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KRŠKO – Še v tem mesecu, predvidoma v dneh po 26. mar-
cu, bo predana v uporabo sedanjim in prihodnjim generaci-
jam osnovnošolcev krške šole Jurija Dalmatina novozgrajena 
telovadnica. Za slednjo, ki se s pripadajočimi garderobnimi 
prostori, sanitarijami, štirimi kopalnicami in drugimi prostori 
razprostira na 1300 m2 površine, je bil temeljni kamen polo-
žen 5. junija lani. Pred dobrim mesecem dni je bil opravljen 
tudi tehnični pregled, sicer pa v teh dneh pred otvoritvijo po-
tekajo še zadnja dela pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivo-

sti, montaži tribun in namestitvi telovadnega orodja. Po ter-
minskem planu naj bi z mesecem junijem letos po besedah 
ravnateljice Antonije Glas Smodič stekla dela tudi na gra-
dnji in urejanju zunanjih telovadnih površin, igrišč, atletske 
steze in igral, ki jih bodo predali namenu v začetku meseca 
oktobra, se pravi že kmalu po začetku novega šolskega leta 
2009/2010.  B.M.  

Otvoritev krške telovadnice 
še v tem mesecu

Dnevi pred otvoritvijo potekajo v znamenju montaže 
telovadnega orodja in odpravljanja pomanjkljivosti.

SEVNICA - »Še včeraj je sta-
la, danes je ni več,« je z no-
stalgijo v glasu dejal Sev-
ničan, ki je pogosto hodil 
mimo vile na rokometne tek-
me, ki so se odvijale na igri-
šču pred nekdanjim TVD Par-
tizanom. TVD Partizana že 
nekaj let ni več in stroji so 
16. marca podrli še Simonči-
čevo vilo, ki je bila zgrajena 
konec 19. stoletja in je bila 

Simončičeve vile ni več

ena najstarejših stavb v Sev-
nici. Kot vse kaže, stara vila, 
ki je bila zadnja leta v do-
kaj slabem stanju, ni imela 
takšne spomeniško-stavbne 
vrednosti, da bi jo pod svo-
jo zaščito vzel  Zavod za spo-
meniško varstvo območne 
enote Celje, na njenem me-
stu in na mestu bivšega TDV 
Partizana pa se bo začela 
gradnja trgovskega centra. 

Hkrati bo potekala pri tam-
kajšnjem bencinskem servi-
su in pri avtobusni postaji še 
ureditev krožišča. Sevničan, 
ki spremlja vse hitrejše spre-
membe v svojem domačem 
kraju, razmišlja in sprašuje: 
»Moj rojstni kraj dobiva novo 
podobo. Ali boljšo?« Na foto-
grafiji ponedeljkovo rušenje 
Simončičeve vile.
 S.R., foto. L.M.

Soglasje Romom za Kerinov Grm  
in Kostaku za program javnih služb

Tudi na tej seji so člani na ob-
činsko upravo naslovili vrsto 
pobud, vprašanj in predlogov. 
Tako je Ivan Urbanč (ROK) iz-
postavil, da bi morala Občina 
opozoriti lastnike zanemarje-
nih in opuščenih objektov ter 
zemljišč, naj za videz slednjih 
poskrbijo, v nasprotnem pri-
meru pa naj jih oddajo v na-
jem ali odprodajo, saj v ne-
urejenem stanju vplivajo na 
celotno podobo nekega kraja 
ali območja. S tem mnenjem 
se je strinjal tudi Franc Le-
kše (SLS), svetnica Olga Ko-
šir (DeSUS) pa je opozorila, da 

KRŠKO -  Krški občinski svet se je 9. marca sestal na 29. redni seji, ki jo je tako zaradi obsežnega dnevnega reda kot tudi posame-
znih polemičnih razprav dokončal 12. marca. Po vprašanjih in pobudah so svetniki največ razpravljali o  strategiji izgradnje športnih 
objektov in lokacijskem načrtu za Kerinov Grm, o programu gospodarskih javnih služb pa ni bilo sicer pričakovane burne razprave.

