ples v Radečah
RADEČE - Člani Društva prijateljev mladine Radeče smo želeli izkazati ljubezen do otrok tako, da smo pri-
pravili dobrodelni Valentinov ples, na katerem smo zbirali denar za igrala na travnati površini pri šoli.

misli, ki nam jih je namenila 
ravnateljica radeške osnov-
ne šole Simona Zupančič. 
Prav posebno je bilo sodelo-
vanje z Društom ljubiteljev 
likovne umetnosti iz Radeč, 
ki so postavili na ogled raz-

stavo svojih slik, obiskovalci 
pa so si lahko katero tudi ku-
pili in si tako polepšali svoj 
dom, otrokom pa omogočili 
še malo hitrejši nakup igral. 
Ob koncu uradnega dela pri-
reditve pa se je predstavila 
še ena plesna skupina, ki de-
luje znotraj Radeč, in sicer 
Folklorna skupina Brusači. 
Ob pogledu nanje so marsi-
koga zasrbele pete in v mar-
sikom se je prebudila želja, 
da bi se jim pridružil. In res 
so se plesalci pomešali med 
obiskovalce ter jih povabili 
na ples. S tem pa večera še 
ni bilo konec, kajti na odru 

so veselo zaigrali fantje iz 
Ansambla Dori. Ob njihovih 
zvokih so se zavrteli prav vsi 
obiskovalci in moram reči, 
da je lahko žal vsakemu, ki 
je zamudil tako lep večer, ki 
se je nadaljeval vse do zgo-
dnjih jutranjih ur. Večer, v 
katerem smo ljudje iz Ra-

deč in okolice pokazali, koli-
ko srčnosti premoremo in ko-
liko ljubezni lahko izkažemo 
našim otrokom, kako nam je 
mar za naše otroke, za našo 
prihodnost. 
 Saša Martinčič,  
 foto: Ambrož Karlovšek

Mladi plesalci iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče

Špegutanc Folklornega društva Brusači

Ples do jutranjih ur 

TERME ČATEŽ – Člani Društva za zdravje srca in ožilja Slo-
venije - podružnica Posavje so se sestali na letnem zboru. 
Poročilo o delu v letu 2008 ter program dela in predava-
nja za tekoče je predstavila dr. Milena Strašek, pohode pa 
Lojze Štih. Posavska podružnica je aktivna, saj vsak me-
sec organizirajo strokovno predavanje in pohod, s tem pa 
bodo nadaljevali tudi v tem letu.

Program je vodila Zinka Kristarič, s poudarkom na zdravem slogu 
življenja. Medse so povabili primarija Borisa Cibica, ki je sprego-
voril o povišani srčni frekvenci, saj je pospešen srčni utrip prezrt 
dejavnik tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni, ki povzroča 
prezgodnjo umrljivost. Višji srčni utrip pomeni krajše preživetje, 
starost 100 let pa danes ni več nedosegljiva, zato si je srčni utrip 
treba meriti, najboljši je 60 utripov na minuto, pred merjenjem 
je treba počivati pet minut, meriti ga je treba sede, najhitreje 
si ga izmerimo s palcem na zapestju, seveda pa se je dobro izo-
gibati vsem že poznanim dejavnikom tveganja od kajenja, pre-
ko prehranjevanja do stresa. Za lep kulturni užitek sta poskrbe-
la profesorja Elizabeta in Dragutin Križanić. N.J.S.

Lončarjeva je poudarila, da 
se je tretjina sveta zapisala 
materialnemu življenju, de-
narju, hitenju, kuhanju brez 
občutka. Hrano, jedi, pa je 
treba pripravljati z ljube-
znijo, a ne z jezo, od tega 
ni nič dobrega - z jezo zau-
žijemo slabe energije. Poleg 

BREŽICE - V brežiški knjižnici pripravijo vsakih štirinajst 
dni poseben dogodek, vodita ga Roman in Karolina z Dr-
novega tako, da z zvoki gongov preneseta na udeležence 
zvočno regeneracijo, ki ob tem v telesu ponovno ustvari 
harmonijo in ravnovesje.

Roman Stopar ob tem poja-
sni, da je zvok vibracija, ki se 
širi skozi različne snovi in ga 
zato različno slišimo oz. obču-
timo. Ob tem še dodaja: „Vi-
brira pa tudi naše fizično, ču-
stveno in mentalno telo, vsak 
organ, vsaka celica. Vibraci-
je so naše misli, naša čustva 
in naša zavest. Ko so te vibra-
cije v medsebojnem sozvočju 
oz. harmoničnem odnosu, se 
počutimo dobro, smo zdravi, 
občutimo veselje in radost. 
Vendar pa smo dnevno izpo-
stavljeni številnim vibracijam 
v svojem okolju, na delovnem 
mestu, v družbi, izpostavljeni smo vibracijam drugih ljudi in 
odnosov z njimi. Te zunanje vibracije lahko načnejo harmo-
nijo našega bitja, kar občutimo kot nejevoljnost, potrtost, 
fizično bolečino, razvije se lahko bolezen, nastanejo nape-
ti medsebojni odnosi in podobno.“ V nadaljevanju izvemo, 
da zvok planetarnih gongov, himalajskih in kristalnih skled 
ter drugih starodavnih instrumentov uglasi naše vibracije in 
vzpostavlja harmonijo, odstrani zapise vsega, kar ne potre-
bujemo več, očisti misli in nas regenerira. Številni obiskoval-
ci, ki so se na tak način sproščali, so bili ob prijetnem vzduš-
ju in posebej za ta namen pripravljenem prostoru z zvočnimi 
kopelmi nadvse zadovoljni, zaključi Stopar.  M. K. M.

Pojémo ogromno slabih navad

Z zvokom do boljšega počutja

Gongi, himalajske sklede 
in drugi starodavni 
instrumenti 

O povišani srčni frekvenci

Primarij Boris Cibic med predavanjem

BREŽICE – V okviru projekta »Center vseživljenjskega uče-
nja Posavje - nove, brezplačne poti do znanja« so v Knji-
žnici Brežice v sklopu predavanj »Živimo zdravo« orga-
nizirali drugo predavanje. Predavateljica Sanja Lončar, 
avtorica knjig Resnice in zmote o kandidi in kako zmanj-
šati porabo antibiotikov ter urednica dveh edicij, je spre-
govorila na temo »Ko prebava stavka«.

tega doma spoštljivo pripra-
vljen in zaužit obrok, slu-
ži svojemu namenu. Ob tem 
se je treba spomniti na pre-
prost, naraven način prehra-
njevanja (zelje, fižol, repa, 
pesa, krompir, grah, domači 
mlečni proizvodi, kruh…) na-
ših prednikov in ga uvajati na-

zaj v naše jedilnike, prav tako 
zdravo presno hrano, vse to 
pa dobro sesekljati, prežve-
čiti, premešati s slino, se ji 
posvetiti, da bi ves naš pre-
bavni trakt (želodec, jetra, 
žolč, trebušna slinavka, led-
vice, črevesje – črevesna flo-
ra je pri naših dedih delala 
kot ura) dobro opravil svojo 
nalogo, ki jo ima že tisočle-
tja (za vzor si lahko vzamemo 
kravo, ki mirno prežvekuje). 
Kajti narava ima svoj red, pa 
tudi naše telo se ni spremeni-
lo. Po Lončarjevi so vprašlji-
ve razne ločevalne diete, naši 
predniki so jedli skupaj klo-
base in krompir, se ne najedli 

do konca, ker želodec šele po 
15-ih minutah sporoči, da je 
bilo hrane dovolj. Počasen ali 
prehiter metabolizem ni do-
ber; če nas napenja vse živo, 
potem s črevesjem oziroma v 
trebušni votlini nekaj ni prav, 
naše telo se je pripravljeno 
popraviti, ampak mu je tre-
ba dati čas. Telo in prebava 
vpijeta po vodi, vodi, vodi; 
dva do tri decilitre bi jo mo-
rali popiti pol ure pred vsa-
kim obrokom; stavkajoči pre-
bavi pa pomagali z balastnimi 
snovmi, vlakninami, semeni 
in z vršički rese, če smo z od-
vajali polenili črevesje.
 N. Jenko SunčičOptika Rimc Brežice

BREŽICE - Optika Rimc 
Brežice posluje že od leta 
1976 in se je prvotno na-
hajala v zgradbi brežiškega 
župnišču v središču mesta, 
sedaj pa nudijo svoje sto-
ritve na na Cesti prvih bor-
cev 32 v Brežicah. Obiska-
li smo ustanovitelja, gospo 
Zinko in gospoda Ivana, ter 
ju povprašali o njuni uspe-
šni poslovni poti, ki traja 
že spoštljivih 37 let. 

Z zadovoljstvom povesta, da 
je za doseganje uspehov v 
življenju potrebno najti pra-
vo smer, potem pa ostati na 
tej poti in se nenehno truditi za razvoj. Optika Rimc 
izhaja iz Mehanooptike Krško, nekdanjega družinskega 
podjetja, ki sta ga zakonca Rimc ustanovila leta 1972, 
proizvajalca optičnih strojev in pripomočkov za očalno 
optiko, s katerega stroji je bila optika tudi opremljena. 
Po upokojitvi ustanovitelja Mehanooptike gospoda Iva-
na Rimca uspešno dolgoletno družinsko tradicijo nada-
ljuje in vodi Robert Rimc. Zakonca Rimc pravita, da sta 
si vseskozi  prizadevala za razvoj in izpopolnjevanje, do-
seganje evropskih meril na področju optike in optome-
trije. Danes očesna optika Rimc izdeluje očala za korek-
cijo vida s sodobnimi, računalniško vodenimi optičnimi 
stroji na evropski ravni in se z okulističnimi aparaturami 
uvršča v sam vrh optičnih pripomočkov za korekcijo vida. 

„Naše stalno vodilo je, da si v sodelovanju s strankami pri-
dobimo njihovo zaupanje, to pa vodi do uspeha in skupne-
ga zadovoljstva,“ pripovedujeta. „Danes nama je v veliko 
veselje in zadovoljstvo, da smo se 5. februarja letos v Bre-
žicah preselili v nove, večje in udobnejše lastne prostore, 
kjer imamo na voljo še večjo izbiro dioptrijskih okvirjev 
in sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Sem pa se je 
preselila tudi očesna ambulanta, ki smo jo opremili z no-
vimi, sodobnejšimi in boljšimi aparaturami. Veseli naju, 
da se nam je uresničila največja želja, da smo dobili po-
trebne prostore za optiko in očesno ordinacijo na isti lo-
kaciji, premagane so torej vse ovire, namen je dosežen.“ 
Hkrati se zakonca Rimc zahvaljujeta vsem, ki so verjeli 
v njihov uspeh in jim pomagali pri uresničevanju ciljev. 

PREDSTAVLJAMO

Zinka Rimc

Drage bralke in bralci, vsak nakup oziroma izbira storitve 
je seveda vaša osebna odločitev. Mi smo vas želeli tokrat le 
opozoriti na nekaj dobrih priložnosti, da storite kaj zase. 
Da  pustite svojim željam in občutkom prosto pot ter poda-
rite kaj sebi ali ljudem okoli vas za lepši vsakdanjik...  Ur.
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SELA PRI DOBOVI - V Posavju imamo ponovno zlatega nagra-
jenca za veliko nagrado Avsenik. Začelo se je, ko je Josip 
Hotko, doma iz Sel pri Dobovi, pri petem letu prvič polo-
žil prste na belo črne tipke. Navdušil ga je oče Branko z zai-
granimi zvoki, ki so prihajali iz 
harmonike, mati pa mu je de-
lala družbo ob vsakodnevnem 
vadenju in zraven tudi kakšno 
zapela. Josip je iz leta v leto 
napredoval, vzljubil harmoni-
ko, še bolj pa je vzljubil glasbo 
Slavka in Vilka Avsenika. Po-
nosno se je dokazal že na pr-
vem mednarodnem tekmova-
nju za veliko nagrado Avsenik, 
kjer je blestel s srebrnim pri-
znanjem, na drugem tekmo-
vanju je rezultat izboljšal in 
osvojil prvo mesto, kljub sre-
brnemu priznanju. 24. januar-
ja pa je na tretjem tekmova-
nju za veliko nagrado Avsenik s skladbama Polka za harmoniko 
in Krivci mojega klobuka, zaigranima na klavirsko harmoniko, 
prepričal komisijo in predsednika komisije Jožeta Burnika, 
da mu izročijo zlato priznanje v izjemno težki konkurenci. 
Tudi njegovi učenci so se izkazali in dosegli tri srebrna pri-
znanja. Zasluga za Josipov dosežek gre tudi njegovemu bra-
tu Gregorju za pomoč ob spremljavi in vaji doma ter njego-
vi življenjski sopotnici Maji, s katero vlečeta življenjski voz 
v isto smer.  H.G.

Zlati harmonikar Josip Hotko

Josip Hotko

POROČILI
SO SE

• Andrej Dornik, Vrhovska 
vas in Janja Bakšič, 
Pristava pod Rako, 

• Rizah Bajrić, Doboj in 
Emanuela Novak, Trebež.

• Jože Koprivnjak, Spodnji 
Stari Grad in Monika 
Barlek, Krško

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Tanja Levstik Levičar, 

Malo Mraševo – deklico, 
• Anica Hribar, Kostanjevica 

– dečka,
• Irena Kolman, Sevnica – 

dečka,
• Mateja Debelak, Brežice – 

deklico,
• Nataša Vrečar Zorčič, 

Velike Malence – deklico,
• Jasna Schatz, Krško – 

dečka,
• Senja Brajdič, Brezje – 

deklico, 
• Milka Hudoklin, Jelše – 

deklico, 
• Karolina Horn, Sela pri 

Raki – deklico,
• Nuška Hervol, Bukošek – 

deklico, 
• Urška Škofljanec, 

Globočice – deklico,
• Mojca Krošelj, Vrhje – 

dečka,
• Estera Živič, Mali vrh – 

dečka, 
• Tanja Nemec, Sevnica – 

dečka, 
• Katja Hlastan, Reštanj – 

deklico.
ČESTITAMO! 

ČATEŽ OB SAVI – Slamnati 
nevesti so kot družici obe-
sili celo dvema samskima 
čateškim fantoma, (ena je 
na fotografiji) ki jih je v 
kraju menda še kar nekaj. 
Obenem so tako zaznamo-
vali pepelnično sredo, za 
katoliške vernike nasto-
pi postno obdobje. V tem 
času naj ne bi bilo niti po-
rok. Običaj slamnatih že-
ninov, ki so ga včasih go-
jili, ko so preveč izbirčni 
mladenki, ki je bila „go-
dna“ za možitev, pa do pu-
sta ni stopila v zakon, kot 
sramoto visoko nad nje-
no hišo postavili „nadome-
stek“, pa skoraj izginja. 

Pust v Posavju...
BREŽICE, DOBOVA – Dobovski fašjenk je 28. 2. z velikim med-
narodnim karnevalom zaključil celotedno rajanje. V občini 
je zavladal že 20.2. s tradicionalnim prevzemom oblasti in 
ustoličenjem župana Pepčeta, ki mu je župan Ivan Molan pre-
dal občinski ključ in ga na karnevalu celo dobil nazaj. Nekaj 
je ostalo tudi v občinski blagajni, kljub temu, da je Pepče 
obljubil ureditev vseh problemom in realizacijo velikih pro-
jektov, a kako bi mu verjeli, ko ga je v falkonu pripeljal do-
bovski tajkun. Resnici na ljubo so tajkuna v pustnem tednu 
poravnavali, upepelili in mu priredili zadnje slovo, vse z veli-
ki zabavami. Minulo soboto po so na tradicionalnem, bogatem 
tako z  maskami kot obiskovalci, 11. mednarodnem karneva-
lu pripravili veselo sedmino. Na pustni torek so tradicional-
no budnico pripravile avtohtone maske, kosci in orači, skozi 
dan so rajali najmlajši in po vaseh izvedli fašjenkovo svatbo. 
 S.V.   

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ne glede na nekoliko oblačno in hla-
dno vreme si je 22. februarja pustno povorko v Kostanjevici 
na Krki ogledalo mnogo ljudi od blizu in daleč, ki so se zbra-
li na obeh straneh vzdolž Ljubljanske in Oražnove ulice, kjer 
je organizator, domače etnološko društvo Prforcenhaus, pri-
pravil na »Tamalem plac« tudi predstavitev sodelujočih pu-
stnih skupin. Sicer pa so na to tradicionalno kostanjeviško 
prireditev stekle priprave že pred meseci, da pa je dogodek 
tik pred vrati, pa so v sodelovanju s Pošto Slovenije v Prfor-
cenhausu najavili konec meseca januarja z izdajo priložno-
stne znamke iz serije Folklora - maske, v prvem tednu fe-
bruarja pa  opravili še ocenjevanje in izbor uradnega vina 
Šelmarije. Po občnem zboru Prforcenhausa 24. februarja so 
letošnje pustovanje Kostanjevičani zaključili s pokopom Ku-
renta na pepelnično sredo.  B. M.

Že 11. mednarodni karneval Kostanjeviško pustovanje

Domača skupina smrkcev z Malenc

Župan Pepče z eno od podžupanj se je na Občino 
pripeljal s falkonom.

V županovem uradu, velika glava je eden izmed 
novih vodij oddelka, oba župana, Molan in Pepče, ter 
ceremonijalmajster Kovačič

Selani so zaradi plinske krize prikazali Evropo „na drva“.

V dobovski Planici je bil Peterka uspešen.

Mednarodni karneval v Dobovi je bil paša za oči.

Izpeljali načrte 
minulega leta
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Čla-
ni Kulturnega društva Lesko-
vec pri Krškem, ki mu pred-
seduje Janez Kerin, so na 
občnem zboru ugotovili, da 
so v minulem letu uspeli iz-
peljati ves načrtovani pro-
gram. Plesna sekcija Anike 
Antolič Miler je zaznamo-
vala prireditvi „Pomlad pri-
haja“ in „Zaplešimo v poči-
tnice“, literati pod vodstvom 
Jožeta Božiča so pripravili 
literarni večer, posvečen do-
mačinki Gitici Jakopin, pri-
reditve so s svojimi nastopi 
obogatili domači pevci, t.i. 
„Leskovški fantje“. Gleda-
liščniki so pod vodstvom Ra-
stislava Florjančiča uspešno 
zaključili projekt „Dohodni-
na“, januarja letos pa so že 
premierno uprizorili „Jekle-
ne magnolije“. Tokrat je re-
žijsko taktirko prevzela Mir-
jana Marinčič, ki vodi tudi 
otroško dramsko skupino, 
slednja je v letu 2008 pri-
pravila gledališko igro „Mala 
muca išče dom“. Fotografi, 
ki jih vodi Bernardka Zorko, 
so organizirali izobraževa-
nje na temo makro fotogra-
fije ter pripravili fotografsko 
razstavo na temo „Cvetje v 
Leskovcu“. Kulturno društvo 
Leskovec se je lani podpi-
salo tudi pod Anine glasbe-
ne večere, ki potekajo pod 
vodstvom Darje Hrastelj v 
soorganizaciji z Župnijo Le-
skovec,  martinovanje pod 
kozolcem ter razstavo starih 
razglednic Leskovca. Tudi za 
leto 2009 so pripravili obse-
žen program in že 20. marca 
bo ob 19.30 v OŠ Leskovec 
prireditev „Pomlad prihaja – 
Zvezde pojejo“.

Liški pustje iz Kanala ob Soči

Liške maske so posebne po tem, da so narejene iz 
pločevine

Parodija na slovensko-hrvaške odnose

Kostanjeviški ribiči s koncesijo lovljenja do Šentjerneja
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RADEČE - Na pustno soboto smo člani Društva prijateljev 
mladine Radeče skupaj s Kvintetom Dori in seveda pustnimi 
maskami preživeli nekaj prijetnih uric v čarobnem pravljič-
nem svetu. Maškare 
so se zbrale pred do-
mom PORP v Radečah. 
Program se je pričel s 
pustno povorko, ki so 
jo vodile radeške ma-
žorete, takt pa jim je 
dajal Pihalni orkester 
radeških papirničar-
jev. Za njimi so se zvr-
stile majhne in velike 
maškare, mednje pa 
smo se pomešali tudi 
organizatorji, pika-
polnice Društva prija-
teljev mladine Rade-
če. Vsaka maškara je 
dobila krof, žejna grla 
pa smo pogasili s so-
kom. Na prizorišču je 
bil tudi srečelov, ki je 
šel za med. Kako tudi 
ne, ko pa je vsaka srečka zadela! Rajanje se je nadaljevalo 
vse do večera, ko smo spustili balone in so jih lahko navdu-
šene maškare odnesle domov. S. Martinčič

VELIKA DOLINA - Letos je bil pust kar zgodaj, ampak morda 
bomo zato hitreje pregnali zimo in v naše kraje pripeljali po-
mlad. K temu smo prispevali tudi na Osnovni šoli Velika Do-
lina, na kateri smo na pustni torek imeli rajanje v maskah. 