je bil projekt obnove bresta-
niškega bazena izdelan že v 
letu 2005, nakar je bil ta pro-
jektni rok podaljšan do okto-
bra letošnjega leta. V kolikor 
z obnovitvenimi deli ne bodo 
začeli, bo namreč potrebna iz-
delava novega projekta, ki pa 
je povezana z visokimi stro-
ški, kajpak pa tudi z zamudo 
izvedbe. Martin Kodrič (NSi) 
je glede na število občanov v 
KS Podbočje predlagal, da se 
v tamkajšnjo šolo umesti izpo-
sojevališče Valvasorjeve knji-
žnice, Vlado Grahovac (SLS) 
pa, naj se preuči prometni re-

žim pri odcepu novozgrajene-
ga NC Spar na Senovem, kjer 
prihaja do pogostih trkov vozil. 
Jože Habinc (RMK) je opozoril 
na slabo vzdrževana parkirišča 
in še vedno s peskom onesna-
žena cestišča. Na nezadovolji-
vo čiščenje javnih površin je 
opozorila tudi Vilma Jan Špi-
ler (LPM), v prvi vrsti na okoli-
co objekta NLB na Vidmu, kjer 
so še sedaj vidne smeti od no-
voletnega veseljačenja. Duša-
na Šiška (SNS) je med drugim 
zanimalo, če nemara posame-
zniki na Občini Krško nameno-
ma ovirajo postopek in pripra-

vo potrebne dokumentacije za 
novogradnjo krške Valvasorje-
ve knjižnice, Rajmunda Vebra 
(SD) pa, kako, in če sploh, po-
tekajo pogovori o poteku meje 
med KS Leskovec in KS mesta 
Krško.

Komasacija na KršKem 
polju in strategija 
izgradnje športnih 
objeKtov

Svetniki so se v nadaljeva-
nju seznanili tudi s projek-
tom komasacije kmetijskih 
zemljišč na Krškem polju, na 

območju vasi Brege, Mrtvice, 
Vihre in Hrastje - Gorica ter 
z aktivnostmi za komasacijo 
Pijavškega polja zaradi izgra-
dnje HE Krško. S pripombami 
so potrdili tudi Strategijo iz-
gradnje športnih objektov v 
občini Krško, osnutek odloka 
o zagotovitvi sredstev za od-
pravo posledic neurja iz leta 
2005 v letu 2009, zavrnili pa 
odločanje o odloku, ki se na-
naša na novo stanovanjsko 
pozidavo v Dolenji vasi, saj 
so menili, da mora dokument 
še enkrat obravnavati Svet KS 
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SEVNICA - Na volilno-programski kon-
ferenci Območne organizacije Soci-
alnih demokratov Sevnica, ki je po-
tekala 6. marca, udeležilo pa se jo 
je 30 članov, so ponovno za priho-
dnja štiri leta soglasno potrdili Fran-
cija Sotoška za predsednika stranke 
skupaj z ostalimi predlaganimi čla-
ni predsedstva OO SD Sevnica. Fran-
ci Sotošek je v uvodu srečanja OO SD 
Sevnica predstavil poročilo o delu za 
pretekla štiri leta, od 2005-2009. Ob 
ponovni potrditvi za predsednika OO 
SD Sevnica pa je med drugim poudaril, da članstvo v stranki ne 
pada. Bližajočega se 7. kongresa stranke SD, kjer bodo podpr-
li dosedanjega predsednika stranke Boruta Pahorja, se bosta 
udeležila Breda Drenek Sotošek in Brane Busar. Širših mnenj 
in izmenjav stališč na tokratnem srečanju ni bilo, posamezniki 
so predstavili le poročila o delu v stranki za pretekla štiri leta 
in podali smernice za delo v prihodnjih letih. S.R.

Franci Sotošek ostaja na čelu 
OO SD Sevnica

RAKA - Člani občinskega odbora SDS Krško so na Raki na svoji 
volilni konferenci volili predsednika in organe občinskega od-
bora. Novi predsednik občinskega odbora SDS Krško je postal 

Cvetko Sršen, osvežen pa je tudi 22-članski izvršilni odbor. 
Dogodka se je udeležil tudi glavni tajnik SDS Dušan Strnad 
in predsednik sevniškega odbora SDS Tomaž Lisec.

Novo vodstvo OO SDS Krško

Glavni tajnik SDS Dušan Strnad, predsednik OO SDS 
Krško Cvetko Sršen in Metod Šonc

Nadzorni odbor, ki mu pred-
seduje Stane Tomazin, je za-
ključnemu računu za leto 2007 
dal mnenje s pridržkom, saj je 
ugotovil nekatere nepravilno-
sti. Po Tomazinovih besedah 
je namreč župan občine Kr-
ško, ki je za Kostanjevico leta 
2007 opravljala administrativ-
ne naloge, podpisoval odred-
be v breme kostanjeviškega 
proračuna. Šlo naj bi za ob-
veznost občine Krško iz leta 
2004 do Galerije Božidar Ja-
kac, skupno pa za skoraj 100 ti-
soč evrov, vendar nadzorni od-
bor ni pregledal vseh računov, 
saj je delal nadzor »na pre-
skok«. Svetnike so Tomazino-
ve navedbe precej razburile, 
župan Mojmir Pustoslemšek 
pa jim je zagotovil, da krški 
župan za takšno podpisovanje 
ni imel nobenega pooblastila in 
da bodo ta denar zahtevali na-
zaj z obrestmi.

Skozi »prvo sito« je šel tudi le-
tošnji proračun, vendar so sve-
tniki ob tem izrazili pomisleke 
glede predvidenih prihodkov iz 
delitvene bilance, saj dvomijo, 
da bo rešena še letos. Jožica 

Proračun skozi prvo sito
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je 5. marca sprejel zaključni račun občine za leto 
2007, nato pa s kar nekaj pripombami še osnutek letošnjega proračuna, ki na odhodkovni strani znaša 
3,8 milijone evrov, na prihodkovni pa 400 tisoč evrov manj. Kar 2,3 milijona evrov bo namenjenih za 
investicije, skupaj z 1,8 milijona evri iz naslova Ministrstva za promet pa naj bi bilo letos v kostanjevi-
ško občino investiranih preko štiri milijone evrov. Občina se bo tudi zadolžila za 450 tisoč evrov. 

Lešnjak je v imenu neodvisne 
svetniške skupine zahteva-
la, da mora župan občinske-
mu svetu predložiti že uskla-
jen predlog o delitveni bilanci 
med krško in kostanjeviško ob-
čino, ki bo izhodišče in podlaga 
za nadaljnja pogajanja in hkra-
ti pogoj za sprejetje predloga 
proračuna za letošnje leto.

Kam letošnji 
proračun?

Na področju gospodarske infra-
strukture bodo največ sredstev 
namenili za obvoznico, kar do-
brega pol milijona evrov, za 
projekt Prekopa pa 120 tisoč za 
rekonstrukcijo regionalne ce-
ste skozi naselje ter 400 tisoč 
za kanalizacijski sistem in či-
stilno napravo. 266 tisoč evrov 
bo šlo za rekonstrukcijo Gor-
janske ceste, 61 tisoč za ce-
sto Črneča vas – Vrbje – Vrtača, 
30 tisoč za izgradnjo in obnovo 
lokalnih cest. 230 tisoč evrov 
bodo namenili za opremljanje 
zemljišč v obrtni coni, 265 ti-
soč evrov pa za opremljanje 
stavbnih zemljišč na Ljubljan-
ski cesti. 