Našemili smo se po tretji šolski uri. Maske so bile zelo zani-
mive in izvirne, med njimi je bilo precej vragov, policajev, 
lopovov, nindž, čarovnic, moških, preoblečenih v ženske... 
Maske je ocenjevala in na koncu nagradila komisija, ki sta 
jo sestavljali učiteljici Mojca Bregar Goričar in Urša Jekler, 
kot predstavnik učencev pa je bil zraven devetošolec Matjaž 
Jarkovič. Ko se je pustovanje na šoli končalo, so nekateri 
odšli rajat in se veselit še drugam. 
 Jani Leskovec, 7. razred

KRŠKO - Na pustni torek smo v Vrtcu Krško organizirali tra-
dicionalno pustno prireditev. Ob pol petih popoldan smo se 
zbrali pri trgovini Labod. Neli in Cezar sta nato v spremstvu 
bobnarjev Glasbene šole Krško popeljala povorko do Kultur-
nega doma Krško. Na ploščadi so strokovne delavke vrtca 
uprizorile predstavo za vse otroke in njihove starše. Napove-

dovalec, ekipi zajčkov in petelinčkov s trenerjema, poskoč-
ne navijačice, glavni sodnik ter medicinsko osebje so poskr-
beli za še pestrejše dogajanje. Ob koncu so prišli v ospredje 
še čajček, limonca, cukerček in dva krofa, ki so poskrbeli za 
vse lačne in žejne maškare. 
 S. Praprotnik, foto: arhiv vrtca 

SEVNICA - Sevničanki Jerci Šantej in njenim prijateljem iz 
skupine Patryzone Sevnica zlepa ne zmanjka idej, kako po-
pestriti vsakdanjik. Na pustno soboto so na delu parkirišča 
pri krožišču v Šmarju pripravili z velikim šotorom, z medicin-
skimi sestrami in z zdravniki ter s pacienti sevniško Lichten-

waldsko kliniko - v spomin na čas, ko se je Sevnica imeno-
vala Liechtenwald (Goreči gozd). »Zdravljenje« namišljenih 
bolnikov je potekalo s posebnimi zdravili opojnih vonjav, za-
radi česar so se mnogi počutili še bolj srečni in zadovoljni. 
Na pustno nedeljo je potekalo otroško pustovanje v Športni 
dvorani Sevnica, kjer so se prepustili pustnim norčijam tudi 
malo starejši obiskovalci. 
 S. R., foto: L. M.

RAKA - Skupnost učencev na Osnovni šoli Raka, ki jo se-
stavljajo predstavniki iz vseh razredov, je podala po-
budo za pustno rajanje v maskah. To so na pustni torek 
pripravili v šolski telovadnici in veseli maškaradi name-
nili dve šolski uri. Tako vrtičkarji, kakor učenci, so si na-
deli pustne kostume. Pridružila pa se jim je tudi večina 
učiteljev. M. K. M. 

BREŽICE - Na pustni torek so tudi na Gimnaziji Brežice 
praznovali pusta. Pouk je trajal do 12. ure, potem pa 
so v telovadnici šole izbrali najlepše maske. Sledila je 
predstavitev razrednih mask, najboljši program pa je 
pripravil 3.d razred. 

Sevnica za pusta dobila 
Lichtenwaldsko kliniko

Namišljeni bolniki so se na pustno soboto breskrbno 
prepustili medicinskemu osebju.

KRŠKO - Na pustno sobotno popoldne se je nekaj sto majh-
nih, večjih in prav velikih obiskovalcev, ki so si nadeli pustno 
opravo, zabavalo v krški diskoteki Kristal. Že tradicionalno 
otroško pustno rajanje, ki je letos zabeležilo 10. obletnico, 

je pripravila krška Zveza prijateljev mladine in po običaju 
strnila animatorske vrste, da so poskrbeli za razigrano mla-
dež. Ta si je nadela pisano paleto kostumov, tako je bilo opa-
ziti prekrasne princeske, gusarje in druga bajeslovna bitja, 
kostume iz sveta domišljije, pa seveda tudi metulje, čebeli-
ce in še nekaj ostalih živalskih motivov, pa tudi likov raznih 
bojevnikov kot so vojaki, indijanci ali kavbojci. Vsi pa so se 
pozibavali v ritmih glasbe in pod taktirko prostovoljcev, ki so 
usmerjali zabavo ter poskrbeli za zanimivo druženje. To se 
je končalo s posladkom v obliki krofa in jabolka ter z oblju-
bo, da bo leto zopet kmalu naokoli, ko bo prišel ponovno čas 
pustnih norčij.  M. K. M. 

Plesalo je mlado in staro

Male in velike maškare so pele, plesale in se nadvse 
zabavale.

SENOVO - Društvo prijateljev mladine Senovo, ki mu predse-
duje Vinko Hostar, je najmlajše in tudi nekoliko večje že v 
ponedeljek privabilo v avlo Doma XIV. divizije na izdelovanje 
pustnih mask in dodatkov. Na pustni torek pa je pisana pale-
ta preko sto pustnih šem, kostume so si nadeli tudi nekateri 

starši in senovski učitelji, krenila v povorki po Senovem. Na 
pot so jih pospremili senovski godbeniki, po prihodu v avlo 
pa je sledilo predstavljanje in ples v maskah ter pogostitev 
s toplim čajem in že značilnim posladkom – pustnim krofom. 
 M. K. M.  

Senovsko pustovanje

Pustne šeme so preplavile Senovo (foto: J. Macur)

BREŽICE - V torek je otroška pustna povorka velikega 
števila otrok in njihovih staršev krenila izpred brežiške-
ga vrtca Mavrica že tradicionalno po starem delu mestne-
ga jedra in pustovanje nadaljevala na veselem rajanju v 
Mladinskem centru Brežice. Brežiški KOP je poskrbel za 
zaporo ceste, Združenje šoferjev za varni sprehod pu-
stnih mask, prizadevna klovna Pipi in Leon ter Družinsko 
gledališče Kolenc pa za pravo vzdušje na plesu v maskah. 
Razdelili pa so tudi 1000 slastnih krofov. M. K. M.

SEVNICA – Otroško maškarado so na pustno nedeljo 
pripravili tudi v športni dvorani pri sevniški osnovni 
šoli. Organizatorji z zavodom KŠTM na čelu so poskrbeli 
tudi, da so se male maske posladkale s slastnimi krofi.

Pustovanje Vrtca Krško

Pustno rajanje v Radečah

Pustna povorka skozi Radeče

Pustovanje na OŠ Velika Dolina

Pustne maske na OŠ Velika Dolina

KOSTANJEVICA NA KRKI - V vrtcu Kostanjevica na Krki so imeli 
na pustni torek veselo pustno rajanje. Otroci so se našemili, 
nato pa jih je obiskal medved s svojim spremstvom. Skupaj 
so se poveselili, zaplesali in na ta način pregnali zimo. Seve-
da pa ni šlo brez slastnih krofov in sladkega presenečenja, 
ki jim ga je prinesel medved skupaj z novoizvoljenim pred-
sednikom, purgarji in ostalimi člani Prforcenhausa. Za otro-
ke in njihove vzgojiteljice je bil to dan, ko so se lahko skrili 
vsak za svojo masko in se vživeli v lik, ki so ga predstavljali. 
 K.P.

Maškare tudi v vrtcu 
Kostanjevica na Krki
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DOLENJA VAS - Veseli oder KD Žarek Dolenja vas je v soboto, 21 
februarja, postavil na ogled delo domačega avtorja Borisa Ster-
nada Moj bo pa . (pika) in nasmejal občinstvo, ki si je prišlo v 
kulturni hram ogledati komedijo in si polepšati večer pustne so-
bote. Pod režisersko taktirko se je podpisala Aleksandra Toma-
žin, zaigrali pa so Miha Planinc, Jožica Puntar, Maja Vidmar, 

Mirica Dimec, Ana Matešič, Jože Žabkar, Karolina Arnšek, Du-
šanka Padovnik in avtor gledališkega teksta. Za šepetalko so iz-
brali Karolino Bogovič, za luč in ton pa je skrbel Uroš Padovnik. 
Strokovno je odrsko dogajanje spremljala Simona Zorc Ramovš, 
po besedah režiserke pa jih v naslednjih mesecih čaka kar nekaj 
gostovanj v krški in tudi brežiški občini.  M. Kalčič M.

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je v dvorani šole pripravi-
la koncert »Naša prihodnost«, ki je bila tako za valentinovo 
kot maškaradna uprizoritev v 27 glasbenih točkah, za katere 
so se pripravili mladi glasbeniki s svojimi mentorji. Za uho 

in oko pestra tradicionalna prireditev se je pričela s skupino 
glasbene pripravnice A, ki je prvič na odru pokazala izjemno 
dobro skupinsko pevsko uglašenost, končala pa jo je komor-
na skupina tolkal, ki je namesto s tolkali na instrumente to-
krat melodično zvenela z udarjanjem na svoja telesa. Seve-
da pa je bilo prijetno in zanimivo slediti tudi vsem drugim v 
vmesnih petindvajsetih točkah. N.J.S.

KRŠKO – V soboto, 14. februarja, na praznik ljubezni in zalju-
bljencev so dijaki in dijakinje ŠC Krško Sevnica v krški Dvora-
ni v parku pripravili dogodek, ki so ga poimenovali Valentinov 

večer poezije, glasbe in umetnosti. Pod vodstvom mentorice 
Alenke Špan so se predstavili Denis Kerin, Anja Kolar, Ja-
smina Šabanovič, Matic Drugovič, Andrej Libenšek, Alen 
Roguljič, Miha Grgovic, Ivo Hodulak, Iztok Radej, Primož 
Cigler, Anže Podgornik, Jernej Poljšak, Simona Šekora-
nja, Rosana Černelic, Neža Krošelj, Karmen Vovk, Jasmi-
na Kozinc, Nina Povhe, Jerica Hriberšek. Sodelovali pa so 
tudi Alenka Žuraj Balog, Alenka Drobnič, Alenka Vene in 
Romanca Vene. Svojo likovno črno-belo fantazijo pa je na 
ogled postavil Luka Molan.  M. K. M. 

Mlada prihodnost na odru

Komorna skupina tolkal (foto: D. Rožman)

Valentinov večer

Dvorana je bila pretesna za številne obiskovalce.

»Moj bo pa .« dolenjevaškega 
Veselega odra

Dolenjevaški gledališčniki na domačih odrskih deskah.

KRŠKO - Po uspešni turneji in predstavitvi novega albuma 
Full Circle v Veliki Britanji in Franciji se je skupina Terrafolk 
v sklopu slovenske turneje 22. februarja predstavila tudi v 
hramu kulture v Krškem. Tam se je zbralo okoli 200 navdu-
šenih obiskovalcev, ki so uživali v dveinpolurnem koncertu. 

Skupino sestavljajo Bojan Cvetrežnik (violina, mandolina), 
Danijel Černe (kitara) in Marko Hatlak (harmonika, tolka-
la, glas), na turneji pa nastopajo v razširjeni zasedbi, v tako 
imenovani Terrafolk produkciji s člani Simboličnega orkestra. 
Na tokratni slovenski turneji je s skupino nastopila odlična 
irska violinistka in pevka Una Palliser.  J.M.

Terrafolk v KD Krško

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

Mini teater: OBUTI MAČEK
igrano-lutkovna predstava za otroke

ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN 
četrtek, 12.3., ob 18. uri 

PEACEFULL COLORS, koncert
zasedba: Janez Gabrič, Rok Lopatič, Mirko 

Cisilino, Teo Collori, Goran Rukavina
petek, 13.3., ob 21. uri 

Klub KDK

DOKUMENTARNI FILM 
MESECA:

ZEITGEIST: THE MOVIE
nedelja, 15.3., ob 18. uri

Klub KDK, prost vstop

SNG Nova Gorica in Gledališče Koper

DUOHTAR POD MUS!
burka s petjem in streljanjem po Molièrovih motivih  

ZA MODRI ABONMA IN IZVEN
ponedeljek,  16.3., ob 19.30 uri 

DOBOVA – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova je 
v počastitev slovenskega kulturnega praznika pripravila druže-
nje z besedo in pesmijo, in sicer ob izidu prve številke obča-
snika Zven besede. Po dolgem zatišju v Posavju je Zven bese-
de ena izmed literarnih revij oziroma zbornik, kakršne je svoj 
čas v Krškem izdajal Silvester Mavsar v Literarnem klubu Beno 
Zupančič, je povedal idejni oče zbornika Rudi Stopar. V prvi 
številki se predstavlja dvanajst avtorjev sekcije v prozni in pe-
sniški obliki, ki so na predstavitvi brali svoja dela, pohvaliti pa 
je treba tudi fotografsko-likovno opremo.
Premišljene besede prazniku je nizal predsednik Besede Rudi 
Mlinar. Ugibal je, kakšne Prešernove bisere so pogoltnili ognje-
ni zublji, ko sta župnik Dagarin in Prešernova sestra Klara sku-
rila veliko njegovih rokopisov in ko bi bila najbrž danes pesni-
kova podoba vsaj za odtenek drugačna. A še takšno uničenje ni 
moglo potemneti pesnikove podobe, pa tudi Prešernova knji-
ga poezij je že tedaj krožila med ljudmi in odpirala srca. Med-
tem, ko je naš čas zaznamovan s pogovarjanjem preko raču-
nalnika ali brezglavim hitenjem, nam zmanjkuje trenutkov za 
telesno in duhovno kulturo, kar je slaba popotnica, življenje 
postaja prazno, revno in odtujeno, vsebini naše čaše pa je od-
vzet lesk. A nam je bilo dano življenje in z njim sposobnost so-
bivanja z drugimi, čeprav pogosto neutemeljeno misleč z bor-
nimi ustvarjalnimi izrazi. Treba si je vzeti čas za sočloveka, za 
medsebojno bogatenje, za duševno hrano, si seči v roke in se 
večkrat veselo zbrati ob dosežku izida literarnega otroka, ka-
kršen je tokrat Zven besede. Prvorojencu je zapel mešani pev-
ski zbor društva. N.J.S.

GLOBOKO – To bi lahko mirne vesti dejali za predstavitev 
pesniškega prvenca Globočanke in maturantke tehniške gi-
mnazije Krško Jerice Hriberšek, ki je v prosvetnem domu 
predstavila svoja pesniška razmišljanja iz knjige »Prepleta-
nja«. Tudi na odru sta s 
sovoditeljem Andrejem 
Cizlom znova iskala od-
govore na večno in ni-
koli do konca odgovor-
jeno vprašanje, kaj je 
ljubezen. Predstavitve 
se je udeležila njena ra-
zredničarka in profeso-
rica slovenskega jezika 
in književnosti Alenka 
Vene, ki jo vzpodbuja 
in bodri že četrto leto in 
je prvencu na pot med 
ostalim zapisala: „Ka-
dar se združita pesem 
in mladost, je praznik 
duše. Zato je pričujoča 
knjiga praznik za dijaki-
njo Jerico in za vse, ki jo spodbujamo. Jeričine pesmi živi-
jo po svoje. Rastejo. Se odzivajo na mladostniške vzpone in 
padce in prav gotovo obetajo. Z leti postajajo zrelejše in bolj 
pesniško samosvoje…«  Poleg besedil je Jerica svoj pesniški 
prvenec obogatila še z lastnimi ilustracijami.
Krajani, dovzetni za kulturne dogodke, so tudi tokrat napol-
nili dvorano in so ob recitacijah poezije užili še bogastvo za-
petih pesmi in zvokov citer, kar je bil lep kulturni preplet.
 N.J.S.

Izšel Zven besede

Poglabljanje v globine ljubezni

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so ob izteku razstave iz 
programa Vitrina, na temo najdb železne dobe, pripravili ogled 
za slepe in slabovidne. Razstavo so 17. februarja spoznali in tudi 
otipali člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo 
mesto. Ivan Kastelic, tudi sam član društva, je povedal, da se 
je srečanja udeležilo deset članov društva, pridružili sta se dve 
domačinki. Kastelic je kot kustos pedagog obiskovalce popeljal 

skozi arheološko muzejsko zbirko. „Slepim in slabovidnim pred-
stavlja otip enega temeljnih zaznavnih čutov. Zgodba, namenje-
na njim, mora vsebovati tudi predstavitev prostora, v katere-
ga vstopajo, njegove opreme in opise muzejskih predmetov, o 
katerih teče beseda,“ pravi Kastelic. Predmete so si lahko oti-
pali, nekaj primerkov železove rude pa je opremljenih tudi z 
napisi v brajici. Obiskovalci so bili zadovoljni, ne samo zaradi 
dobro pripravljenega obiska, za to populacijo je namreč zelo 
pomembno, da imajo možnost priti kam iz domačega, varova-
nega kroga, med ljudi, čeprav samo med sebi enake, je še po-
udaril Kastelic. S.V.

Muzej tudi za slepe in 
slabovidne 

Slepi in slabovidni v arheološki zbirki Posavskega muzeja 
Brežice, levo kustos pedagog Ivan Kastelic z belo palico 
pri vodenju po zbirkah, saj je tudi sam slaboviden.

SEVNICA - V razstavnih prostorih Lekos Galerije Ana v Sevni-
ci se je s svojimi likovnimi deli 4. februarja predstavil Marjan 
Podlogar, zaposlen v Domu upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca kot terapevt in likovni pedagog. Njegove slike večjih di-
menzij so motivno bogate in raznolike, segajo pa na različna 
področja človekovega bivanja in sobivanja. Večer je z zaigra-
no skladbo na klavir obogatila Edita Simončič in z govorjeno 
umetniško besedo Rudi Stopar. S.R.

Življenje v različnih podobah

BREŽICE – Kot smo poročali že prejšnjič, v kavarni Rošca 
v Brežicah razstavlja Andreja Balja, članica likovne dru-
žine »KD Franc Bogovič« Dobova. Njena prva samostoj-
na razstava nosi naslov „Tapete“, na fotografiji pa av-
torica z delom svojega ustvarjalnega navdiha.

KRŠKO - V kavarni Zvezda v starem delu Krškega je do 15. 
marca na ogled fotografska razstava Petra Prašničkega z na-
slovom „Speedway na ledu“. Fotografije so nastale konec ja-
nuarja 2009 na finalni dirki svetovnega ekipnega prvenstva 
v nemškem mestecu Inzell, ki je nam najbližji stadion s to-
vrstno prireditvijo. Speedwayisti na ledu vozijo 500-kubične 
motorje brez zavor, ki so podobni tistim, ki jih uporabljajo 
pri nas za speedway, le da imajo zaradi spolzke podlage na-
meščene 28-milimetrske ledne bodice na gumah. Sicer pa je 
dirka na 400-metrskem ovalu, kjer se vozijo s hitrostmi do 
130 km/h, marsikomu posebno doživetje, kar se vedno od-
raža na polnem stadionu. 

Fotografije speedwaya na ledu

Prof. Alenka Vene in Jerica 
Hriberšek
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Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje 
dogodkov v občini Krško za leto 2009. 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji 
dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju 
občine. Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanci-
ranje v letu 2009 je 27.000 evrov. Sredstva se delijo na pod-
lagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, 
ki so sestavni del razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih 
finančnih sredstev je 850,00 evrov.  Razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani do konca leta 2009, dvignejo v času ura-
dnih ur v Kabinetu župana Občine Krško ali na spletni strani 
www.krsko.si.  Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.
resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Konzervatorski načrt bo osno-
va za izdelavo projektne do-
kumentacije. V načrtu se bo 
raziskala zgodovina objekta, 
obdobja gradnje in obnov, 
nekdanja lastništva in se od-
krili vgrajeni materiali. S tem 
bodo pridobljene smernice za 
prenovo in umestitev primer-
ne vsebine v ta kulturni spo-
menik državnega pomena.

Ministrstvo za kulturo bo pro-
jekt obnove gradu vključilo v 
dejavnost ministrstva na po-
dročju obnove državnih spo-
menikov, katere sofinancira 
tudi Evropska unija. Direk-
torica občinske uprave Me-
lita Čopar pojasnjuje, da je 
operativne naloge ministr-

Vse omenjene ustanove na-
mreč igrajo pomembno vlo-
go v sistemu zaščite in re-
ševanja, zato je za člane 
občinskega štaba CZ kori-
stno, da poznajo njihovo or-
ganiziranost, opremljenost 
in nenazadnje tudi kadro-
vsko zasedbo. 

Delo Policijske uprave Kr-
ško, še posebej pa Opera-
tivno-komunikacijskega cen-
tra, kjer sprejemajo klice na 
številko 113, je udeležen-
cem usposabljanja predsta-
vil Robert Perc in med dru-
gim povedal, da je povprečni 
reakcijski čas posavskih poli-
cistov na nujne interventne 
klice 13 minut, na vse kli-
ce pa 19 minut. Letno sicer 
sprejmejo 19.000 klicev, od 
katerih je tretjina interven-
tne narave. 

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje 
programov veteranskih in častnikih združenj, ki delu-
jejo v javnem interesu v občini Krško za leto 2009.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu 
morajo prispeti najkasneje do 31. marca 2009 na naslov: Ob-
čina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO.

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje javni razpis, obrazec za 
prijavo na razpis in vzorec pogodbe, lahko zainteresirani do 
izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabine-
tu župana Občine Krško ali na spletni strani www.krsko.si. Do-
datne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Met-
ka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.
si, v času uradnih ur. 