Na področju družbenih dejav-
nosti bodo z dobrimi 90 tisoč 
evri poplačali investicijo v to-
plotno izolacijo na zdravstve-
ni postaji, programom v kulturi 
bo namenjenih dobrih 130 ti-
soč, športu pa 55 tisoč evrov. 
Na področju izobraževanja bo 
šlo največ sredstev, slabih 350 
tisoč evrov, za varstvo in vzgo-
jo predšolskih otrok, od tega 
324 tisoč evrov za plačilo raz-
like med ceno programov v vrt-
cih in plačili staršev. Za osnov-
no šolstvo bo namenjenih 
slabih 125 tisoč evrov, za pro-
grame socialnega varstva pa 
dobrih 127 tisoč. Kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo bo dele-
žno dobrih 19 tisoč evrov, go-
spodarstvo pa dobrih 59 tisoč 
evrov, od tega slabih 45 tisoč 
evrov za promocijo turizma in 
gostinstva. 

V občinski upravi načrtujejo 
novo zaposlitev – svetovalca za 
področje gospodarstva, zato je 
za plače v občinski upravi na-
črtovanih 163 tisoč evrov (lani 
131 tisoč). Nadomestilo župa-
nu za nepoklicno opravljanje 
funkcije naj bi znašalo slabih 

20 tisoč evrov (lani dobrih 30 
tisoč), sejnine občinskega sve-
ta, odborov in komisij pa sla-
bih 29 tisoč evrov (lani slabih 
32 tisoč).

urejajo vračila 
vlaganj v telefonijo

Občinski svet se je seznanil 
tudi z delovnim gradivom od-
loka o postopku vračanj vla-
ganj v javno telekomunikacij-
sko omrežje. Občina je doslej 
na podlagi dveh poravnav z 
Državnim pravobranilstvom od 
Slovenske odškodninske druž-
be dobila 680 tisoč evrov, tre-
tjega zahtevka pa Telekom ni 
potrdil. Z odlokom želijo ure-
diti način vračanja teh vlaganj 
upravičencem.

Podaljšali so tudi mandat sve-
tu Galerije Božidar Jakac, so-
glašali, da bo občina tudi le-
tos vsakemu novorojenčku 
izplačala 200 evrov neto in po 
skrajšanem postopku sprejeli 
odlok o izdajanju Kostanjevi-
ških novic, ki bodo poslej izha-
jale vsak drugi mesec.
 Peter Pavlovič

BREŽICE – Predsednica brežiške Krajevne organizacije Rdeče-
ga križa Ana Mamilovič, sicer upokojena profesorica sociolo-
gije in filozofije, je podala pobudo za odprtje trgovine soci-
alno ogroženim prebivalcem. V nadaljevanju je Mamilovičeva 
še dodala, da je v našem okolju veliko posameznikov, ki so na 
robu preživetja, v središču mesta Brežice pa je precej praznih 
prostorov, ki bi jih bilo možno koristno uporabiti in v enem iz-
med njih odpreti posebno trgovino. Kupci bi kupovali s karti-
cami, ki bi jih izdajali centri za socialno delo, ki imajo eviden-
co socialnih pomoči, nizkih pokojnin, plač in drugih dohodkov. 
Po njenih besedah bi bilo izdelke mogoče kupovati le do do-
ločenega zneska, da ne bi prihajalo do zlorab in tudi dobavi-
telji bi bili iz lokalnega prostora. V njih bi zaposlovali najte-
že zaposljive posameznike. Začetna sredstva in prostor pa bi 
prispevala lokalna skupnost. Svojo pobudo je naslovila tudi na 
DeSUS-ovo svetniško skupino, da bo v vrstah brežiških svetni-
kov poskušala pridobiti ustrezno podporo.  M. K. M.

Trgovina za socialno ogrožene

Soglasje Romom za Kerinov Grm  
in Kostaku za program javnih služb
Dolenja vas. Kar nekaj nestri-
njanja s strani svetnikov pa je 
bil deležen tudi predlog odlo-
ka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o lokacijskem 
načrtu za romsko naselje Ke-
rinov Grm. Na podlagi nareje-
nih geo detskih posnetkov na-
selja se je namreč izkazalo, 
da določene gradnje segajo 
izven že določenih meja. Ker 
pa gre za že obstoječe objek-
te, ni članom občinskega sve-
ta pravzaprav preostalo nič 
drugega, kot da so soglašali z 
odstopanji in posledično spre-
membo lokacijskega načrta, 
saj bi v nasprotnem primeru 
zavrli legalizacijo objektov in 
njihovo prodajo. Pri navedeni 
točki tudi nismo mogli slišati 
mnenja predstavnika romske 
skupnosti Morana Jurkoviča, 
ki se sicer sklicanih sej hvale-
vredno redno udeležuje, a ga 
tokrat ni bilo. Morda tudi za-
radi tega ne, ker naj bi bil rav-
no Jurkovič eden izmed naj-
večjih črnograditeljev na tem 
območju, kakor je pokomen-
tiral Vojko Omerzu (LDS). Do 
sedaj je v Kerinovem Grmu 
zgrajenih 34 od skupno 57 
predvidenih stanovanjskih hiš.     

o plačah KostaKove 
uprave le na hodniKih

Ob pol devetih zvečer je svet 
na predlog svetnika Metoda 

Šonca (SDS) prekinil sejo, 
in sicer pred točko dnevne-
ga reda o delovanju gospo-
darskih javnih služb za leto 
2009, v okvir katere so na 
predlog župana uvrstili tudi 
dve podtočki, in sicer o na-
domestitvi amortizacije pri 
izvajanju gospodarskih jav-
nih služb v breme izrednih 
prihodkov zaradi zmanjša-
nja dolgoročne obvezno-
sti do Občine Krško za leto 
2008 ter o kritju izgube, ki jo 
je Kostak imel na področju 
odlaganja odpadkov v minu-
lem letu. Več kot očitno pa 
je bilo, da prekinitvi seje ni 
botrovala zgolj pozna ura, 
temveč tudi nejevolja posa-
meznih svetnikov zaradi na-
vedb v članku Žurnala24, ki 
je razkril, da si je dvočlan-
ska uprava Kostaka izplačala 
250 tisoč evrov letne plače, 
kar je po višini blizu izgubi, 
ki jo je imela družba na po-
dročju komunalnih odpadkov 
(dobrih 300.000 evrov).

eKspresno nadaljevanje 
preKinjene seje

Nadaljevanje prekinjene 
seje je 12. marca na predlog 
župana potekalo v obratnem 
vrstnem redu od predvide-
nega. Najprej z obravnavo 
vrste sklepov o nakupih ne-
premičnin v naravi od fizič-
nih oseb, ki bodo služile za 
urejanje in izgradnjo cest ter 
pohodnih površin po občini 
Krško. Omeniti velja tudi na-
kup poslovnega prostora nek-
danje Elektrotehne v starem 
mestnem jedru za 141.300 
evrov, kjer namerava Obči-
na v sodelovanju z Lokalno 
akcijsko skupino med drugim 
urediti prodajalno za trženje 
lokalno proizvedene hrane, 
ostalih proizvodov in stori-
tev, pritlični objekt pa nad-
graditi za nova stanovanja. 

Po tej točki dnevnega reda je 
pomočnik predsednika upra-
ve Kostaka Jože Leskovar 

predstavil predlog programa 
dela gospodarskih služb za 
letošnje leto. Sledila je raz-
prava o nadomestitvi amor-
tizacije pri izvajanju gospo-
darskih javnih služb v breme 
izrednih prihodkov zaradi 
zmanjšanja dolgoročne ob-
veznosti do Občine Krško za 
leto 2008, pri čemer bodo na 
predlog svetnice Vilme Jan 
Špiler (LPM) pripravili speci-
fikacijo tega, kaj amortiza-
cija v ceni sploh predstavlja, 
koliko je v tem zajeto delo 
ipd. Posamezne razprave so 
se nanašale tudi na čim hi-
trejši prenos vseh vaških vo-
dovodnih sistemov pod okri-
lje družbe Kostak. 