Komisija za občinska priznanja
ter sodelovanje z občinami pri Občinskem svetu 

Občine Krško

na podlagi 18. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 
98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter 4. in 14. čle-
na odloka o priznanjih občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 
in 57/03) objavlja

R A Z P I S
ZA PODELITEV PRIZNANJ 

OBČINE KRŠKO
ZA LETO 2009

1. Občinski svet občine Krško podeljuje naslednja občin-
ska priznanja:

a.) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 
Naziv častni občan občine Krško je najvišje priznanje ob-
čine Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in 
drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi dr-
žavljanom tujih držav, katerih delo in aktivnosti pred-
stavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju 
človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno 
zaslužne za razvoj in ugled občine Krško.
b.) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak občine Krško se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali 

enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim prav-

nim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi 
povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem 
ali drugih področjih življenja in dela v občini.

c.) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in do-
sežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadalj-
nje delo.
č.) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje občine Krško se podeljuje za pomembne enkra-
tne dosežke v zadnjem obdobju. 

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

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

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

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika 
znaka (eden za področje gospodarstva in eden za podro-
čje negospodarstva), največ trije znaki in največ pet pri-
znanj občine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska 
priznanja ter sodelovanje z občinami ali po elektron-
ski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 2. 
aprila 2009. 

 Komisija za občinska priznanja
 ter sodelovanje z občinami
 Ivan Urbanč, predsednik

V pripravi konzervatorski načrt 
za obnovo gradu Leskovec
Občina Krško si že dlje časa prizadeva za obnovo propadajočega gradu Šrajbarski turn v Leskovcu, ki je 
v lasti Ministrstva za kulturo. Potem ko smo z ministrstvom v lanskem letu dosegli dogovor, da se vzpo-
stavi funkcionalno stanje in grad oživi, in ko je pred poldrugim tednom ključe vrnil še zadnji v gradu ži-
veči najemnik, se je zadnje dni februarja začelo z izdelavo konzervatorskega načrta. 

stvo zaupalo Občini Krško, ki 
je že preselila vseh 20 naje-
mnikov, očistila grad in okoli-

co in pripravila vse potrebno 
za »posnetek zgodovinskega 
in trenutnega stanja« oz. po-

stopek izdelave konzervator-
skega načrta. 

Občina Krško, kjer projekt 
vodi Miloš Kukovičič, bo so-
delovala tudi pri uskladitvi 
prostorskih možnosti in po-
treb s potencialnimi partner-
ji, med katerimi so ponudniki 
gostinsko – hotelskih stori-
tev, v gradu pa se načrtuje-
jo tudi možnosti za izvedbo 
seminarjev, kongresov, sim-
pozijev, razstavnih prostorov 
in druga turistična ponudba.

Konzervatorski načrt za graj-
sko poslopje v Leskovcu bo 
predvidoma zaključen spomla-
di in bo podlaga za nadaljnje 
idejno načrtovanje obnove.  

Grajsko poslopje

Občinski štab CZ Krško na 
ekskurziji po Posavju
Občinski štab Civilne zaščite Krško je 23. februarja za svoje člane pripravil usposabljanje, ki je vklju-
čevalo obisk Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Krško, Nuklearne elektrarne Krško, 
Regijskega centra za obveščanje v Brežicah in Vojašnice Cerklje ob Krki. 

V NEK so obiskovalce sprejeli 
Ida Novak Jerele, Milan Ko-
strevc, Aleš Zeme in Željko 
Selak, pa tudi tehnični direk-
tor Predrag Širola. V pogovo-
ru, ki se je sukal predvsem o 
izkušnjah z jesenske držav-
ne štabne vaje NEK 2008, je 
bil poudarjen problem pre-
toka informacij ob izrednih 

dogodkih. Skupna ugotovitev 
je bila, da je potrebno loči-
ti sistem obveščanja javnosti 
in sistem obveščanja znotraj 
struktur zaščite in reševanja. 

V nadaljevanju so si udele-
ženci poučne ekskurzije ogle-
dali nove prostore Regijskega 
centra za obveščanje Brežice, 

kjer sprejemajo klice na šte-
vilko 112. Delo centra sta po-
drobno predstavila vodja izpo-
stave Zdenka Močnik in vodja 
operaterjev Aleš Šetinc. 

V Vojašnici Cerklje ob Krki 
so goste sprejeli podpolkov-
nik Miran Grahek ter stotnika 
Nikolaj Galeša in Janez Kra-
ševec. Predstavili so jim lani 
ustanovljeno Brigado zrač-
ne obrambe in letalstva (BR-
ZOL) ter pripravljenost enote 
na posredovanje v primeru na-
ravnih in drugih nesreč tako za 
lastne potrebe kot za potre-
be lokalne skupnosti. Pripa-
dniki civilne zaščite v Posavju 
bodo z osebjem na cerkljan-
skem letališču letos sicer so-
delovali tudi v okviru regijske 
štabne vaje na temo Letalska 
nesreča, ki bo predvidoma po-
tekala jeseni.

Občinski štab CZ ob spomeniku Edvardu Rusjanu na 
letališču Cerklje

Odgovori na pobude in 
vprašanja svetnikov OS

Pobuda svetnika Liste za razvoj mojega kraja Jožeta Habinca se je, 
sicer že v lanskem letu, nanašala na zaščito eksponatov akademske-
ga kiparja Vladimirja Štovička v njegovem ateljeju, kjer so izposta-
vljeni klimatskim in drugim neugodnimi vplivom. Svetnik je predla-
gal tudi izdelavo projekta in izbora njegovih del za stalno galerijo, 
ki je predvidena na področju Valvasorjevega kompleksa. Oddelek za 
družbene dejavnosti Občine Krško k rešitvam za ohranitev bogate 
zbirke del akademskega kiparja Vladimirja Štovička pristopa v okvi-
ru obnove Valvasorjevega kompleksa, ki že poteka. V kompleksu so 
namreč načrtovane postavitve muzejskih in drugih zbirk, vezanih 
na preteklost mesta in pomembnih prebivalcev. V prvem nadstropju 
južnega dela Valvasorjeve hiše je že dlje časa predvidena menjajoča 
se stalna razstava del Vladimirja Štovička z upodobitvami pomemb-
nih in slavnih ljudi, povezanih z območjem Krškega in zgodbami, ki 
bodo predstavljene v drugih prostorih Valvasorjeve hiše. Prostor 
bo namenjen tudi tematskim delavnicam, krožkom, učnim uram in 
predstavitvi dela medaljerja. Občina Krško bo vzporedno s prenovo 
Valvasorjevega kompleksa v letu 2009 pristopila k izdelavi projekta 
izbora in postavitve umetniških del v novi galeriji. V projektu bodo 
sodelovali strokovnjaki s področja muzejske oz. galerijske dejavno-
sti. Fizična preselitev same zbirke bo stekla po zaključku gradbene 
obnove, tako da bo umetniška zbirka Vladimirja Štovička ena prvih 
stalnih zbirk v obnovljenem Valvasorjevem kompleksu. 

Svetnica stranke SLS Mirela Zalokar je na eni od sej OS poda-
la pobudo, da se kozolci-toplarji na območju Senovega in okolice 

umestijo med kulturne spomenike lokalnega pomena. Občina Kr-
ško pojasnjuje, da sta v register nepremične kulturne dediščine, 
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, z območja KS Senovo od kozol-
cev-toplarjev vpisana Sinkovičev toplar na Dovškem in toplar na-
sproti razpela v Stranjah pri Senovem. Lastnika obeh kozolcev sta 
imela že doslej možnost pridobiti občinska sredstva za njuno ob-
novo na podlagi prijave na vsakoletni javni razpis za sofinancira-
nje programov in projektov na področju kulture v občini Krško, 
vendar te možnosti doslej še nista izkoristila. Ob tem Oddelek za 
družbene dejavnosti opozarja, da je potrebno biti pri razglasitvi 
kozolcev za kulturne spomenike previden. Zaradi izgubljanja pr-
votne gospodarske namembnosti kozolcev teh ni smiselno vpisova-
ti kot kulturno dediščino in razglašati za kulturne spomenike, saj 
jih s tem ni mogoče kaj dosti zavarovati pred propadanjem. Prav 
pa je, da najkvalitetnejše primerke tovrstne etnološke in stavbne 
dediščine, ki dajejo poseben pečat naši deželi in pokrajini, ohrani-
mo naslednjim rodovom. V zvezi z razglašanjem kozolcev-toplarjev 
za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju KS Senovo 
bo Občina Krško od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Sloveni-
je, OE Ljubljana, pridobila informacije o njihovi pomembnosti in 
režimih varstva. Na tej osnovi bo oblikovan predlog za razglasitev 
kulturnih spomenikov.
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babica 10 vnukom ter praba-
bica 16 pravnukom, in pravi, 
da z veseljem in zanimanjem 
spremlja življenjsko pot svo-
je družine. 
»Na radiu najraje poslušam 

osmrtnice, na televiziji pa 
spremljam predvsem dnev-
nike in športne dogodke. Be-
rem pa Posavski obzornik, 
Žurnal in razne reklame,« 
pove vitalna slavljenka o svo-

jem preži-
vljanju pro-
stega časa. 

Gotovo prav 
vsakega iz-
med nas za-
nima, ka-
kšen recept 
ima gospa 
Marija za 
dolgo življe-
nje. »Pre-
prosta do-
mača hrana, 

PosIP, 
»Posavje – 

izziv in 
priložnost«

razpisuje

Natečaj za najboljši poslovni načrt

Kaj je PosIP?
PosIP, »Posavje-izziv in priložnost«, razpisuje natečaj za 
najboljši poslovni načrt, ki temelji na inovativni podje-
tniški ideji, umeščeni v lokalno okolje - Posavje. 
Namen natečaja je spodbujanje podjetniškega razmi-
šljanja med mladimi in skozi neformalno podjetniško iz-
obraževanje povezovanje idej mladih v poslovne načrte.

PosIP letos tudi mednarodno 
Letos bo PosIP udeležencem omogočil, poleg redne na-
grade in možnosti realizacije projekta, tudi sodelova-
nje v mednarodnih izmenjavah ali opravljanje delovne 
prakse v tujini. 

Kdo lahko sodeluje?
Na natečaju lahko sodeluje vsak med 15. in 30. letom 
starosti, ne glede na izobrazbo ali zaposlitveni status. 
Vsakdo lahko nastopi kot posameznik ali znotraj krea-
tivne skupine z največ 5 člani. Prijavljena ideja mora 
biti avtorstvo, inovacija ali kreacija prijavitelja te ide-
je. Nosilec PosIPa zagotavlja varstvo avtorstva ideje ude-
ležencev.

Kako se postaneš del PosIPa?
Če imaš lastno, kreativno in inovativno podjetniško ide-
jo, ki tebi in lokalnem okolju omogoča razvoj, jo zapiši 
v obliki podjetniškega načrta. Ta naj opredeli kreativnost 
ideje, izvedljivost in njeno umeščenost v lokalno okolje. 
Načrt naj vključuje analizo trga, konkurenčne prednosti 
tvoje ideje, načrt trženja in opredelitev intelektualne 
lastnine. Pri pisanju načrta ti pomagajo tudi v Šoli PosIP.

Kje lahko izveš več?
Za vse dodatne informacije so ti na voljo v Mladinskem 
centru Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, kjer poišči 
Vesno Kržan, ki jo lahko kontaktiraš tudi preko elek-
tronskega naslova international@mc-brezice.si ali tele-
fona 07 499 00 70.

Rok za oddajo dokumentacije je 31. marec 2009 do 15. 
ure. Poslovni načrt pošlji po pošti (upoštevan bo poštni 
žig) ali prinesi osebno na naslov: Mladinski center Bre-
žice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »Za Po-
sIP - Ne odpiraj!«. Poslovni načrt naj bo v tiskani obliki 
kot tudi v elektronski verziji na zgoščenki oz. po elek-
tronski pošti. 
Najboljše poslovne ideje bodo prejele nagrado Občine 
Brežice v skupni višini 1.200 EUR za svoj nadaljnji razvoj.

Ne berite le zgodb o uspehu drugih, 
temveč ustvari svojo! 

Začni zdaj! 

V februarju je praznovala 
100. rojstni dan gospa Marija 
Ajster. Obilo zdravja in zado-
voljstva ji je zaželel tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Mo-
lan. Jubilantka je dejala, da 
je ob 100. rojstnem dnevu 
srečna, ker ji zdravje dobro 
služi in je spomin ni zapustil. 

Gospa Marija se je rodila na 
kmetiji v vasi Bukošek, kot 
druga od petih otrok (imela 
je tri brate in sestro), mate-
ri Mariji in očetu Francu Bra-
tanič. Poročila se je s Fran-
cem Ajstrom iz Krške vasi in  
tudi sama ustvarila veliko dru-
žino, saj je mati petim otro-
kom, trem sinovom in dvema 
hčerkama. Je tudi ponosna 

NAMAkALNI SISTEM

V zaključni fazi je izdelava 
idejne zasnove »Ekonomič-
nost uvedbe velikega nama-
kalnega sistema v občini Bre-
žice«, v kateri bodo zajeti 
podatki, do katere oddaljeno-
sti od HE Brežice je še ekono-
mično črpanje vode v akumu-
lacijo in za katere kulture je 
to upravičeno. Idejna zasnova 
zajema predvsem območje od 
HE Brežice do Artič in Arnove-
ga sela, kjer je največ sadjar-
skih površin. Idejno zasnovo 
bomo še razširili tudi na desni 
breg Save, ker smatramo, da 
je na tem delu velika možnost 
širitve zelenjadarske proizvo-
dnje, še zlasti ob upoštevanju 
dejstva, da se bo trajno izgu-
bilo veliko kmetijskih zemljišč 
zaradi širitve letališča Cerklje 
in projekta Feniks.

V preteklem letu je Občina 
Brežice pristopila k izdelavi 
strokovnih podlag za namaka-
nje, ki bodo osnova pri izde-
lavi prostorskih aktov. Zaveda-
mo se, da bo voda v bodoče 
izjemnega pomena za razvoj 
in kmetijstvu je na tem se-
gmentu tudi najbolj ranlji-
vo. Vsako leto se srečujemo z 
vremenskimi ekstremi in rav-
no suše so vse pogostejše. 
Dobro pripravljene strokov-
ne podlage dajejo upanje, da 
bo v bodoče možno graditi na-
makalne sisteme tam kjer jih 
do sedaj ni bilo možno. Pot 
do realizacije je dolga ven-
dar prvi koraki so narejeni. 
Ravno tako je občina podala 
smernice pri izgradnji hidro-
elektrarne Brežice glede čr-
panja vode iz akumulacije za 
namakanje. Tu smo postavi-
li zahtevo, da se pri izgradnji 
zgradi stacionarno črpališče in 
več premičnih črpališč vzdolž 
akumulacijskega jezera tako 
z ene kot iz druge strani. Lah-
ko rečemo, da je to eden naj-
bolj zanesljivih vodnih virov 
za namakanje. Celotna količi-
na vode, ki bila namenjena za 
namakanje na spodnji Savi, se 
ocenjuje na 4 m3/s, kar pome-
ni, da bi za občino Brežice bilo 
lahko namenjeno okoli 1 m3/s. 
To pa je velika količina, ki bi 
omogočila tudi razvoj zelo in-
tenzivnih panog kot je pride-
lava zelenjave. 

Kmetijstvo je v občini Brežice ena od 
pomembnejših gospodarskih panog
Kmetijstvo je bilo v občini Brežice vedno med glavnimi gospodarskimi panogami. Zaradi odličnih klimat-
skih pogojev so zastopane skoraj vse kmetijske panoge od vinogradništva, sadjarstva, živinoreje, po-
ljedelstva, zelenjadarstva do pridelave zdravilnih zelišč. Potrebno je poudariti, da je v kmetijstvu ve-
liko delovnih mest tako neposredno kot posredno.  Po drugi strani pa je kmetijstvo glavni  dejavnik pri 
ohranjanju urejene podeželske krajine. Zaradi multifunkcionalnosti kmetijstva se občina vključuje v 
vse projekte, ki bi lahko kmetijstvu pomagali pri njegovem ohranjanju in razvoju. 

Pri vseh velikih projektih (Fe-
niks, Letališče Cerklje, Izgra-
dnja HE Brežice in Mokrice), ki 
se ali se bodo izvajali v občini 
Brežice aktivno sodelujemo s 
lastniki kmetij, ki bodo žal iz-
gubili obdelovalna zemljišča. 
Poskušamo najti najbolj op-

timalne rešitve in pomagati 
prizadetim pri postavljanju in 
uveljavljanju njihovih zahtev 

in vzpostavitev pogojev življe-
nja v novih razmerah. Glede 
na izgubljena zemljišča zara-
di prej navedenih projektov 
je edini način, da se ohranijo 
kmetije, intenziviranje kme-
tijske proizvodnje na preosta-
lih zemljiščih. To pa lahko do-
sežemo s kulturami, ki so bolj 
intenzivne, ki sicer zahteva-
jo večja vlaganja. Na koncu 
se to obrestuje z večjim eko-
nomskim učinkom. Tu misli-
mo na zelenjadarsko pridela-
vo, katero pa brez namakanja 
nima perspektive. Zaradi mo-
žnosti namakanja iz akumula-
cije HE Brežice, se v tem tre-
nutku kaže prava priložnost, 
ki jo moramo izkoristiti.

AKTIVNOSTI ObČINE 
bREŽIcE

Občina Brežice se je vključi-
la v skupino LAS Posavje z na-
menom, da se v sklopu IV. osi 
razvoja podeželja pridobi v 
regijo Posavje čim več sred-
stev iz EU. Podpiramo pred-
vsem projekte regionalnega 

značaja, od katerih bo imela 
koristi čim širša množica. To 
je tudi priložnost za nevladne 
organizacije, kot so najrazlič-
nejša društva in združenja na 
podeželju, da poskušajo rea-
lizirati svoje projekte. Obči-
na se prijavlja tudi na razpi-
se za obnovo in razvoj vasi. 
Tu predvsem mislimo na ob-
novo večnamenskih domov po 
KS, ki so nekakšno jedro dru-
ženja ljudi na podeželju ob 
najrazličnejših prireditvah in 
društvenih srečanjih. Tako se 
želi krajanom omogočiti dvig 
kvalitete bivanja.

JAVNI RAZPISI - 
kMETIJSTVO

V skladu z dovoljenimi držav-
nimi pomočmi Občina Brežice 
preko javnih razpisov dodelju-
je sredstva za naložbe v pri-
marno kmetijsko proizvodnjo. 
Trenutno je v teku razpis za 

naložbe v primarno kmetijsko 
proizvodnjo.

Upravičeni stroški so :
• stroški nakupa in montaže 

nove tehnološke opreme za 
krmljenje in molžo, 

• stroški nakupa materiala za 
adaptacijo, rekonstrukcijo 
in gradnjo hlevov ter uredi-
tev izpustov,

• stroški za nakup materia-
la za gradnjo pomožnih ži-
vinorejskih objektov (seni-
ki, silosi...), sofinanciranje 
adaptacije ali rekonstruk-
cije gnojnih jam ali gnojišč 
zaradi izpolnjevanja stan-
darda nitratne direktive ni 
mogoče,

• stroški za nakup opreme 
hlevov, 

• stroški nakupa kmetijske 
priklopne mehanizacije za 
rastlinsko pridelavo (škro-
pilnice, pršilniki, zgrabljal-
niki, okopalniki...),

• stroški nakupa novega ali 
rabljenega traktorja s štiri-
kolesnim pogonom,

• nakup rabljenega ali nove-
ga kombajna za spravilo žit,

• stroški nakupa in montaže 
rastlinjaka in plastenjaka,

• stroški nakupa in postavitve 
mrež proti toči.

K vlogi mora upravičenec 
predložiti naslednjo doku-
mentacijo:
• zbirno vlogo za neposredna 

plačila za leto 2009 Agenci-
je RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja,

• ponudbo oz. predračun za 
nameravano investicijo ozi-
roma študijo, za projektno 
dokumentacijo pa račun o 
izdelavi,

• v primeru investicij, pove-
zanih z graditvijo objektov, 
ustrezno prostorsko doku-
mentacijo.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v 

obliki nepovratnih sredstev, 
do 40 % upravičenih stro-
škov ,

• skupna vrednost vseh prija-
vljenih investicij na upravi-
čenca mora znašati najmanj 
4.200 EUR in največ 20.100 
EUR, kar je razvidno iz pri-
loženih računov. Investicije 
so lahko tudi višje od 20.100 
EUR. Pri izračunu subvencije 
bo upoštevan spodnji in zgor-
nji limit.

Rok za prijavo je do vključ-
no 29.5.2009

Razpisna dokumentacija je od 
dneva objave v Uradnem listu 
RS do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani 
Občine Brežice www.brezice.
si ali jo v tem roku zaintere-
sirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni na Oddelku za go-
spodarske javne službe in go-
spodarske zadeve Občine Bre-
žice, CPB 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posre-
duje Roman Matjašič, tel. 
07/49-91-516, e-mail: roman.
matjasic@brezice.si.

S tem ukrepom se želi doseči 
posodobitev kmetij, poveča-
nje storilnosti in konkurenčno-
sti. Višina razpoložljivih sred-
stev je 70.000 €. 

SubVENcIONIRANJE 
ZAVAROVALNIH PREMIJ

V letošnjem letu občine ne 
bodo več subvencionirale za-
varovalnih premij, ker bo ob-
veznost prevzela država. Sto-
pnja subvencioniranja ostane 
ista, to je 50 % vrednosti za-
varovalne premije, ki vklju-
čuje tudi 6,5 % davek na pro-
met zavarovalnih poslov. 
Zaradi državne subvencije 
je smiselno, da se v najve-
čji meri zavarujejo kmetijske 
kulture. V skladu z veljavno 
zakonodajo se ne bodo več 
dodeljevale državne pomoči 
za primer naravnih nesreč, 
ki se dajo zavarovati. To pa 
so vse naravne nesreče razen 
suše, ki se trenutno še ne da 
zavarovati. 

POMEMBNOST 
kMETIJSTVA

Čedalje bolj prihaja v 
ospredje temeljno poslan-
stvo kmetijstva in to je pri-
delava hrane, ki pa se zaradi 
globalnih sprememb na sve-
tovnem trgu vedno bolj dra-
ži, tista, ki pa je poceni, pa 
je vprašljiva glede kvalitete. 
Zaradi navedenega se zave-
damo pomena kmetijstva in 
mu bomo tudi v bodoče na-
menjali pozornost v skladu 
z veljavno zakonodajo in fi-
nančnimi zmožnostmi.

Vir: Oddelek za gospodarske 
javne službe in gospodarske 
zadeve Občine Brežice

Župan voščil vitalni stoletnici

veliko mleka in domačega 
kruha. Meso je bilo le ob ne-
deljah in praznikih. Veliko 
smo hodili peš. Tudi na daljše 
daljave smo hodili peš z lah-
koto in veseljem. Saj ni bilo 
drugega prevoza. Med po-
tjo smo srečevali veliko zna-
nih in neznanih ljudi in vsa-
kega smo pozdravili, kar pri 
današnji generaciji zelo po-
grešam. Živeli smo skromno, 
pa kljub temu smo bili zado-
voljni in srečni.«
 
 Vir: Občina BrežiceŽupan med voščilom Mariji Ajster
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Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica
Dela na projektu Čistilne naprave in kanalizacijskem siste-
mu Sevnica potekajo v skladu s terminskim planom. Trenu-
tno so v polnem teku dela na razbremenilniku dežnih voda 
L6, kanalizacijska dela na kanalu A, A4 in A5, izvaja se pod-
vrtavanje Save za izvedbo tlačnega voda pri črpališču Č3, 
dela na razbremenilniku dežnih voda L1 in črpališču Č1 so 
v zaključni fazi. Razbremenilniki dežnih voda L2, L3 in L4 
so končani, vgrajena je tudi hidromehanska oprema. Na 
čistilni napravi na Logu se nadaljujejo gradbena dela na 
upravni stavbi in armirano betonska dela na biološki sto-
pnji. V polnem teku so dela na sifonu preko Drožanjske-
ga potoka, ki naj bi bila končana konec meseca februarja.

Konec meseca februarja so vsa gospodinjstva v občini 
Sevnica prejela predstavitveno brošuro projekta izgra-
dnje Čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Sev-
nica. Poleg predstavitve projekta je v brošuri na kratko 
predstavljena tudi celotna mreža že zgrajenih in še na-
črtovanih čistilnih naprav na območju občine Sevnica. V 
letu 2009 bo potek del v zvezi z izgradnjo čistilne napra-
ve za Sevnico, Boštanj in njima bližnje kraje redno pred-
stavljen v časopisu Grajske novice, na spletni strani ter 
v dveh zloženkah, ki bodo na vsa gospodinjstva v občini 
Sevnica prispela do konca leta.

Občina Sevnica 

Temelji upravne stavbe na Logu (vir: foto arhiv 
Občine)Razbremenilnik dežnih voda (vir: foto arhiv Občine)

19. redna seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Sevnica se je sestal na 19. redni seji, na 
kateri je obravnaval 21 točk dnevnega reda. Svetniki so se se-
znanili s poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2008 ter 
s programom dela odbora za leto 2009, svoj poslovni načrt 
za leto 2009 pa je predstavilo tudi javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica. V nadaljevanju so svetniki v drugi obravna-
vi potrdili predlog odloka o ustanovitvi Sveta regije Posavje 
in prav tako tudi predlog odloka o ustanovitvi Regionalne-
ga razvojnega sveta regije Posavje. Občinski svet je sprejel 
Občinski program varnosti ter odredbo o določitvi območja 
umirjenega prometa na Vrhu pri Boštanju, seznanil pa se je 
tudi s ponovnim imenovanjem podžupanje Občine Sevnica. 
Sledila je seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo, turi-
zem, šport in mladinske dejavnosti Sevnica, kjer so svetniki 
po dolgotrajni razpravi sprejeli odstop, ki ga je ponudila do-
sedanja direktorica zavoda Petra Pozderec, za vršilko dol-
žnosti direktorja pa do imenovanja novega direktorja zavoda 
potrdili mag. Vlasto Marn. Občinski svet je v nadaljevanju za 
predstavnika lokalne skupnosti v Svetu javnega socialno var-
stvenega zavoda Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
imenoval Jožeta Udovča ter sprejel med drugim še poročilo 
o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2008.

Sanacija posledic škode na 
cestah po neurju 2005
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s strokovnim sodelavcem 
občinske uprave za naravne nesreče Joškom Žvarom sestal s 
predsednikom Krajevne skupnosti Zabukovje Janezom Pod-
lesnikom. Tema pogovora je bila sanacija in odprava posle-
dic škode na cestni infrastrukturi v krajevni skupnosti Zabu-
kovje, ki je bila poškodovana v avgustovskem neurju še iz leta 
2005. Občina Sevnica je v letošnjem letu pridobila državna 
sredstva za odpravo posledic škode in je v zaključku postop-
kov javnega naročila oddaje gradbenih del najugodnejšim po-
nudnikom. Tako se bodo iz teh sredstev na področju Krajevne 
skupnosti Zabukovje izvajala sanacijska dela na lokalni cesti 
Mrzla Planina – Zalog v dolžini 760 m, sanacijska dela na lokal-
ni cesti Metni Vrh – Padež, od lovske koče do odcepa Meniški 
Vrh v dolžini 625 m, sanacijska dela na javni poti Odcep Pusti 
graben v dolžini 670 m, sanacijska dela na javni poti Stržiški 
potok – Baš – Miklavc v dolžini 260 m in sanacija zemeljske-
ga plazu na javni poti Odcep Kobal. Skupna vrednost izved-
be vseh gradbenih del je predvidena v višini 286.274,00 EUR.

Sodelovanje Občine, UE Sevnica 
in Fakultete za upravo
Občina Sevnica je skupaj z Upravno enoto Sevnica podpisala 
sporazum o sodelovanju s Fakulteto za upravo iz Ljubljane. 
Fakulteta in Občina si bosta v skladu s svojimi pristojnostmi 
in v okviru poslanstva prizadevali za dolgoročno sodelovanje 
na področju razvoja javne uprave za doseganje skupne ko-
risti za uporabnike svojih storitev. Sodelovanje bo vključe-
valo prenos znanja iz teorije v prakso ob podpori izkušenih 
javnih uslužbencev, domače in mednarodne raziskovalne in 
svetovalne projekte, izobraževanje in usposabljanje javnih 
uslužbencev ter razvoj partnerskih mrež z drugimi instituci-
jami v Sloveniji in tujini. Sporazum so podpisali dekan Fakul-
tete za upravo prof. dr. Srečko Devjak, načelnica Upravne 
enote Sevnica mag. Darja Drnovšek in župan Občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk.

Sestanek na Ministrstvu za 
promet
Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek Sotošek 
sta se sestala z ministrom za promet dr. Patrickom Vlači-
čem. Osrednji poudarek pogovora je bil usmerjen k uresni-
čevanju projekta 3. razvojna os, umeščanju mosta na Logu 
v prostor ter sanaciji, gradnji in rekonstrukciji cest na ob-
močju občine. 

Zaposlitveni sejem 2009
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in vodja oddelka za go-
spodarske dejavnosti Vlasta Kuzmički sta se sestala z zavodom 
Regio, ki bo tudi letos skupaj z Zavodom za zaposlovanje orga-
niziral zaposlitveni sejem. Po dveh predhodnih sejmih, ki sta 
se v prejšnjih letih odvijala v Brežicah in Krškem, bo sejem 9. 
aprila 2009 potekal v Sevnici. Ključni element samega sejma je 
predstavitev podjetij, tako osnovnošolcem, dijakom, študen-
tom in brezposelnim, kot tudi zaposlenim, ki želijo spremljati 
gibanje trga dela v posavski regiji. V tem času recesije je po-
trebno iskati tudi druge poti zaposlitve in pokazati obstoječim 
delavcem možnosti za prehod iz enega v drug poklic.

Sestanek s sekcijo gostincev
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je v četrtek, 26. fe-
bruarja 2009, skupaj z vodjo oddelka za gospodarske dejav-
nosti Vlasto Kuzmički udeležil sestanka s člani Upravnega 
odbora Sekcije gostincev pri Območno obrtno-podjetniški 
zbornici Sevnica. Pogovarjali so se o sodelovanju v projektu 
Poroka, ki se izvaja na sevniškem gradu, o kreiranju turistič-
nih produktov in strategiji razvoja turizma v Občini Sevnica. 
Vsi prisotni so se strinjali, da se morajo v prvi vrsti promovi-
rati domači ponudniki.

Uvedba linijskih avtobusnih 
prevozov v Posavju
V sredo, 25. februarja 2009, se je vodja oddelka za gospo-
darske dejavnosti na Občini Sevnica udeležila sestanka na 
Regionalni razvojni agenciji, kjer so se pogovarjali o možno-
stih priprave skupnega projekta uvedbe linijskih avtobusnih 
prevozov v Posavju. Sestanka so se udeležili tudi avtobusni 
prevozniki iz tega območja, predstavnica Aktiva ravnateljev 
srednjih in višje šole v Posavju gospa Alenka Žuraj, ter osta-
li predstavniki občin razvojne regije Posavje. Dogovorili so 
se, da bodo skupaj v prvi fazi najprej pripravili nabor pri-
čakovanj ter analizo trenutnega stanja o prometni poveza-
nosti Posavja, potem pa se odločili o nadaljnjih aktivnostih. 

SEVNICA - Na pobudo predsednika društva Rastoča knjiga dr. 
Janeza Gabrijelčiča iz Novega mesta so se na obisku v Sev-
nici mudile veleposlanice Švedske, Finske, Danske in Norve-
ške. Ogledale so si zbirko Rastoča knjiga Sevnica v domo-
znanskem oddelku Knjižnice Sevnica in na sevniškem gradu. 
Po obisku v sevniški knjižnici, kjer sta goste spremljali di-
rektorica Ida Tušar in knjižničarka Jožica Vovk ter ravnate-
ljica OŠ Sava Kladnika Jelka Slukan, sta veleposlanice Šved-

ske, Finske, Danske in Norveške na sevniškem gradu sprejela 
župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek Sotošek 
z najožjimi sodelavci z občine. Skupaj so si najprej ogledali 
film Med legendo in resničnostjo z angleškimi podnapisi – si-
cer je za kakovosten simultani prevod v angleščino po obeh 
razstavah Rastoča knjiga Sevnica skrbela ravnateljica SŠ Sev-
nica, magistra in profesorica angleščine Alenka Žuraj, ki je 
tudi avtorica ene izmed strokovnih knjig. Vodič po sobanah 
sevniškega gradu je bil Rok Petančič, podrobnejšo predsta-
vitev sevniške občine in gospodarstva pa je ob slikovnem 
gradivu vodila svetovalka v kabinetu župana Jelka Tršinar.
Za zaključek obiska v Sevnici so gostje, veleposlanice šti-
rih evropskih držav in dr. Gabrijelčič, poskusili v konferenč-
ni dvorani sevniškega gradu še domače dobrote Aktiva kmeč-
kih žena Sevnica, ob čemer so izrekli veliko pohvalnih besed 
nad gostoljubnostjo in pozornostjo gostiteljev.  Smilja Radi

Rastoča knjiga Sevnica 
privabila veleposlanice

Veleposlanice skandinavskih držav na obisku v Sevnici 
(vir: foto arhiv Občine)

KRMELJ - V znanem gostišču v Krmelju je potekalo 28. febru-
arja redno letno srečanje Društva kmetic Sevnica, ki so se ga 
udeležili tudi povabljeni gosti -  predsednica Zveze kmetic Slo-
venije Irena Ule, predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman 
Žveglič, direktor Kmečke zadruge Sevnica Joško Kovač in žu-
pan občine Sevnica Srečko Ocvirk.
Društvo kmetic Sevnica ima približno 300 članic. Predsednica 
društva je Cilka Krajnc iz Šentjanža. Društvo se lahko pohvali 
tudi s skupino ljudskih pevk Solzice in plesno skupino Mlade žu-
rerke, ki so na prireditvah vedno dobrodošle. Sicer pa so članice 
društva »zvezde stalnice« na številnih pogostitvah v občini. V 
lanskem letu so pripravile srečanje vseh treh posavskih društev, 
redno sodelujejo tudi na različnih tekmovanjih in na ocenjeva-
njih domačih dobrot, kjer dosegajo lepe rezultate in prejemajo 
številne pohvale. Članice bi se želele tudi dodatno izobraževa-
ti, a jim ob številnih drugih aktivnostih običajno zmanjka časa 
in sredstev. Pri njihovem delu jih finančno podpira Občina Sev-
nica, krajevne skupnosti in Kmečka zadruga Sevnica, zato jim 
optimizma in dobrih idej za pripravo dobrot, med katere sodi 
tudi domač kruh iz krušne peči, ne manjka.  S.R.

Društvo kmetic Sevnica  
z optimizmom

SEVNICA – V gostilni Vrtovšek bo v torek, 10. marca oz. na dan 
40 mučenikov, potekala tradicionalna, že 48. salamiada, na 
kateri izključno moška družba ocenjuje in pokuša salame do-
mačih proizvajalcev. Strokovna komisija bo salame ocenjeva-
la že dan prej, prireditve pa se bodo udeležili tudi salamarji 
iz Bekeščabe na Madžarskem in Nove Zamky na Slovaškem. 

Sevniška salamiada
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ŠPORTNA DVORANA SREDNJE ŠOLE KRŠKO

BREŽICE - Predstavniki dru-
štev in klubov, včlanjenih v 
Športno zvezo Brežice, so 
se 25. februarja zbrali na 
10. redni skupščini. Pristo-
pno izjavo k športni zvezi je 
podpisalo 28 društev, člana-
rino jih je plačalo 13, od ka-
terih jih je bilo 12 zastopa-
nih na skupščini. Kot sta v 
poročilu o lanskem delu po-
vedala predsednik zveze Sta-
ne Tomše in njen strokovni 
sodelavec Ivan Gerjevič, 
je zveza lani izvedla nasle-
dnje prireditve: marca pri-
reditev Športnik leta 2007, 
junija tradicionalni breži-
ški športni vikend, septem-
bra in oktobra športno sre-
čanje s Samoborom, oktobra 
še 32. pohod „Po poteh bre-
žiške čete“, decembra pa 
smučarski sejem. Organizi-
rali so tudi strokovni semi-
nar ter izdali publikacijo o 
interesnih programih za mla-
de v šolskem letu 2008/09. 
Vse našteto je tudi v načrtu 
dela za letos, poleg tega pa 
še lani nerealizirano športno 
srečanje članov zveze in se-
minar za kondicijske trener-

Člani Športne zveze Brežice 
na redni skupščini

je, želijo pa tudi dokončno 
urediti spletno stran zveze 
ter začeti z zbiranjem gra-
diva za publikacijo o športu 
v občini Brežice. Kar veliko 
časa so delegati na skupšči-
ni posvetili predlogu spre-
memb Pravilnika o podelje-
vanju priznanj za dosežke na 
področju športa v občini Bre-
žice. Z njim želijo določiti 
jasne in do vseh športnih pa-
nog pravične kriterije za na-
grade, ustaljenim nagradam 
- diplomi, športnemu znaku, 
plaketi in strokovnim nagra-
dam - pa dodajajo še nagra-
do občanov, ki naj bi jo z gla-

sovanjem podelili slednji. 
Dogovorili so se tudi, da bo 
prireditev Športnik leta 2008 
(priznanja bodo podelili še v 
skladu s starim pravilnikom) 
19. marca v Prosvetnem 
domu Brežice, za predstav-
nika športne zveze v občinski 
strokovni svet za šport pa so 
soglasno izvolili Elico Tomše 
iz RK Brežice in Mateja Ma-
lusa iz ŠD Razlag Čatež ob 
Savi. Za konec je Vilma Zu-
pančič udeležencem skupšči-
ne predstavila projekt regio-
nalnega stičišča za nevladne 
organizacije PRSTaN. 
 P.P.  

Delegati društev in klubov na skupščini

Ob tem športnem dogodku je 
župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk izrazil ponos in ve-
selje nad dosežki športnikov. 
»Občina kot lokalna skupnost 
je odgovorna za osnovni in 
rekreativni šport, a brez ra-
zvoja v vrhunski šport ni kro-
ne,« je bil še malce poetičen. 
Spregovoril je tudi o nadalje-
vanju gradnje športnih objek-
tov, kjer pa je pri odkupu ze-
mljišč marsikaj odvisno tudi 
od posameznikov oz. lastni-
kov parcel, ki so ali pa niso 
pripravljeni prodati zemlji-
šče. Nato je po zaigrani sklad-
bi kvarteta saksofonov učen-
cev Glasbene šole Sevnica 
sledila razglasitev najboljših 
med najboljšimi. Za športno 
osebnost leta so razglasili Sil-
va Koželja, ustanovnega čla-
na Ju-jitsu zveze in Društva 
borilnih veščin Ippon. Bil je 
uspešen tekmovalec, saj je 
trikrat postal državni prvak, 
osvojil je peto mesto na EP 
in sedmo na SP. Je tudi dol-
goletni trener - pod njegovim 
vodstvom so tekmovalci dose-

Razglasili najboljše športnike 
leta v sevniški občini
SEVNICA - V organizaciji Športne zveze Sevnica je 27. februarja potekala v dvorani Alberta Felicijana na 
sevniškem gradu svečana razglasitev najboljših športnikov v občini Sevnica za leto 2008. 

gli 36 naslovov prvakov in več 
kot sto medalj na državnih pr-
venstvih in 24 zmag na Grand 
prix tekmovanjih. Silvo Koželj 
je bil tudi trener evropskega 
in svetovnega mladinskega 
vice prvaka. Najboljša špor-
tna ekipa so postale tri kade-
tinje strelske ekipe Športne-
ga strelskega društva Marok 
– Mojca Kolman, Saša Reše-
ta in Anuša Kovačič. Mlada 

dekleta so postavila državni 
rekord v streljanju z zračno 
puško, s strelskimi tekmova-
nji v državni mladinski ligi pa 
so z rezultati vedno pri vrhu 
ocenjevalne lestvice. Naslov 
Športnica leta 2008 je osvoji-
la članica Športnega strelske-
ga društva Marok Mojca Kol-
man, ki je v pet let trajajoči 
karieri osvojila več kolajn v 
svoji starostni kategoriji in 

dvakrat dosegla še državni 
kadetski rekord v streljanju 
z zračno pištolo. Doma hrani  
6 zlatih, 8 srebrnih in 4 bro-
naste kolajne. Naslov špor-
tnika leta je prejel sevniški 
odbojkarski as Andrej Flajs, 
član blejske odbojkarske eki-
pe in večkratni državni prvak 
v dvoranski odbojki in v od-
bojki na mivki, ki se je kalil 
tudi v francoskem odbojkar-
skem klubu in z njim osvojil 
naslov pokalnega klubskega 
prvaka v francoski ligi. Andrej 
Flajs je tudi dolgoletni držav-
ni reprezentant Slovenije in v 
letošnjem letu bo naše bar-
ve zastopal na evropskem od-
bojkarskem prvenstvu v Tur-
čiji. Ob tej priložnosti je bilo 
podeljeno še posebno prizna-
nje Športne zveze Sevnica Ro-
kometnemu klub Sevnica ob 
50-letnici delovanja, ki da je 
v imenu kluba prevzela Petra 
Biderman. Za zaključek slo-
vesne podelitve pokalov in 
priznanj je na citre zaigrala 
še 11-letna Anja Drstvenšek.
 S.R., foto: R.P.

Skupinska slika letošnjih nagrajencev v družbi župana 
Srečka Ocvirka in člana predsedstva Športne zveze 
Sevnica Alojza Povšiča.

Poslovni klub NK Krško je pro-
jekt, ki smo ga v NK Krško na-
redili za podjetnike in podje-
tja, ki so Nogometnemu klubu 
Krško pripravljeni sponzorsko 
pomagati, biti deležni oglaše-
vanja podjetja s strani NK Kr-
ško, hkrati pa so pripravlje-
ni ostalim članom Poslovnega 
kluba NK Krško in članom Klu-
ba Navijačev ponuditi ugo-
dnosti pri nakupu svojih proi-
zvodov in storitev. Seveda so 
člani Poslovnega kluba NK Kr-

Pred vrati nogometna pomlad
Pred vrati je spomladanski del sezone 2008/2009 v 2. slovenski nogometni ligi. V zimskem premoru 
smo bili zelo dejavni, začeli pa smo tudi nekaj projektov, in sicer Poslovni klub NK Krško ter Kluba navi-
jačev in mladih navijačev NK Krško. 

ško deležni tudi ugodnosti dru-
gih članov Poslovnega kluba NK 
Krško. Za navijače in mlade na-
vijače pa smo ustanovili Klub 
navijačev in mladih navijačev. 
Člani klubov boste ob letni 
članarini 5 evrov prejeli član-
sko izkaznico, s katero boste 
lahko koristili ugodnosti čla-
nov Poslovnega kluba ter kupi-
li vstopnice za domače tekme 
NK Krško po znižani ceni. Vse 
podrobnosti so na spletni stra-
ni www.nkkrsko.com.

Za nogometaši članske eki-
pe NK Krško pa sta tudi že 
skoraj dva meseca priprav. 
V krškem moštvu je kar ne-
kaj novih obrazov. Tako bodo 
v zelenih dresih letos nasto-
pali: vratarji Albin Vezirovič, 
Boštjan Veličevič, Marko Za-
lokar, branilci Uroš Umek, 
Levin Oparenovič, Alen Šu-
tej, Miroslav Pilipovič, Mi-
tja Žigante, Jože Barkovič, 
Matej Zupančič, Klemen Sli-
všek, vezisti Boris Baković, 

Marko Mitič, Denis Mešano-
vič, Luka Lazanski, Matej 
Šekoranja, Gašper Jarc ter 
napadalci Simon Prudič, Sla-
viša Dvorančič, Jaka Ihbeis-
heh, Miha Drnovšek, Janez 
Vrčko ter Dejan Bizjak. Novi 
trener ekipe je Rok Zorko, 
ki goji napadalen in kombi-
natoren nogomet, zato vabi-
mo vse navijače, da si ogleda-
te tekme krške ekipe. Igralci 
obljubljajo, da bodo pustili 
srce na igrišču. G.P.

Krški rokometaši nadaljujejo serijo zmag, najnovejši žrtvi Kr-
čanov sta bili ekipi Grosuplja in Ajdovščine. Po 15. krogu 1. B 
državne lige Krčani zasedajo 2. mesto, s točko zaostanka za 
vodilnim Mariborom in 4 točke prednosti nad tretjeuvrščenim 
Šmartnim. Do konca prvenstva je ostalo še 7 krogov, v elitno 
divizijo slovenskega rokometa se neposredno uvrstita dve pr-
vouvrščeni ekipi. 

Vse kaže, da bodo Krčani uresničili svoj veliki cilj – uvrstitev v prvo 
ligo. V 15. krogih so Krčani dosegli 13 zmag, enkrat so igrali neod-
ločeno in samo enkrat čutili grenkobo poraza. Nazadnje so bili po-
raženi od ekipe Sviš iz Ivančne Gorice v 9. krogu, 22.11.2008. Po-
leg dobrih rezultatov veseli dejstvo, da je rokomet našel mesto, 
ki mu pripada v krškem športu. Tekme krških rokometašev so zelo 
dobro obiskane, rokomet se je na velika vrata vrnil med Krčane.

14. kROg: gROSUPLJE - kRŠkO 23:31 (12:16)
Grosuplje, Športna dvorana Brinje, 200 gledalcev. Sodnika: D. An-
dolšek in J. Pangerc.  

GROSUPLJE: Košmrlj, Kralj 2, Ilc 1, Trnjak 1, Zafran 1, Kocjan 4, 
Petrovič 1 (1), Knep, G. Stopar, S. Stopar 5 (2), Tivadar, Strojan 3, 
Gabrijelčič, Smrke 1, Fink 2, Ferkulj 2. Trener: Janko Ilc
KRŠKO: Medved (19 obramb), Miklavčič 1, Jazbec 9, Primožič 1, 
Zorc 1, Šoba 4, Pfajfar 1, Brili, Drnovšek 2, Kukavica 5, T. Čanžar, 
Simakovič, Šarenac, Plazar 2, F. Čanžar 5, Savić. Trener: Oskar 
Kovač. 
Sedemmetrovke: Grosuplje 4 (3), Krško 0 (0).
Izključitve: Grosuplje 6 min, Krško 8 min
Krški trener Kovač se je odločil za začetno sedmerico: Medved, 
Miklavčič, Jazbec, Šoba, Kukavica, Plazar in F. Čanžar. Dobra in 
odgovorna igra v obrambi je takoj na začetku tekme dala rezul-
tate. V 6. minuti so Krčani povedli 3:0, izreden strelski večer je 
napovedal Jazbec. 
Razpoloženi Medved je do 18. minute tekme bil premagan samo 
štirikrat. Malo opuščanje Krčanov v končnici prvega polčasa so iz-
koristili domači rokometaši in z delnim izidom 4:0 prišli na »samo« 
4 zadetke zaostanka. Bil je to zadosten signal za Krčane, ki so sto-
pili na plin in s pravim pristopom spet dvignili nivo igre. Kmalu je 
bilo jasno, kdo je gospodar v grosupeljski dvorani. Gostitelji niso 
zadeli polnih 11 minut, ta čas so Krčani naredili delni izid 5:0 in v 
43. minuti je semafor kazal 14:22. V končnici je trener Kovač dal 
priložnost igralcem s klopi, ki so rutinirano pripeljali tekmo do kon-
ca. V igro niso vstopili le poškodovani Kosta Savič in rezervna vra-
tarja. Kot zanimivost povejmo, da sodniška dvojica nista dosodila 
niti ene 7-metrovke za Krčane. 

15. KROG: KRŠKO – AJDOVŠČINA 32:19 (17:17)
Krško, Športna dvorana pri Srednješolskem centru, 500 gledalcev. 
Sodnika: B.Lah in D. Sok (oba Gorišnica). 
KRŠKO: Medved (10 obramb), Miklavčič 3, Jazbec 4, Primožič, 
Zorc, Cehte 2, Pfajfar 3 (1), Brili (3 obrambe, 1x7m), Drnovšek, 
Kukavica 7 (2), T. Čanžar, Šarenac 4, Plazar 2, F. Čanžar 4, Savić 
3, Troha.. Trener: Oskar Kovač. 
AJDOVŠČINA: Močivnik (9 obramb), Čermelj 6, Kete 1, Pajntar 2 
(1), Rodman 1, Šturm, Matajič 1, Žorž 1, Žgavec, Mujagič 1, Turk 
(3 obrambe), Žbogar 1, Cunjac 2, Gregorc, Lipovž 1, Krašna 2 (1). 
Trener: Igor Poklar.
Sedemmetrovke: Krško 3 (3); Ajdovščina 3 (2)
Izključitve: Krško 10 min, Ajdovščina 14 min
Diskvalifikacija: Miklavčič (Krško), 35 min, 3 x 2 min

V najboljši tekmi to pomlad so Krčani deklasirali ekipo iz Ajdovšči-
ne. Ajdovci so bili enakovreden nasprotnik samo v prvih minutah 
tekme, do rezultata 2:2 (4. minuta). Potem so vse vajeti igre pre-
vzeli varovanci trenerja Kovača. Z delnim izidom 5:0 so Krčani v 
14. minuti povedli 7:2. To je bil začetek konca do takrat še soli-
dnih Ajdovcev. Fanatična igra v obrambi na čelu z odličnim Med-
vedom, hitre in učinkovite kontre v režiji Miklavčiča, F. Čanžar-
ja in Jazbeca in kapitanska igra Kukavice so zaznamovali cel prvi 
polčas. Navdušena krška publika je svoje rokometaše večkrat na-
gradila s spontanim aplavzom. »Atomska« obramba je v tem delu 
tekme klonila samo 7 krat. Drugi polčas so Krčani nadaljevali v is-
tem ritmu. Takoj na začetku polčasa so z delnim izidom 6:0 dvi-
gnili prednost na 23: 7, gostje so svoj prvi zadetek dosegli v 37. 
minuti. V 42. minuti je že bilo 27:8. Takrat je trener Kovač dal 
priložnost igralcem s klopi in ubijalski pritisk Krčanov je oslabel. 
Izkoristili so to gosteje, še posebej njihov najboljši igralec Čer-
melj, ki je s petimi zaporednimi zadetki, od 48. do 54. minute, 
ublažil katastrofo gostov. 

USPEŠNI TUDI MLADI
Kadeti: KRŠKO – VELENJE 34:31 (17:14)
Starejši dečki A: KRŠKO – VELENJE 24:20 (11:9)

Hojnikova 
skače visoko
BREŽICE - Brežiški mnogobo-
jec Tadej Srpčič se je na dr-
žavnem atletskem prvenstvu 
v dvorani v teku na 60 m z 
ovirami prebil v finale, kjer 
je z osebnim rekordom 9.13 
s osvojil 6. mesto. Debitant 
Boris Mežič je nastopil v teku 
na 60 m in v kvalifikacijah z 
osebnim rekordom 7.71 s 
osvojil 35. mesto. Tjaša Hoj-
nik je v skoku ob palici zmagi 
na mladinskem državnem pr-
venstvu v Ljubljani dodala še 
naslov članske podprvakinje, 
s preskočenimi 370 cm pa se 
je zavihtela tudi na 3. mesto 
državnih mladinskih lestvic 
vseh časov. 

ROKOMETNI KLUB KRŠKO

POSAVJE - Mojca Kolman iz 
Sevnice in Simona Molan iz 
Brežic sta nastopili na evrop-
skem strelskem prvenstvu v 
Pragi. V konkurenci mladink je 
reprezentanca, v kateri je bila 
še Podravka Staša Simonič, z 
8. mestom izpolnila osnov-
ni cilj - uvrstitev v prvo dese-
terico. Molanova je bila s 357 
krogi med posameznicami 41., 
Kolmanova pa s 364 krogi 30. 

Osme v Evropi
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KRŠKO - V krškem Kulturnem domu so v sklopu 
počitniških aktivnosti pripravili zanimive filmske 
predstave in pred platna privabili vse tiste, ki so se 
odločili, da si na tak način krajšajo proste trenutke. V 
sredo so si mlajši, pa tudi starejši obiskovalci, prišlo 
jih je nekaj deset, ogledali družinsko domišljijsko 
komedijo Zgodbe za lahko noč. V četrtek, v petek in v 
soboto pa je bila na programu sinhronizirana animirana 
akcijska komedija Čebelji film. M. K. M. 

KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je v Mladinskem 
oddelku za preživljanje veselih počitniških dni pripravi-
la Pustne ustvarjalnice, ki so se pod mentorstvom Mar-
jance Vežnaver Kljun in Jerice Kuhar prepuščali domi-
šljiji in izdelovali pustne maske s podobami indijancev, 
princesk ali gusarjev. Najmlajši pa so lahko uživali tudi 
v pravljičnih uricah. M. K. M. 

BREŽICE - Dijaki in dijakinje 3.a oddelka brežiške gimnazije so 
zasedli drugo mesto na spletnem kvizu Evrošola za šolsko leto 
2008/2009, ki ga organizira Informacijska pisarna Evropskega 
parlamenta za Slovenijo. Brežiški gimnazijci se bodo svojim vr-
stnikom iz drugih evropskih držav v Strasbourgu pridružili 13. 
marca letos. Sodelovali bodo na seji Evropskega parlamenta 
mladih, je sporočil ravnatelj Uroš Škof. Na Evrošoli v Evropskem 
parlamentu v Strasbourgu, tam, kjer zasedajo pravi poslanci, 
bodo imeli dijaki na simulaciji plenarne seje priložnost izkusi-
ti, kako delujejo evropski demokratični procesi. To zasedanje 
poteka v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Dijaki 
imajo podobne naloge in cilje kot evroposlanci. Razdelijo se v 
delovne skupine, ki obravnavajo aktualne evropske teme, dolo-
čijo predsednika in glavnega govornika. Vsaka delovna skupina 
imenuje tudi poročevalca, ki jo zastopa na plenarnem zaseda-
nju. Končni rezultat razprave je resolucija Evrošole, vsi udele-
ženci pa prejmejo potrdilo s podpisom predsednika Evropske-
ga parlamenta. Tekmovanje v spletnem kvizu je letos potekalo 
v znamenju 50-letnice EU. Namenjeno je bilo izboru petih naj-
boljših skupin dijakov za udeležbo na Evrošoli v Strasbourgu. 
Na kvizu je sodelovalo kar 36 ekip iz 22 srednjih šol. Udeležen-
ci kviza so morali za uspešno reševanje uporabiti znanja z raz-
ličnih področij in sicer geografije, zgodovine, logike in seveda 
Evropske unije ter njenega ustroja. S.Vahtaric

VELIKA DOLINA -  10. februarja smo imeli na OŠ Velika Dolina 
proslavo ob kulturnem prazniku. Program je povezovala deveto-
šolka Andreja Novoselič. Nastopali so učenci iz vseh razredov, 
učenci predmetne stopnje pa so ustvarili tudi primerno odrsko 
sceno. Letošnja proslava ni bila posvečena samo Francetu Pre-

šernu, ampak vsem slovenskim literatom, ki so ali bodo v tem 
šolskem letu obeležili okroglo obletnico rojstva. Ko so nastopa-
joči brali odlomke iz njihovih del, si je občinstvo lahko ogleda-
lo predstavitev umetnikov preko računalniške projekcije, pro-
gram pa sta popestrila otroški in mladinski zbor naše šole ter 
OŠ Cerklje ob Krki. Letos smo se prvič odločili, da bomo, tako 
kot na državnem nivoju tudi mi podelili Prešernovo nagrado. 
Ravnatelj šole Florijan Bergant, sicer slavnostni govornik, jo 
je podelil izjemno nadarjenemu devetošolcu Matevžu Sodiču, 
ki se od malih nog ukvarja z glasbo. Doslej je za to prejel že 
vrsto nagrad in priznanj, sodeloval je tako rekoč na vseh prire-
ditvah v šoli in zunaj nje, prav tako je z raztegovanjem meha 
harmonike dvignil razpoloženje na tokratni proslavi, ki je bila 
izjemno dobro obiskana.  Anja Horvat Krstić 
 in Katja Palovšnik, OŠ Velika Dolina 

Brežiški gimnazijci potujejo v 
Strasbourg

Kulturni praznik

Matevž Sodič in Florijan Bergant

BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice vsako leto z dopoldan-
skimi delavnicami poskrbijo za počitniške aktivnosti. Letos 
jih je vodila prostovoljka s Poljske, Paulina. Med aktivnost-
mi za otroke od 
7. do 12. let, ki 
se jih je vsak 
dan udeležilo 
čez 20, so vsa-
ko jutro zače-
njali z različni-
mi igricami za 
prebujanje in 
pripravo za na-
daljnje zanimi-
ve aktivnosti; 
kot so angle-
ška glasbena 
delavnica, li-
kovne aktivnosti, gimnastika in druge ustvarjalne dejavno-
sti. Na angleški delavnici so celo snemali „McB novice“, ki so 
jih predstavili stršem. Za sprostitev in razgibavanje po de-
lavnicah so se preizkušali celo v borilnih veščinah.  S.V.

KRŠKO, SENOVO - Mladinski center Krško je med zimskimi po-
čitnicami pripravil tridnevne počitniške aktivnosti, na katerih 
so otroci zdelovali lutke iz nogavic ter pripravili kratko žival-
sko gledališko igro, barvali na steklo ter se predajali užitkom 

računalništva, zadnji dan pa je bil izključno namenjen zabavi: 
plesu, družabnim igram, ping pongu, igram na prostem. Otro-
ci iz Senovega so se lahko prepustili ustvarjanju pod izkušenim 
mentorstvom Špele Čepin ter družabnim igram in organizira-

ni zabavi. Organizatorji so z obiskom in odzivom udeležencev 
na obeh lokacijah zelo zadovoljni, je poudarila vodja progra-
ma Mihaela Kovačič in pojasnila, da je to le delček v moza-
iku, ki so ga otroci, mladi in starši lahko našli na letaku Zim-
ske počitniške aktivnosti v občini Krško.  S.V.

Počitniške aktivnosti v MC 
Brežice 

Otroci so uživali na delavnici 
samoobrambe (foto: MC Brežice)

Počitnikarji v Krškem in 
Senovem 

Barvali so na steklo (foto: arhiv MC)

SENOVO – V polni dvorani senovskega Doma XIV. divizi-
je je v petek, 27. februarja, JSKD - Območna izpostava 
Krško pripravila območno revijo plesnih skupin Plesni 
mozaik. Nastopilo je 19 plesnih skupin, ki delujejo pod 
okriljem Glasbene šole Krško, Kulturnega društva Svo-
boda Brestanica, Anika – svet plesa in zabave Leskovec 
pri Krškem, Kulturnega društva Stane Kerin Podbočje in 
Plesnega kluba Lukec Krško. M. K. M., foto: J.M. 

POHORJE - Zveza Prijateljev Mladine Krško je v času zimskih 
počitnic organizirala in izvedla Zimovanje na mariborskem Po-
horju, za otroke iz socialno šibkih družin iz občine Krško. Uči-
telja smučanja sta otroke seznanila z osnovami in tehnikami 
smučanja, prav tako pa so se otroci naučili prvih zavojev na 

smučeh. Prostovoljke ZPM Krško so pripravile  in izvedle vsa-
kodnevne delavnice, ustvarjalnice, večerne zabavne progra-
me ter poskrbele za pestro in kakovostno preživljanje proste-
ga časa. Otroci so preživeli nepozabne zimske počitnice, ki jim 
bodo ostale vedno v lepem spominu. Na obisk sta prišla tudi 
predsednik in sekretarka ZPM Krško Branko Janc in Vida Ban.

Zimovanje na Pohorju

BREŽICE - Območna izpostava JSKD Brežice je v dvorani Pro-
svetnega doma organizirala 6. območno revijo plesnih sku-
pin, imenovano »V plesnem vrtincu«. Predstavile so se ple-
sne skupine: Plesnega društva Imani – sodobni jazz 2, 1, 3 in 

4 ter istega društva hip-hop 1, 2 in 3 ter ka’bavidaspelera; 
KD Akrobatik – Akrobatik Junior ter v dveh točkah Akrobatik 
Pro; Gimnazijo Brežice so zastopale Čebel’ce KUD-a Franjo 
Stiplovšek; Mladinski center Brežice Show Girls in Antares; 
iz OŠ Krmelj so zaplesale Nektarinke (na fotografiji) in iz KD 
Staneta Kerina Podbočje Plesni tim L’orange. Pod koreogra-
fije in mentorstvo so se podpisali: Rosana Horvat, Sara Le-
vičar, Dominik Černelič, Katja Terglav, Gusta Mirt, Maša 
Starič, Janja Jordan, Elica Tomše, Jerneja Rožman in He-
lena Alenka Colner. Plesno, koreografsko in glasbeno raz-
gibano in privlačno prireditev je strokovno spremljala Tina 
Dobaj Eder, povezovala pa Ingrid Molan. N.J.S. 

V plesnem vrtincu

Počitniška zabava v Bivaku Senovo (foto: arhiv MC)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Štirje učenci OŠ Leskovec pri Kr-
škem, v spremstvu učiteljic Klavdije Mirt in Bojane Abram, 
so bili v času od 22. do 27. februarja na mednarodni izme-
njavi v Italiji. V okviru evropskega projekta COMENIUS šol-
skih partnerstev so zastopali našo šolo v Imoli. S seboj so od-
nesli tudi prvo številko mednarodnega časopisa FOOTSTEPS 
in članke za naslednjo izdajo. Za učence je bila pomembna 
izkušnja, saj so spoznavali novo kulturo, prijatelje, zgodo-
vino države.  B. Abram

Na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica smo za valentinovo 
pekli in ustvarjali srčke, s katerimi so učenci razveselili 
tudi starše. Imeli smo tudi valentinov ples. Na šoli je 
kot vsako leto „poštar“ razdelil valentinovo pošto, ki so 
jo napisali učenci. Učenci in učiteljice na OŠ Ane Gale

Na mednarodni izmenjavi 
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Občinski svet občine Brežice je na svoji redni seji dne 19.01.2009 
obravnaval predlog župana občine za zvišanje cen v vrtcih. Po-
večanje naj bi bilo do 6 % in bi po predlogu pričelo veljati od 
01. 03. 2009 dalje. 
Udeležba staršev v omenjenem predlaganem povišanju bi tako 
skupno prinesla nekje 50.000,00 EUR. Postavlja se vprašanje, 
zakaj lomiti kopija na hrbtu staršev in zakaj povečevati bre-
me za družinske proračune, ki so v današnjih razmerah krize 
že tako preobremenjeni? Ali ni občina kot ustanovitelj vrtca 
dolžna poskrbeti oziroma ali res ne more iz svojega proraču-
na prispevati za omenjeno podražitev? V razpravi je bilo pri-
kazano, da je za zvišanje ekonomske cene vrtca kriva plačna 
politika in da je bilo že v letu 2008 staršem prizanešeno, ko se 
jim je znižala osnova za izračun njihovega deleža za en plačil-
ni razred. Ali tej zadnji, predlagani podražitvi res botruje nova 
plačna politika, ali morda splošna recesija, ki jo tako na široko 
objavljamo na vseh področjih, čeprav, roko na srce, je prisotna 
vse močneje tudi pri nas? Zakaj vsi člani očinskega sveta, ne 
glede na strankarsko pripadnost, ne stopijo skupaj in odločno 
rečejo NE predlagni podražitvi s strani župana! Ali niso otroci 
naše največje bogastvo in temeljnji pogoj obstoja in napred-
ka  naše slovenske družbe? Ali niso naši najmlajši vredni zau-
panja in dodatne podpore, tudi materialne v njihovo predšol-
sko  in osnovno izobraževanje, iz občinskega denarja? Koliko 
raznih investicij in projektov je bilo financiranih iz občinske-
ga proračuna!? Nekateri od njih so bili uspešno izvedeni, dru-
gi so propadli, razlogi za to pa bili pometeni pod preprogo in 
s tem tudi denar.  Je kogarkoli zaradi tega bolela glava ali je 
morda celo kdo kdaj odgovarjal? Po nam znanih podatkih se nič 
od navedenega ni zgodilo. 

Tu, na področju varovanja otrok pa toliko vprašanj, trošenja 
energije, razpravljanja in, nenazadnje, iskanja mnenja na re-
sornem ministrstvu. Strinjamo se, da res ne bi smelo biti pre-
puščeno odločitvam posamezne lokalne skupnosti, da so starši 
prepuščeni na milost in nemilost odločitvam na nivoju posa-
mezne občine, ampak da bi se moralo to vprašanje generalno 
reševati na ravni države.  Kje je bil župan s podobnimi zahte-
vami, ko je imel ministra Vizjaka in svojo vlado v Ljubljani, 
takrat je bilo potrebno protestirati in to upravičeno, a se kaj 
takega ni zgodilo! Samo nekaj mesecev po volitvah pa se izpo-
stavlja problem, ki je prisoten že več kot eno leto na izkrivljen 
način, ki ne kaže resničnega stanja in predvsem ne predlaga 
korektnih rešitev v razmerju do staršev otrok v naših vrtcih. 
Tako kot smo po prejšnjih volitvah doživeli hladen tuš z veliki-
mi podražitvami občinskih komunalnih storitev, tako ste tudi 
sedaj prikrivali zadnjo predlagano podražitev vrtcev. Vpraša-
nje je, ali je to edino takšno presenečenje, ki ni bilo primer-
no za predvolilni čas. Če se ne lotiš problema takoj, je lahko 
ta z odlašanjem reševanja samo še večji. 

Ker je bilo na seji občinskega sveta sprejeto, da se bo končna 
odločitev o podražitvi sprejela na eni naslednjih sej, poziva-
mo člane občinskega sveta, da razmislijo s svojo glavo in zavr-
nejo predlog župana za zvišanje cen varstva otrok v vrtcih na 
račun povišanja prispevka staršev! Zavedajmo se, da so otro-
ci naš zaklad, skupen in za vsakega starša še posebej. Poma-
gajmo jim tudi tako, da ne obremenjujemo njihovih strašev še 
bolj. Veliko družin tudi v našem občinskem okolju živi že danes 
na minimumu, težko se prebijajo skozi mesec in so veseli, da 
je njihov otrok v varovanju v vrtcu, kjer jih vestne in zavze-
te vzgojiteljice skupaj s starši doma, pripravljajo na življe-
nje. Živimo v času splošne preobremenjenosti staršev (delo za 
nizko plačo, podaljšani delovni čas, razni pritiski delodajalca, 
vse bolj negotovo delo, velika možnost izgube službe) in tudi 
zato je prav, da to dodatno breme povečanja stroškov ne nala-
gamo na bremena družinskih izdatkov oziroma posredno otrok 
samih. Ravni ti otroci bodo že kmalu steber naše družbe, zato 
jim zagotovimo lepo popotnico, a ne s podražitvami, temveč z 
gesto in konkretnim ravnanjem, da so zaželjeni!

V OO Zares-nova politika Brežice tako menimo, da mora obči-
na zagotoviti sredstva v znesku 50.000,00 EUR, in sicer na po-
sebni postavki za Mladino do 15 let, če je zvišanje cen v vrtcih 
sploh potrebno. OO Zares-nova politika Brežice

SEVNICA - Koronarni klub iz Sevnice združuje ljudi s težavami 
srca in ožilja, kot so zvišan krvni tlak, operiracije na srcu, ho-
lesterol, sladkorna bolezen. Med pomembne dejavnike tvega-
nja koronarne bolezni spadajo tudi dednost, depresija in seveda 
prevelika telesna teža. Ta tiha koronarna bolezen ogroža mnogo 
ljudi. Malo je takih, pri katerih je že ugotovljena, še bolj zaskr-
bljujoče pa je, da je še veliko več tistih, ki se tega še ne zave-
dajo. Če pravočasno prepoznamo nevarne dejavnike in ustrezno 
ukrepamo, lahko preprečimo neljuba presenečenja te bolezni.
Ali poznate svoje dejavnike tveganja? Žal nekatere dejavnike 
tveganja, predvsem tiste, ki jih ne občutimo, kot so visok krvni 
tlak in zvišana raven holesterola, pogosto prepozno prepozna-
mo, zato redno hodite na zdravniške preglede, tudi če nimate 
težav, saj le tako jih boste pravočasno odkrili.
Držite se pravil za zdravje srca in ožilja: izberite si zdrav način 
prehranjevanja, privoščite si veliko sadja in zelenjave, omeji-
te ali opustite količino alkohola, opustite kajenje, poskrbite za 
dovolj gibanja, vsaj pol ure na dan, izogibajte se stresa, upo-
števajte zdravnikove nasvete za zdrav način življenja, dosledno 
jemljite zdravila po zdravnikovem navodilu.
Življenje je hvale vreden dar. Zdravja ni mogoče dobiti s popu-
stom, niti kupiti. Za zdravje lahko veliko naredimo tudi sami. 
Vsi, ki ste že v klubu in  ste zadovoljni, povabite s seboj tudi 
prijatelja-ico.  Rezi Zakšek

Poročilo obsega 7 strani in ga je pripravil prof. dr. Andrej 
Umek, univ.  dipl. ing. grad. (UM FG). V delovno skupino sta 
bila imenovana še dva profesorja iz TU Graz, dva profesor-
ja iz Ulj FF in UM FF, profesor iz univerze v Trstu, ter mag. 
iz Instituta Jožef Štefan. To kaže, da noben član komisije ni 
iz držav, v katerih imajo praktične izkušnje z jedrskimi ob-
jekti oz. z odlaganjem nizko in srednje radioaktivnih odpad-
kov /npr. Francija, Nemčija/. Strokovnjaki iz Avstrije in Ita-
lije prihajajo iz družbenega okolja, kjer praktičnih izkušenj 
nimajo, tako kot v Sloveniji. Presenetljivo je, da niso bili v 
komisijo imenovani ljudje, ki bi imeli izkušnje z neuspešnim 
odlaganjem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, čeprav 
je takšnih izkušenj veliko od Japonske do Nemčije. 

Iz poročila izhaja, da so se člani komisije v vseh točkah stri-
njali, kar kaže na to, da so bili v naprej izbrani istomisleči 
strokovnjaki, od katerih ni nihče zastopal drugačnega stali-
šča in pripravil ločenega mnenja, ki bi se razlikovalo od eno-
tnega in skupnega mnenja. V tem smislu Zveza ekoloških gi-
banj Slovenije-ZEG meni, da poročila ni mogoče oceniti kot 
“neodvisno preverbo” projekta, temveč kot naknadno priča-
kovano potrditev. Kljub temu, ali pa ravno zaradi slabe ve-
sti članov komisije, so ti istočasno izdali pozitivno mnenje 
o projektu in vanj vključili negativno oceno predložene do-
kumentacije, ki so jo formulirali na sledeči način: delovna 
skupina “pogreša posebno točko, v kateri bi bila ocenjena 
dolgoživost objekta in njegova funkcionalnost v daljšem ča-
sovnem obdobju, kot ga običajno upoštevamo pri gradbenih 
objektih. Ocenjujemo, da je v primeru odlaganja nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov, torej odpadkov katerih raz-
polovna doba je manjša od trideset let in so le malo ali zmer-
no kontaminirani z nukleidi z daljšo razpolovno dobo, po-
trebno zagotoviti polno funkcionalnost odlagališča za dobo 
tristo let.” (Str. 4)

Če bi to svojo pripombo vzela komisija resno, bi morala iz-
dati negativno mnenje, ne pa pozitivnega. Ta nelogičnost je 
posledica zadrege komisije, ki se je zavedala nesprejemljivo-
sti objekta in njegove tehnične problematičnosti, saj v njem 
ne bodo samo odpadki, ki bodo radioaktivni 300 let, ampak 
tudi sledi dolgoživih nukleidov, za katere je samo vprašanje 
časa, kdaj se bodo začeli sproščati v podtalnico in v celotni 
krogotok biosfere. Vendar se je komisija na tak način žele-
la zavarovati vsake odgovornosti in očitkov, ko bo do tega 
prišlo. Žal pa je ta garancija nesprejemljiva in moralno ter 
strokovno sporna.

Komisija je tudi v celoti podprla globoko zakopavanje od-
padkov v območju podtalnice krškega polja, čeprav je imel 
ARAO na razpolago tudi odlaganje zunaj podtalnice in na 
način, ki bi kasnejšim generacijam omogočal lažji dostop 
in manjše stroške sanacije odlagališča, ko bo to začelo kon-
taminirati okolje preko distribucije nukleidov v podtalni-
co. Tako pripravljalci projekta kot delovna skupina so s tem 
odgovorni za odločitev za način odlaganja odpadkov, ki je 
z današnjega stališča zagovarjanja uporabe jedrske energi-
je izrecno všečen odrine problem v prihodnost, z vidika ka-
snejše sanacije pa zgolj lepotni tehnični ukrep, ki bo povzro-
čil nerešljive tehnične probleme pri kasnejšem izkopavanju 
in boljšem izoliranju jedrskih odpadkov. ZEG je v javni raz-
pravi argumentirano predlagal nadzemno varianto na drugi 
lokaciji v občini Krško. 

Delovna skupina tudi ni opozorila, da danes v Evropi in v EU 
nobena država ni pripravljena sprejeti jedrskih odpadkov iz 
druge države, da se zato ne predvideva nikakršno skupno od-
lagališče odpadkov. S tega vidika je strokovno povsem neu-
pravičeno molčeče pristajanje, da polovica nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov, ki pripada Hrvaški, ostaja v tem 
odlagališču. Tudi s tega vidika tako projekt odlagališča kot 
tudi njegovo “neodvisno preverjanje” nista na strokovnem 
in moralnem nivoju.

Glede družbene sprejemljivosti odlagališča komisija ni opo-
zorila na odklonilno stališče najbližjih prebivalcev /npr. Spo-
dnji Stari Grad/, ki zaradi ne dovolj demokratičnega po-
stopka niso mogli uveljaviti svojega mnenja in pravice, da 
odlagališče na Vrbini zavračajo. Komisija se tako ni ukvarja-
la z nepopolnim značajem demokratičnega odločanja, ki je 
bilo podlaga za določitev lokacije odlagališča.

Sploh je glavna pomanjkljivost poročila delovne skupine za 
“neodvisno preverbo” objekta, da je v njem prevelik pov-
darek na gradbeni problematiki, čeprav tudi ta po mnenju 
same komisije ni ustrezno rešena, sevalna varnost, tematike 
vprašljivosti demokratičnosti odločanja in prihodnosti odla-
gališča pa so izrazito podhranjene tako glede na personalno 
zasedbo komisije kot glede na povdarke v poročilu. Na tej 
osnovi ZEG , okoljska NVO ugotavlja, da poročila ni mogoče 
šteti za neodvisno in strokovno kvalitetno oceno projekta, 
temveč za njegovo legitimiranje. 
 Predsednik ZEG-a Karel Lipič, univ. dipl. ing.

Zakaj lomiti kopja na hrbtu 
staršev?

Koronarni klub Sevnica

Pripombe k Poročilu o 
ustreznosti dokumentacije in 
v njej predlaganih rešitev za 
odlagališče NSRAO

Ta mesec, to je bilo 4. februarja, sem se prav vesel in za-
dovoljen peljal v mojem avtu Renault Twingo po manjšem 
popravilu s servisa. Zelo sem namreč navezan na to vozilo, 
brez njega ne morem, čeprav dnevno opravljam le krajše, 
nujne vožnje. No, ko sem se omenjenega dne pripeljal do 
semaforja, ki usmerja promet desno preko mostu na Videm, 
je na njem gorela rdeča luč, zato je motor ugasnil in čakal 
zeleno. Ko pa se je ta prižgala, sem zaman obračal ključ, 
motor ni in ni zabrnel. Za mano se je pričenjala zbirati ko-
lona vozil z nestrpnimi vozniki in čeprav niso hupali, vem, 
kako so bili razpoloženi. In, o groza! V vzvratnem ogledalu 
zagledam policijski kombi! „No, sedaj boš pa videl vraga,“ 
sem si mislil in res me je bilo strah! A kako sem se zmotil. 
V avto so pogledali trije mladi prijazni obrazi policistov, ki 
so me še enkrat spodbudili, naj skušam z obračanjem klju-
ča oživeti motor in ko so videli, da dejansko ne gre, so za 
pičlih pet minut ustavili promet, zrinili moj mali avto pre-
ko ceste na nevtralni teren, kjer nisem bil nikomur napoti, 
in odšli, tako da jim še hvala nisem utegnil reči. Hvala vam 
policisti! Spoštujem vas!
In tako sem nekaj časa sedel za volanom in razmišljal. Aku-
mulator ne more biti vzrok, saj je vendar nov, avto pa me 
še ni pustil tako na cedilu in še s servisa ga peljem. Končno 
sem se odločil, da pogledam pod pokrov motorja, nekoliko 
zategnem vijak na akumulatorju, sedem za volan, obrnem 
ključ in glej čudo: motor vžge kot ura in od takrat vžiga brez-
hibno. Ves srečen se odpeljem domov. In od takrat nimam 
miru: ne vem, kako naj se zahvalim tem vrlim, prijaznim 
policistom. Sedaj se jim zahvaljujem tako in, če jim seveda 
poklic to dovoljuje, naj pridejo k meni vsaj na eno kavico.
 Milan Žuraj
 (naslov je v uredništvu)

Zahvala policistom

KRŠKO - Na povabilo Območne organizacije Socialnih demokra-
tov Krško se je rednega letnega zbora članstva udeležil poslanec 
in podpredsednik DZ Miran Potrč. Gost je med drugim pouda-
ril uspešno delo stranke, poslanske skupine in območnih organi-
zacij v preteklih letih, kar je na lanskoletnih volitvah pripelja-
lo stranko do zmage na lanskih državnozborskih volitvah. Člani 
Socialnih demokratov Območne organizacije Krško so potrdili 

predlog  elektorjev za izvolitev predsednika Pokrajinskega od-
bora SD Posavje ter predlog za imenovanje članov v Pokrajin-
ski odbor SD Posavje. Območno organizacijo SD Krško bodo v 
Pokrajinskem odboru SD Posavje zastopali Dorica Gorenc, Bo-
jan Lavrenčič, Rajko Veber in 
Jože Zagorc. Glede na bližajo-
či se kongres stranke, ki bo 28. 
marca v Mariboru, so člani iz-
volili tudi delegate. Območno 
organizacijo SD Krško bodo na 
kongresu stranke zastopali Dori-
ca Gorenc, Tomo Malgaj, David 
Radej in Nataša Šterban Bez-
jak. Zaslužnim članom sta pred-
sednik Območne organizacije 
Krško Bojan Lavrenčič in posla-
nec Miran Potrč podelila prizna-
nja SD. Bronasti znak so prejeli Lidija Žnidaršič, Tinko Kolan 
in Stanislav Goltes, srebrni znak sta prejela Maksimiljan Babič 
in Jože Zagorc, zlati znak pa je za zavzeto in dolgoletno aktiv-
no delo v stranki prejel Rajko Veber.  N.Š.B.

Potrč na zboru SD Krško

Miran Potrč podeljuje zlati znak Rajku Vebru

Predsednik krških soci-
alnih demokratov Bojan 
Lavrenčič je bil prejšnji 
teden izvoljen tudi za 
predsednika Pokrajinske-
ga odbora SD Posavje. Za-
menjal je dosedanjo pred-
sednico Mileno Jesenko, 
sicer tudi podžupanjo ob-
čine Brežice, ki ji je pote-
kel štiriletni mandat. 

BREŽICE  -  Na sobotni letni volilni konferenci je območna or-
ganizacija SD Brežice pred kongresom stranke za prihodnja štiri 
leta potrdila dosedanje vodstvo na čelu z Željkom Nikezičem. 
Ob koncu živahne razprave so priznanja stranke za dolgoletno 
uspešno delo podelili Mihi Škrlecu, Francu Venišniku in Mar-
tinu Najgerju ter zvesti simpatizerki Silvi Kljajič. Za dobro 
sodelovanje se je močno pomlajenemu vodstvu območne or-
ganizacije zahvalila Milena Jesenko. V razpravi so kot doslej 
najboljši ocenili svoj uspeh na lanskih državnozborskih voli-
tvah. Njihov kandidat Hrvoje Teo Oršanič se je ob tem pose-
bej zahvalil ekipi, s katero je sodeloval. Brežiški socialni demo-
krati so sicer priznali, da bo ugled njihove stranke nekaj časa 
še upadal, čeprav ima za sabo že opazne uspehe. Prva je za-
grizla v  reševanje slovensko-hrvaške meje in položaja izbrisa-
nih ter zastavila reševanje finančno-gospodarske krize, a se s 
tem sploh ne  hvali. Tudi na ravni občine bi se morala stranka 
SD bolj uveljaviti, posebej če se želi dobro pripraviti na uspe-
šne lokalne volitve. Sobotno srečanje so člani SD izkoristili tudi 
za nadrobne informacije okrog gradnje HE Brežice. V.P.

SD Brežice ohranja dosedanje 
vodstvo

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).
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Geslo križanke pošljite do četrtka 12.3.2009 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja 

Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, 8270 Krško

Nagrajenci 04/09 številke:
1. Ivana Kampijut, Pišeška 3, 8259 Bizeljsko
2. Jernej Bizjak, Cankarjeva ulica 3, 8270 Krško
3. Anastazija Jaklič, Krmelj 84A, 8296 Krmelj

Geslo 02/2009 številke: VLAGAJMO V ZNANJE
Nagrade:
1. nagrada: kosilo/večerja za 4 osebe
2. nagrada: kosilo/večerja za 3 osebe
3. nagrada: kosilo/večerja za 2 osebea
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Kmalu bo sonce še prijetnejše 
in na naši terasi boste imeli vsaj eno skrb manj - vaši 
otroci bodo namreč uživali v igranju na povsem 
novem otroškem igrišču. Otvoritev kmalu!

Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju ali pa morda o prekvalifikaciji v drug 
poklic? Iščete zaposlitev in želite izboljšati svoje načine iskanja zaposlitve?

 Vabljeni v

kjer vam bomo pomagali pri odločanju o izbiri primernega 
izobraževanja, pri izdelavi načrta iskanja zaposlitve, 

pisanju prošenj in življenjepisov 
ter pripravi na zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško na 
Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) 

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno oziroma po potrebi pa gostuje tudi v drugih krajih, 
in sicer v knjižnici Brežice ter knjižnici Sevnica. Dodatne 

informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Dejavnost svetovalnega središča je v celoti financirana s strani MŠŠ in ESS.

Ansambel Lojzeta Ogorevca
vabi v nedeljo, 8. marca, ob 17. uri,

v telovadnico Osnovne šole Pišece,
na predstavitev zgoščenke Pišečki mlinarji.

Gostje večera: ansambel Aplavz, Brežiški flosarji, 
Dobri prijatelji, Pleteršnikovi ljudski pevci, 

humoristka Ivanka Zupančič kot Pišečka Mica, 
prireditev pa bo povezovala Klavdija Kerin. 

KAVARNA ATRIJ BREŽICE
Delovni čas:

ponedeljek – petek: od 8. do 15. ure
sobota: od 8. do 13. ure 

PREDSTAVA ČUDEŽNI PRALNI STROJ LEONARD
torek, 10. marec, ob 17. uri – 

Izposojevališče Kostanjevica na Krki
Otroci, morda tudi vas zanimajo dogodivščine deklice 
Polonce in čudežnega pralnega stroja, zato vabimo na 
otroško predstavo Čudežni pralni stroj Leonard v izvedbi 
gledališča KU-KUC.

PREDSTAVA KRALJEVI SMETANOVI KOLAČKI
četrtek, 12. marec, ob 17. uri – 

Mladinski oddelek, Krško
Otroci in starši, vabljeni na ogled predstave Kraljevi 
smetanovi kolački, ki so jo za vas pripravili učenci OŠ 
Koprivnica. Predstava je primerna za otroke od 4. leta 
starosti.

PREDAVANJE PAMIR – 
OSRČJE NAJVIŠJIH GORA NA SVETU

petek, 13. marec, ob 19. uri – Izposojevališče Senovo
Člana Posavskega alpinističnega kluba Nejc in Gorazd 
Pozvek sta pripravila zanimivo predavanje o Kirgizistanu, 
deželi, kjer življenje še vedno teče počasi, o alpinističnem 
smučanju s šestisočaka in o življenju ter preživetju 
alpinistov v visokih gorah.

ŽIVLJENJE Z REKO SAVO
torek, 17. marec, 2009 ob 18. uri – 

Osrednja knjižnica v Krškem  
V sodelovanju z Založbo Neviodunum vas vabimo na 
predstavitev nove knjige Krško – Življenje z reko Savo, 
avtorja domačina Živka Šebeka.

AKCIJA MOJA NAJ KNJIGA
V prvi polovici meseca marca v mladinskem oddelku in vseh 
treh izposojevališčih Valvasorjeve knjižnice Krško, otroke 
vabimo h glasovanju za NAJ KNJIGO v okviru vseslovenske 
akcije MOJA NAJ KNJIGA. 

SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE
po dogovoru

Tudi starši bi radi spoznali, kaj berejo njihovi malčki, 
morda delili kakšno mnenje s knjižničarji, prisluhnili 
pravljici ali skupaj z otroci preživeli prijetno urico v našem 
mladinskem oddelku, zato vabimo k sodelovanju predvsem 
vrtce in tudi nižje razrede osnovnih šol, da skupaj z nami 
načrtujejo obisk. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9. in 11. uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem  
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, 
ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako enostavna, 
vas vabimo na računalniške delavnice za starejše. 

VODENI OGLEDI KAPUCINSKE KNJIŽNICE
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Morda se ob številnih vsakodnevnih obveznostih premalo 
zavedamo, da imamo tudi v Krškem bogato kapucinsko 
knjižnico, ki hrani knjižno gradivo iz preteklih stoletij. 
Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati, da pokličete na tel. 
07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
V MARCU
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prev. 170.000 km, el. stekla, strešno 
okno, dodatna oprema, cena 1000 €. 
Tel.: 051 354 122 

Prodam moped znamke Tomos, letnik 
2004, reg. do maja 2009, dobro ohra-
njen, cena 300 €. Tel.: 031 247 145

Prodam BMX Free Style, star 2 leti, 
cena 120 €. Tel.: 041 896 587

Prodam Furgon Mercedes 308, letnik 
1992, v odličnem stanju, vožen samo 
na Primorskem. Tel.: 041 281 536

Prodam Renault Megane, 1,4, 16 V, 
letnik 2000, servisiran, daljinsko za-
klepanje, klima, kovinsko sive barve, 
prev. 146.000 km, cena 3500 €. 
Tel.: 031 312 571

Prodam Audi A3, 1.9 dizel, 110 KM, 
metalik moder, prev. 210.000 km, 
avt. klima, servisna knjiga, kupljen 
v Sloveniji, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 514 129

Prodam Seat Ibiza, 2. lastnik, 
bele barve, redno servisiran, prev. 
176.000 km, dobro ohranjen, cena 
1.200 €, prvič registriran 1998. 
Tel.: 031 413 426

Prodam Kia Pride Wagon 1.3, letnik 
2000, moder, nove letne in zimske 
gume na platiščih, reg. do 07/2009. 
Tel.: 07 496 1211 (po 18. uri)

ci, garaža, sončna lega, parcela 730 
m2. Tel.: 051 607 412

Prodam hišo v središču Sevnice – 
Šmarje, mirna lokacija, vse v bližini, 
stanovanjski objekt + garaža, 231 m2 
s 760 m2 zemljišča. Tel.: 030 913 021

Prodam hišo z drvarnico v Zidanem 
Mostu, Obrežje 37, možnost vselitve 
takoj. Tel.: 051 438 187

Prodam bivalni vikend, l. 1994, s 
pogledom na Kostanjevico na Krki, 
opremljen, takoj vseljiv. 
Tel.: 041 /031 612 726

Prodam vinograd s 1200 trtami in vi-
kendom, ki je v polovični gradnji, Kri-
že pri Sevnici. Tel.: 040 176 444

Prodam parcelo 0,80 ha s starimi sor-
tami jabolk, primerna za vikend, vino 
modra frankinja, mešano in rdeče ter 
jabolčni kis. Tel.: 031 858 594

Prodam 20 arov zemlje za sadovnjak 
ali vinograd, na parceli že stoji bru-
narica, 15 km iz Krškega. 
Tel.: 040 742 525

Prodam Scooter Yamaha Aerox 50 
ccm, letnik 1998, prev. 13800 km, 
cena 750 €. Tel.: 040 750 605

Prodam Opel Astra karavan, letnik 
1994, 1,8, 16 V, reg. do 07/2009, 

Prodam hišo v Dobovi, opremljena, 
vseljiva takoj, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 634 025

Prodam vinograd s 600 trtami za cvi-
ček, s hramom in vso kletarsko opre-
mo, Brezovska gora pri Leskovcu. 
Tel.: 031 316 166

Prodam travnik na Straži pri Raki, 
lepa sončna lega za nasad ali vikend, 
ali oddam za brezplačno košnjo. 
Tel.: 041 359 516

Prodam vinograd s 400 trtami in vi-
kendom, elektrika, asfalt, na lepi 
sončni legi v Mrzlavi vasi. 
Tel.: 041 929 797

Prodam vinograd in starejšo zidanico 
v Malkovcu. Tel.: 031 440 701

Prodam parcelo 15 arov, ob cesti Bu-
čerca-Sremič, okolica Krškega. 
Tel.: 031 550 712

Prodam triinpolsobno stanovanje, 
89,50 m2 na Vidmu v Krškem, gara-
ža, renovirano 2007, cena 900 €/ m2. 
Tel.: 040 551 417

Prodam družinsko hišo v Sevnici, pri-
merna za 4-5 članov, 5 sob, 2 kopalni-

T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

Prodam Passat karavan TDI 4x4, ko-
vinske barve, prev. 200.000 km, s 
kljuko, opravljen veliki servis. 
Tel.: 041 243 343

Prodam Renault Megane Break, le-
tnik 2002, 1.9 DCI, prev. 182.000 km, 
reg. do 07/2009, zelo dobro ohra-
njen, vreden ogleda. 
Tel.: 041 873 241

Prodam Renault Clio 1.4 16V, letnik 
2002, bordo metalik, vsa oprema, 
prev. 73.000 km, redno servisiran, 
lepo ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 316 105

Prodam rezervne dele za Mercedes 
Benz C 180 eleganze, letnik 1994, 
zelo ohranjene. Tel.: 041 724 490

Prodam traktor IMT 539, 1760 ur, 1. 
lastnik. Tel.: 041 221 043

Prodam traktor Deutz 4006, original 
nemški, obtežen in registriran, s ka-
bino. Tel.: 041 990 465

Prodam zamrzovalno omaro neto 250 
l, višina 175 cm, širina 59 cm, zelo 
dobro ohranjena, delujoča. 
Tel.: 041 697 770

Prodam zamrzovalno omaro 280 l, 
Gorenje Noblesse, rabljena 8 let, 
odlično ohranjena, cena 150 €. 
Tel.: 041 796 121

Prodam 3 goblene, okvirjene z ma-
sivnim okvirjem, gospodična 46x36, 
fantek 36x23, psiček 20x14, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 786 378

Prodam 2 lepo ohranjena kavča, klik-
klak sistem, raztegljiva v ležišče, 
cena: oba 120 €. Tel.: 040 505 644

Prodam skrinjo Gorenje – omara, hla-
dilnik Gorenje in Orbitrek. 
Tel.: 031 545 006

Prodam krzneno jakno št. 40, nikoli 
nošena, dolgodlaka. Tel.: 070 304 094

Prodam gume in platišča za Clio 
165/70/13 Yokohama, še 5 mm, ugo-
dno. Tel.: 070 317 905

Prodam pralni stroj, pomivalni stroj, 
podpultni, vgradni el. štedilnik, vse 
staro okoli 10 let, Gorenje. 
Tel.: 051 344 639

Prodam lita platišča z gumami, le-
tne, malo rabljene, tip Sava Perfekt 
175/65 R 13 80 T. Tel.: 031 852 179

Prodam tiskalnik HP Fotosmart C4200 
s 6-mesečno garancijo, cena 60 €. 
Tel.: 031 633 499

Prodam alu platišča 15 col, dimenzi-
ja gum 195-50-15, in jeklena platišča 
13 col, primerna za Renault, Golf VW. 
Tel.: 051 846 880 

Prodam finsko savno, kompletno, 
malo rabljeno. Tel.: 041 503 767

Prodam kovinske police 100x50x200, 
močne, 5 etaž, brezhibne, 6 kosov. 
Tel.: 041 695 450

Prodam zamrzovalno omaro, model 
ZV.210 R Zanussi, nova, nerabljena, 
cena 380 €, možna menjava za drva. 
Tel.: 07 497 9323

Prodam novo diatonično harmoniko 
C-F-B, ugodno. Tel.: 031 793 132

Prodam strojeno kožo divjega praši-
ča, ugodno. Tel.: 041 695 450

Prodam otroško posteljico z jogi-
jem, bele barve, dobro ohranjena, 
ugodno. Tel.: 051 647 554

Prodam otroški voziček Hauck, triko-
lesnik v kompletu z lupinico, po sim-
bolični ceni. Tel.: 031 428 583

Prodam otroški voziček Maxi Cosi 3 
z lupinico, košaro, zimsko vrečo..., 
star 1 leto, lepo ohranjen, barva fla-
mingo slice, cena 550 €. 
Tel.: 031 334 069

Prodam frizersko opremo, 3 delovna 
mesta, 2 umivalnika, blagajniški pult, 
oprema je unikatna in zelo lepo ohra-
njena, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 387 549 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

Zahvala
Družina Lipej iz Pišeške ceste 41 na Bizeljskem, se is-
kreno zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri požaru, ki 
je 13. januarja 2009 poškodoval objekt na Pišeški cesti.

Posebna zahvala velja policijski upravi Brežice, gasilskim 
društvom: Bizeljsko, Pišece, Župelevec in Kapele, obči-
ni Brežice, krajevni skupnosti Bizeljsko, zdravstvenemu 
domu Brežice, ter stranki SDS.

Hvala vsem sosedom, prijateljem, znancem in vsem, ki 
ste pomagali in še pomagate pa vas nismo imenovali, da 
bi naša družina čimprej postavila nov dom.

 Družina Lipej

Hvala vsem, ki ste nam pomagali ob boleči izgubi in slovesu.

V tihi žalosti: vsi, ki jo bomo za vedno imeli radi  
in jo pogrešali.

MARIJA PUNGARČIČ

V 76. letu starosti
je zaključila svojo življensko pot

po domače Korenova Mimica iz Dvorc.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

S. Gregorčič
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Prodam otroško posteljico z jogijem 
120x60, obroba, 2x posteljnina, lesen 
otroški stolček za hranjenje, cena 
100 €. Tel.: 031 358 176 (po 15. uri)

Prodam 65 kosov oblačil za fanta od 
6 do 24 mesecev, majice, hlače, bun-
de, puloverji, vse lepo ohranjeno, 
cena 60 €. Tel.: 070 321 467

Prodam ribiško palico Spro Gigant 
Softbait, dolgo 320 cm, in motorček 
Rock good, cena 170 €. 
Tel.: 031 211 320

Prodam nov GSM Samsung SCH L 700 
z vsemi priključki, 1 leto garancije. 
Tel.: 070 827 910

Prodam skoraj novo čelado Grex, ra-
bljeno 2 meseca, velikost S, cena 40 
€, in jakno Yamaha, skoraj nova, ve-
likost S, cena 30 €. Tel.: 031 755 114

Prodam 2 leti staro kuhinjo, bukev – 
rumena kombinacija. Tel.: 041 764 338

Prodam šivalni stroj, potreben po-
pravila, za simbolično ceno. 
Tel.: 041 283 218

Prodam nov avtoradio kasetofon, 
znamke Saiton 60, cena 50 €. 
Tel.: 031 552 797

Prodam starinsko jedilnično pohi-
štvo, ugodno. Tel.: 031 324 992

Prodam pomivalni stroj Candy CDF 
615 A. Tel.: 041 801 615

Prodam usnjeno črno kotno sedežno 
garnituro, 215x260, staro 2 leti, kot 
nova, cena 400 €. Tel.: 040 551 417

Prodam varilni aparat, inverterski, 
160A, 220 V, nov, zapakiran, v garan-
ciji. Tel.: 031 815 236

Prodam cisterno Creina 2200 l in ve-
rižni plug. Tel.: 040 763 780

Prodam mešalec za meso, molzni 
stroj ter motor - avtomatik. 
Tel.: 031 585 179

Prodam kostanjevo kolje, dolžina 3 m, 
iz okolice Sevnice. Tel.: 031 277 284

Prodam vrtno frezo Agria, plug, kole-
sa z utežmi. Tel.: 051 649 050

Prodam bukova drva z možnostjo 
razžaganja in dostavo na dom. 
Tel.: 041 929 830

Prodam kovinski trofazni cirkular in 
Muta special z mulčarjem, koso, de-
sko za sneg in železnimi kolesi, vse 
malo rabljeno. Tel.: 041 552 915

Prodam suhe borove plohe, rdeči bor, 
slamoreznico ter puhalnik z elektro-
motorjem. Tel.: 07 492 0522

Prodam trosilec hlevskega gnoja Teh-
nostroj, 4T, ležeči valji. 
Tel.: 031 615 722

Prodam predsetvenik Rau combi 44 
m, transporter za koruzo 6 m in pu-
halnik Tajfun z motorjem ali brez. 
Tel.: 031 306 645

Prodam sejalnico koruze Olt, novej-
šo, vredno ogleda, in čisto svinjsko 
mast. Tel.: 031 441 008

Prodam cisterno za kurilno olje, ko-
vinske izdelave z A testom. 
Tel.: 041 738 338

Prodam 120-litrsko ventilatorsko sa-
mohodno škropilnico za vinograd, po-
polnoma brezhibna. Tel.: 031 602 196

Prodam stružnico za les Einhell, DB 
1000/350, 350W, 1400U/min, malo 
rabljeno, cena 130 €. 
Tel.: 041 328 062

Prodam nakladalko Mengele 19, zlo-
žljivo, z noži, in 4-vretenski pajek 
Fahr, 3.5 m, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 7929

Prodam pecljalnik otepalnik, skoraj 
nov, hlevski gnoj ter mlin na kamne 
za mletje bele in polbele moke. 
Tel.: 041 664 254

Prodam transporter za silažo oziro-
ma seno, 16 m, silokombajn SIP in 
okrogle bale otave. Tel.: 041 201 054

Prodam ali menjam za drva lesen ko-
ruznjak, približno 3x3 m. 
Tel.: 07 495 7084

Prodam transporter za gnoj iz hle-
va, koruzo, ječmen in slamo-balira-
no. Tel.: 041 581 488

Prodam 2 leti staro 600-litrsko rost-
frei cisterno za vino in 200 litrov cvič-
ka, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 685 745 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne namene. 
Vsak bralec lahko objavi v posamezni 

številki praviloma le po en oglas. Za 
ponovno objavo mora naročnik ponov-
no poslati naročilo, vendar bomo oglas 
z isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-

nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nude-
nje dela (storitev) in zaposlovanja, ne 
objavljamo. Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (Ur. list 
RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 6. čle-
na določa, da je naročnik oglasa dol-
žan ob naročilu oglasa navesti podat-
ke o njegovi identiteti. Zaradi tehnike 
pošiljanja oglasov ne moremo izpolni-
ti pogojev zgoraj omenjenega zako-
na in zato oglasov, ki ponujajo delo 
oz. zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zainteresi-
rani naročiti kot druge oglase na se-
dežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

vo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V pri-
meru, da bo mali oglas daljši od 20 be-
sed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo si 
pravico spremembe vsebine in zavr-

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Prodam trosilec umetnega gnoja in 
sejalnik žit Creina - Kranj s karda-
nom, ugodno. Tel.: 031 492 135

Prodam 3000-litrsko cisterno za ku-
rilno olje. Tel.: 041 934 931

Prodam hlevski gnoj z dostavo, okoli-
ca Krškega. Tel.: 041 523 708

Prodam kosilnico Gorenje Muta, 
okrogli priklop, v zelo dobrem sta-
nju, s pogonom, grebenom in žele-
znimi kolesi. Tel.: 031 701 741

Prodam košare domače izdelave, 
različnih velikosti. Tel.: 031 725 687

Prodam 400-litrski hladilni bazen za 
mleko – stabilni. Tel.: 031 620 476

Prodam sejalnico Olt, dvoredno, 
ohranjeno, in puhalnik Grič z noži na 
traktorski pogon, ugodno. 
Tel.: 041 222 914

Prodam dvovretenski pajek ter motor-
no žago Stihl 0,85, rabljeno, ugodno, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 244 969

Prodam 2200-litrsko cisterno Crei-
na in vprežni plug. Tel.: 040 763 780

Prodam čelno traktorsko kosilnico 
Claas širine 2,10 m. Tel.: 041 243 343

Prodam 2200-litrsko cisterno za gno-
jevko Creina. Tel.: 031 305 839

Prodam tračni zgrabljalnik Sental 
200, dobro ohranjen, cena 200 €. 
Tel.: 041 290 028

Prodam kalane kostanjeve kole za vi-
nograd ali menjam za odojke. 
Tel.: 031 397 434

Prodam samonakladalko Sip 15, staro 
okoli 16 let, lepo ohranjeno. 
Tel.: 07 497 8011

Prodam nov mešalec za mešanje 
mesa ali testa, 75 litrov, nerjavni na 
prekuc, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488

Prodam bukova drva za centralno 
kurjavo ali štedilnik na trda goriva. 
Tel.: 07 496 4096

Prodam kostanjeve kole različnih 
dolžin. Tel.: 041 653 875

Prodam bukova in mešana drva, raz-
žagana na 25 do 30 cm ter razseka-
na za centralno, po dogovoru je mo-
žna tudi dostava. Tel.: 051 219 625

Prodam kostanjevo kolje za vino-
grad, dolžine 2 m. Tel.: 041 589 757

Prodam seno v kockah, 100 komadov, 
slivovko in tropinovo žganje ter 600 
kg ječmena. Tel.: 041 489 683

Prodam okrogle suhe bale sena in 
prašiča, težkega okoli 140 kg. 
Tel.: 07 496 8331

Prodam kvalitetno kalano kostanjevo 
kolje za vinograd. Tel.: 041 390 081

Prodam belo in rdeče vino, rizling, 
muškat, pinot, plavec in frankinjo 
mešano, večje količine pripeljem na 

dom, lahko v svoji embalaži. 
Tel.: 041 720 308 

Prodam koruzo v zrnju, posušena v 
koruznjaku. Tel.: 07 496 7337 (zvečer)

Prodam koruzo. Tel.: 07 496 7135

Prodam koruzo, naravno sušeno, ali 
menjam za bukova drva. 
Tel.: 031 466 504

Prodam 20 silažnih bal, okolica Sev-
nice. Tel.: 031 507 111

Prodam 40 komadov sena v kockah in 
v refuzi. Tel.: 041 288 316

Prodam koruzo v zrnju, pakirano v 
vreče po 50 kg, cena 0,16 €, ali ve-
čje količine nad 1000 kg v razsutem 
stanju, cena 0,13 €. Tel.: 041 859 920

Prodam kostanjevo kolje, dolžine 2 
m in 3 m, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 832 189

Prodam seno v kockah 20 kg, okoli 
100 komadov, v aprilu pa kupim bik-
ca, starega 10 tednov. 
Tel.: 07 818 4749

Prodam kostanjevo kolje, dolžine 2 
m in 3 m, ter žganje sadjevec. 
Tel.: 041 859 198

Prodam bukova drva, nažagana na 30 
cm ter nasekana, primerna so za cen-
tralno kurjavo, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam senik iz kostanjevega in hra-
stovega lesa, dimenzije 10x6 m. 
Tel.: 031 748 968

Prodam semenski in jedilni krompir, 
krmo v kockah, mlin za mletje koru-
ze in cirkular, kupim pa tehtnico do 
300 kg. Tel.: 031 770 868 

Prodam domač zeliščni liker in mlin 
za sadje Inox. Tel.: 031 388 264

Prodam rdeče vino, dobitnik meda-
lje, ter belo vino chardonay, cena 1 

€/liter, ali zamenjam za drva oziro-
ma kalano kolje, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785 

Prodam fižol češnjevec in krompir, 
pridelano kot bio. Tel.: 041 738 338

Prodam bio sadjevec, rdeče vino ali 
vino, zamenjam za prašička ali odoj-
ka. Tel.: 041 904 815

Prodam akacijo na rasti, primerno za 
stebre. Tel.: 07 814 3077

Prodam domačo skuto. 
Tel.: 041 385 874

Prodam krompir, primeren za seme, 
ter jedilni krompir. Tel.: 031 845 064

Prodam namizno rdeče vino, cena 
0,90 €/liter, okolica Leskovca pri Kr-
škem. Tel.: 031 316 166

Prodam kvaliteten cviček po zelo 
ugodni ceni. Tel.: 07 496 1930

Prodam zelo kvalitetno vino cviček iz 
Malkovca. Tel.: 041 463 254

Prodam kvalitetno rdeče vino ali me-
njam za pujske. Tel.: 031 312 627

Prodam belo in rdeče vino, bizeljsko 
sremiški okoliš, ter prašiče, težke od 
90 do 130 kg. Tel.: 041 913 346

Prodam vino rdeči in beli bizeljčan, 
poreklo Janeževa gorca Bizeljsko, 
cena po dogovoru, 1300 litrov. 
Tel.: 07 495 1293

Prodam rdeče vino ali menjam za 
prašiča. Tel.: 07 818 8458

Prodam belo in rdeče vino, franki-
njo, kosilnico Figaro, puhalnik in na-
kladalko 15 SIP. Tel.: 07 497 2189

Prodam mešano belo vino in franki-
njo, cena 1 €/ liter. Tel.: 031 765 662

Prodam rdeče vino cviček, cena 0,90 
€/liter, okolica Krškega. 
Tel.: 040 333 750

Prodam belo in rdeče vino, cena 1 €/
liter, pašno telico, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 031 741 437

Prodam pse nemške ovčarje, 2 samč-
ka, cena 120 € ali menjam. 
Tel.: 040 982 599

Prodam prašiče, težke od 60 do 90 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 495 7258

Prodam teličke simental in limozin, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 818 8091

Prodam ovna, starega 2 leti, je zelo 
miren. Tel.: 031 508 831

Prodam bikca, težkega 220 kg, in 
vino, belo ter rdeče mešano. 
Tel.: 07 497 7189

Prodam prašiča, težkega od 100 do 
120 kg, hranjenega z domačo hrano. 
Tel.: 041 594 443

Prodam bikca simentalca za nadalj-
no rejo. Tel.: 040 719 107

Prodam 2 kozi in večjo količino drv, 
metrskih ali razžaganih. 
Tel.: 041 900 824

Prodam ovna, starega 9 mesecev, 
100 m visokotlačno cev z razpršilom 
za škropljenje vinograda in ječmen. 
Tel.: 031 761 266 

Prodam mirno in zelo prijazno žre-
bičko, staro 9 mesecev, pasma norik, 
cena 800 €. Tel.: 041 377 870

Prodam čredo burskih koz, okolica 
Sevnice. Tel.: 041 769 827

Prodam 2 odojka, težka okoli 50 kg. 
Tel.: 07 497 4073

Prodam 2 kobili, breji, stari 4 in 6 
let, in 2 junca, stara 1,5 leta. 
Tel.: 041 572 281

Prodam 10 mesecev stare 2 kg rjave 
nesnice, ki že nesejo jajca, cena 7,5 
€. Tel.: 031 435 105

Prodam žrebico, staro 2,5 leti, zelo 
prijazna in ima dokumente, je križa-
nec. Tel.: 031 701 748

Prodam prašiča, težkega okoli 100 kg 
in 120 kg, cena 1,90 €/kg. 
Tel.: 051 306 556

Prodam teličko limuzin, staro 4 me-
sece, in rdeče vino. Tel.: 031 283 913

Prodam bikca RJ-LS pasme, starega 3 
tedne, in kupim ohranjen traktor Uni-
verzal 45. Tel.: 070 848 863

Kupim rabljene letne gume 16x750, 
nepoškodovane, prodam pa vitel 4T 
tajfun, obnovljen. Tel.: 051 232 256

Kupim kvalitetno zemljo za vrt, smer 
Bizeljsko. Tel.: 031 765 817

Kupim odojke, težke okoli 30 kg. 
Tel.: 031 304 172

Kupim enofazni mlin z ružilcem za 
koruzo, ugodno. Tel.: 031 608 385

Kupim otroški stol za hranjenje, nuj-
no. Tel.: 031 214 289

Kupim kosilnico BCS 1,27 širine, v 
okvari, motor ali brez motorja. 
Tel.: 040 877 377

Kupim sobno prenosno plinsko peč. 
Tel.: 041 595 542

Kupim gozd na območju Kapel, Župe-
levca, Bizeljskega ali Sel. 
Tel.: 041 739 496

Kupim dobro ohranjen pralni stroj, 
pomivalno korito, kombiniran štedil-
nik, kombiniran hladilnik, jeklenko, 
raztegljivi dvosed, električni bojler 
in radiator. Tel.: 07 496 1517

Kupim zazidljivo parcelo ali starejšo 
hišo v okolici Brežic. Tel.: 041 582 345

Kupim cisterno za gnojevko, 2200- ali 
2700-litrsko, prodam pa tritikal in ko-
ruzo v zrnju ter kvalitetno vino cvi-
ček, ugodno. Tel.: 031 558 356

Kupim naraven kamen za prešo in 
ostale starine. Tel.: 070 894 344

Kupim Zastavo 600 in 750 in vse re-
zervne dele za Zastavo in staro Ve-
spo. Tel.: 070 816 330

Kupim betonske stebre za vinograd, 
60 komadov. Tel.: 040 323 808

Oddam ali prodam starejšo hišo, pri-
merno za 2 osebi v bližini Čateških to-
plic, mirnim in poštenim, cena po do-
govoru. Tel.: 041 281 490

Oddam mlade hrčke. 
Tel.: 040 716 127

Oddam v najem vikend z vinogradom 
na lepi sončni legi za daljši čas, Poni-
kve pri Veliki dolini. Tel.: 031 695 450

Najamem opremljeno stanovanje v 
Krškem, Brežicah, Podbočju, Kosta-
njevici na Krki, sem mamica z otro-
kom. Tel.: 051 499 194

Najamem garsonjero ali enosobno 
stanovanje v Krškem ali okolici za 
daljše obdobje. Tel.: 051 647 554

Prosim, če mi kdo podari tridelni raz-
tegljiv kavč ali železno posteljo, Kr-
ško, Brestanica, Sevnica, Boštanj. 
Tel.: 051 392 446

Prosim, če mi kdo podari omarico za 
čevlje, mere cca. višina 60 cm, širi-
na 40 ali 50 cm, globina 30 ali 40 cm. 
Tel.: 041 459 282

Podarim 4 majhne kužke, stare 1 me-
sec, manjše rasti. Tel.: 031 674 333

Podarim starejši računalniški kom-
plet opreme. Tel.: 070 865 801

Podarim 3 pare smuči, dolžine od 170 
do 175 cm. Tel.: 051 627 624

Iščem: mlad harmonikar iz Brežic 
išče 3 mlade fante - kitarista, barito-
nista in klarinetista - za skupne vaje, 
mladi do 15 let. Tel.: 040 287 256

Stiki: iščem vsestransko razgledane-
ga gospoda, urejenega, osamljenega, 
od 60 do 65 let, višje postave. 
Tel.: 031 728 121

Stiki: 45-letnik želim spoznati žensko 
za skupno življenje, ne iščem boga-
stva. Tel.: 051 802 449

Stiki: sam s sinom sem ostal, prepro-
sto zvesto punco bi rad spoznal, lju-
bezen svojo ji dal. Tel.: 041 229 649

Naročnike objav malih ogla-
sov obveščamo, da je do ko-
piranja le-teh in njihove ob-
jave v drugem mediju ter s 
tem tudi do morebitnih nev-
šečnosti prišlo brez dovolje-
nja uredništva Posavskega ob-
zornika. 

Opozorilo

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 

v četrtek 2. aprila, 
rjave jarkice pa si lahko priskrbite 

vsak četrtek po 18.00 uri.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
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te, natisneš sliko, izbereš pri-
meren kraj (odličen naj bi bil 
Bohor), vzameš navaden lovski 
daljnogled in dejansko lahko 
marsikaj, kar prej brezimno 
žari na nebu, dobi ime, opis, 
oprijem? Fantastično! 

Opazovanje zvezd je povezal 
z drugo ljubeznijo – fotografi-
ranjem. In smo že pri astro-
fotografiji. Kjer besede »eno-
stavno« ni več. Tudi do deset 
noči včasih pripravlja opremo 
za točno določen trenutek, ko 
bo to in to ozvezdje, ta pla-

net, tisti komet lahko ujel v 
objektiv in poslal naprej v ra-
čunalnik. Polnih 12 ur potrpe-
žljivosti, nenavadne zagrize-
nosti, popravljanj položaja, 
kotnih stopinj, za eno sliko – 
to je podatek, ki mi povsem 
razloži, zakaj astrofotografov 
v Sloveniji ni ravno veliko. Pri-
mož zna ustaviti čas. Zna usta-
viti in objeti nebo, ki nikoli ne 
miruje. Razume in poskuša ra-
zumeti procese, ob katerih se 
počutimo kot neznatne pike. 
»Zakaj? Ker gre za izziv. Izzive 
obožujem,« se nasmeji. 

Starši so ga vedno podpirali, 
pravi, čeprav gre za ne ravno 
razširjen hobi. Strast ga je gna-
la naprej, od daljnogleda k da-
našnji opremi, ki vsebuje dva 
teleskopa (največji ima pre-
mer 20 cm), »montažo« za sle-
denje, različne programe, na-
pajalnike in seveda poseben 
fotoaparat. Za vso opremo, ki 
je precej draga (samo mon-
taža stane vsaj 2.000 evrov), 
je zbral denar sam, s svojim 
delom. Prej preko študent-
skih del, zdaj izdeluje spletne 
strani. »Zanimivo je, da je ve-
čina astrofotografov tako ali 
drugače povezana s spletnimi 
stranmi. Mene programiranje 
res zanima, ni le način zasluž-
ka. Tudi zato sem izbral študij, 
ki bo vseboval tudi nekaj pro-
gramiranja,« pojasni. To ne bo 
računalništvo, odločil se je za 
nekaj še bolj naravnega: fizi-
ko.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 5. in 18. marcem
Četrtek, 5. 3.
• od 17.00 do 18.30 v MC Brežice: mladinske delavnice - 

ustvarjalnice
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Igorja 

Klašnje o Iranu

Petek, 6. 3.
• ob 18.00 v Domu kulture v Radečah: premiera otroške gle-

dališke predstave „Ples v zabojniku“ v izvedbi Gledališke-
ga društva Radeče

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg: koncert »Vrača se pomlad« 
Marka Železnika in pevskih prijateljev - Katja Glas, Anja 
Žabkar, Tamara Vonta, Nataša Kunej, Katja Bogovič, Marko 
Feguš, Milan Ameršek, Jernej Šterk, Andrej Maučič, klavir - 
Estera Cetin, kitara - Milan Ameršek

• ob 19.00 v sejni sobi UE Brežice: otvoritev razstave čipk kle-
kljarske sekcije idrijske čipke Slovenskega kulturnega dru-
štva Triglav Split

• ob 19.00 v Domu XIV. Divizije Senovo: prireditev „Vrček glas-
be in prijateljstva ob dnevu žena“, nastopajo: ansambli Bro-
dniki, Franca Ocvirka, bratov Žerjav, Drakslerji, ljudski pevci 
iz Boštanja, Boštjan Dirnbek, Matjaž Ban, Janja Kožar in Da-
nijel Brili, folklorna skupina DKD Svoboda Senovo ...

• ob 19.00 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: predstavitev filma in projek-

ta Medgeneracijski etno-kulinarični dialogi

Sobota, 7. 3.
• ob 9.00 na OŠ Sava Kladnika Sevnica: področno ekipno ša-

hovsko prvenstvo osnovnih šol Posavja
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: sobotni živ žav – okvir za sliko
• ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: razstava fotografij „Po-

savje - regija energij“
• ob 18.00 v Domu krajanov Sromlje: proslava ob dnevu žena
• ob 19.00 v KD Krško: koncert dalmatinskih klap
• ob 19.30 v športni dvorani Sevnica: rokometna tekma med 

RK Sevnica in RK Dol TKI Hrastnik

Nedelja, 8. 3. 
• ob 6.00 s parkirišča pri restavraciji Štefanič v Brežicah: zim-

ska tura na Porezen
• ob 15.00 v kulturnem domu v Dobovi: zbor članov Krajevne 

organizacije Društva izgnancev Dobova
• ob 17.00 v telovadnici OŠ Pišece: koncert in predstavitev 

nove zgoščenke ansambla Lojzeta Ogorevca, gostje večera: 
Pišečka Mica, ansambel Aplavz, Brežiški flosarji, Pleteršniko-
vi ljudski pevci, veterani – Dobri prijatelji, Klavdija Kerin... 

• ob 18.00 v Kulturnem domu Radeče: predstava gledališke 
skupine iz Vrhovega z naslovom „Nekdo te mora imeti rad“ 
ali „Volilna kampanja“

Ponedeljek, 9. 3.
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Davorja Špeharja 

„Vse za zdrav sadovnjak“

Torek, 10. 3.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Miše Puše-

njak „Kultura bivanja – o vrtu“
• ob 15.00 v gostilni Vrtovšek v Sevnici: tradicionalna 48. sa-

lamiada
• ob 18.00 v dvorani Humanitarnega društva ADRA Krško: pre-

davanje mag. Zmaga Godine „Naučite se reči ne!“

Sreda, 11. 3.
• ob 17.00 v športnem domu Sevnica: odprto posamezno ša-

hovsko prvenstvo v pospešenem šahu
• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice:  pre-

davanje Savine Vybihal „Sprostimo se, okrepimo in pomla-

dimo“ v sklopu predavanj „Živimo zdravo“
• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka komedi-

ja Gledališča Koper „Selma in Lojzka“, za abonma in izven

Četrtek, 12. 3.
• ob 15.00 v restavraciji Štefanič v Brežicah: letni zbor Kra-

jevne organizacije Društva izgnancev Slovenije Brežice
• ob 17.00 v igralnici MC Brežice: otroška gledališka pred-

stava „Krtek Zlatko“
• od 17.00 do 18.30 v MC Brežice: mladinske delavnice - 

ustvarjalnice
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: igrano-lutkovna pred-

stava za otroke „Obuti maček“, za rumeni abonma in izven
• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: lite-

rarni večer „Gregorjevo – praznik pomladi in ljubezni“, na-
stopajo dijaki 1.c oddelka Gimnazije Brežice

• ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: prikaz starih običa-
jev ob pesmi z ŽPZ Azalea Boštanj

Petek, 13. 3.
• ob 9.00 v kulturni dvorani Šentjanž: območno srečanje 

otroških gledaliških skupin občine Sevnica
• ob 19.00 v SMC Sevnica: domači kino – Ona je premlada
• ob 19.30 v športni dvorani Sevnica: rokometna tekma med 

RK Sevnica in RK Steklarstvo Kepic
• ob 20.00 v klubu MC Brežice: metal večer „Friday the 13th“
• ob 21.00 v klubu KD Krško: koncert zasedbe Peacefull colors
 
Sobota, 14. 3.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: sobotni živ žav – igra spomin
• od 15.00 do 17.00 v SMC Sevnica: veselo popoldne – pro-

gram za otroke
• ob 19.00 v športnem domu Sevnica: koncert Oliverja Dra-

gojevića
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: kulturno zabavna pri-

reditev ob dnevu žena
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Artiče: celovečerni koncert 

folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče
• ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: razborski večer, osre-

dnji gost dr. Jože Ramovš, glasbeni gostje Fantje od fare iz 
Sodražice, likovni gost Alojz Rak iz Dolenjega Boštanja

Nedelja, 15. 3.
• ob 9.00 v športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo
• ob 14.00 v SMC Sevnica: turnir v hokeju na rolerjih
• ob 18.00 v klubu KD Krško: dokumentarni film meseca „Ze-

itgeist: the movie“
• ob 19.55 v klubu MC Brežice: koncert zasedbe Soulfood

Ponedeljek, 16. 3.
• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: burka „Duohtar pod 

mus!“, za modri abonma in izven

Torek, 17. 3.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Rajka Ška-

riča „Vzroki za medgeneracijske prepade“
• ob 17.00 v športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni šahovski turnir 
• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: predstavitev knjige 

Živka Šebeka „KRŠKO – ŽIVLJENJE Z REKO SAVO“
• ob 18.00 v klubu KD Krško: otvoritev fotografske razstave 

Gorana Rovana „Dekleta, dekleta... 2“

Sreda, 18. 3.
• ob 16.00 v izposojevališču Knjižnice Sevnica v Krmelju 

in ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predstava za otroke „Do-
mek moj“

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

Letošnje leto je mednarodno 
leto astronomije, velika oble-
tnica za človeštvo, saj mine-
va 400 let od Galilejevih opa-
zovanj nebesnih teles, hkrati 
pa je to leto vznemirljiva pri-
ložnost za razširjanje znanja 
vseh tistih, ki na zvezdnato 
noč gledajo drugače kot mi. 

Leto 2009 je torej praznik za 
vse ljubitelje našega veso-
lja, ki naj bi štelo 13,7 mili-
jard let, 11. maja leta 1990 
pa se je v Slovenj Gradcu ro-
dil fant z imenom Primož. Obi-

skoval je vrtec na Senovem, 
nekaj let živel v Kostanjevici, 
nato pa se vrnil v bližino do-
mačega Senovega, ki je bilo in 
je izhodišče za njegova razi-
skovalna potepanja. Primož 
igra harmoniko, pleše, delu-
je v dramski skupini, a zvez-
de so in bodo stičišče njego-
vih zanimanj.

»Ljubezen do zvezd mi je 
vzbudil oče med pogovori, 
dolgimi sprehodi in opazova-
njem Lune z navadnim daljno-
gledom. V resnici se že s pro-
stim očesom ogromno vidi, 
če ti kdo pokaže, kam, kaj in 
kako opazovati,« pojasni naš 
sogovornik. Z družino veli-
ko potujejo in ravno eno iz-
med takih potovanj po Ameri-
ki leta 2004 je bilo odločilno, 
da je Primož sprejel astrono-
mijo kot pomemben del pre-
življanja prostega časa. 

Prvi koraki amaterske astro-
nomije zahtevajo veliko vo-
lje in samodiscipline: »Učiš se 
vsak dan in z veseljem ugoto-
viš, da astronomija ni omeje-
na le na strokovno področje, 
kot marsikdo misli. Na spletu 
so na voljo brezplačni progra-
mi, ki ponujajo veliko več kot 
le sliko nočnega neba.« Ome-
ni program »Stellarium«, s 
katerim se lahko vsakdo na-
uči, kako poiskati kako zvez-
do. Moja radovednost raste z 
eksponentno hitrostjo! V pro-
gram menda vneseš koordina-

Primož Cigler – astrofotograf

Kolikor več luči, toliko manj zvezd...
KRŠKO - Potem ko je mladenič zapustil naše uredništvo, kjer sva klepetala kakšni dve uri, nisem odlepila oči od računalniškega zaslona. Brskala sem po nje-
govem blogu kot pred pogovorom, a zdaj s povsem drugačnimi občutki. Z mešanico vznemirjenosti, občudovanja in močnim podoživljanjem otroških oziranj 
v nebo. Ozvezdja, plini, kometi, ure in ure potrpljenja, vztrajnosti in natančnosti za eno samcato sliko te popolnosti. Primož Cigler je astrofotograf. Če vam 
to pove zelo malo ali pa zelo veliko, res ni pomembno, spoznajte ga v nadaljevanju.

Dogovoriva se za skupno opa-
zovanje, ko bo malo topleje, 
in še malo spregovoriva o po-
savski astronomiji. V Posav-
ju imamo nekaj bolj in manj 
navdušenih ljubiteljev opazo-
vanja zvezd, večina poleg služ-
be seveda nima toliko časa, 
kot bi ga želela posvetiti ve-
solju. Marjan Žagar ga je ve-
dno spodbujal, tako z nasve-
ti kot opremo, nato pa Primož 
našteje še celo vrsto imen, ki 

jih povezuje tudi Astronomsko 
društvo NEK. 

Vprašam ga, kako na vse to 
gledajo sošolci in učitelji na 
gimnaziji? »Nič posebnega, z 
enim profesorjem sva sicer 
večkrat izmenjevala mnenja 
o nebu. Imel sem že nekaj 
razstav, kakšno predstavi-
tev, sicer pa sem povprečen 
gimnazijec,« skomigne z ra-
meni. 

Ja, seveda. Ker pač vsak pov-
prečen gimnazijec razmišlja 
o svetlobnem onesnaženju in 
njegovih regulativah in zajo-
ka od ganjenosti, ko na Pagu 
pogleda v jasno nočno nebo 
in vidi pojave, ki jih pri nas 
ni več mogoče videti. »Kma-
lu skoraj nikjer na svetu ne 
bomo mogli opazovati in sli-
kati zvezd! Samo sredi ocea-
na morda. Ne vemo, kaj vse 
bomo zamudili,« potarna.

In tako sem po pogovoru naj-
dlje ostala pri meni najljubših 
slikah na njegovem blogu in 
njemu najljubšem pojavu – t. 
im. pleadah, ki jih radi zame-
njamo z malim vozom. In za-
radi opazovanja vseh teh dih 
jemajočih pojavov, ki nam raz-
lagajo, kdo smo in kam gremo, 
pojavov, ki so bili tu pred nami 
in nas bodo preživeli, je vre-
dno ugasniti marsikatero luč, 
mar ne? Maruša Mavsar

Primož Cigler