Presenetljivo pa svetniki niso 
razpravljali o še eni podtoč-
ki k delovanju gospodarskih 
služb, ki se je nanašala na so-
glasje k dogovoru o poravna-
vi obveznosti oziroma o kri-
tju izgube družbi Kostak na 
področju komunalnih dejav-
nosti, temveč je župan Franc 
Bogovič dal predlog o glaso-
vanju v paketu, kar pome-
ni, da so svetniki, tokrat je 
bilo prisotnih le 22 od sku-
pno 30 članov, razen vzdrža-
ne Vilme Jan Špiler, sprejeli 
hkrati tako program dela go-
spodarskih javnih služb kakor 
tudi obe navedeni podtočki. 

 Bojana Mavsar

O plačah Kostakove uprave tudi Mladina
Prva je o domnevno spornih plačah Kostakove uprave že v 
letošnji 3. številki pisala Mladina, in sicer takole: “Morda 
bodo nekega dne prebivalci Krškega ugotovili, da tudi oni s 
komunalnimi storitvami plačujejo visoke direktorske plače? 
Ali si dvočlanska uprava »njihovega« komunalnega podjetja 
Kostak, ki je v 43-odstotni lasti občine, res zasluži 250 tisoč 
evrov na leto, kot smo lahko razbrali iz letnega poročila? 
Tudi v Krškem trdijo, da večinoma služijo na trgu.“

nadaljevanje s 1. strani

Franci Sotošek

KAVARNA ATRIJ BREŽICE
Delovni čas: ponedeljek – petek: od 8. do 15. ure

sobota: od 8. do 13. ure 
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KRŠKO - Po šestih mesecih sanacijskih del je 16. marca za stran-
ke ponovno odprla vrata Lekarna Krško, katere prostori, opre-
ma in zaloge so bili povsem uničeni v požaru, ki je izbruhnil v 
zgodnjih jutranjih urah 1. septembra lani in povzročil za preko 

620.000 evrov škode. Poleg opreme je v prostoru zgorela vsa 
instalacija, zaloge zdravil in računalniška oprema. Kljub temu 
je za stranke začela lekarna redno obratovati v nadomestnem 
prostoru ZD Krško že nekaj dni kasneje, medtem ko je upra-
va vse do zaključene sanacije delovala v kontejnerskih prosto-
rih v neposredni bližini objekta. Na podlagi ocenjene škode je 
zavarovalnica že pokrila škodo v vrednosti 455.000 evrov, novo 
nabavljeno lekarniško opremo pa bodo po besedah direktorice 
Pavle Janc pretežno financirali z lastnimi sredstvi, predvsem 
iz naslova presežkov preteklih let, ki so bili sicer predvideni za 
obnovo kostanjeviških lekarniških prostorov.  B. M.

Tako na SŠ Sevnica že vrsto let ne izvajajo nižjega, dvoletne-
ga programa pomožna šivilja ter triletnega poklicnega progra-
ma šivilja-krojač, pred leti se je zaključil tudi triletni program 
frizer. V šolskem letu 2008/2009 se na Srednji šoli v Sevnici iz-
vaja štiriletni program turistični tehnik in triletni mizar. V šol-
skem letu 2009/2010 bodo vpisovali samo še mizarje. 
V želji po ohranitvi srednješolskega izobraževanja v sevniški ob-
čini je bila v lanskem letu v okviru Šolskega centra Krško–Sev-
nica ustanovljena posebna delovna skupina, ki naj bi proučila 
možnosti obstoja srednjega šolstva v sevniški občini. Delovna 
skupina, ki je že oblikovala strategijo za dosego ciljev, je v le-
tošnjem letu na različne naslove delovnih organizacij v Posav-
ju poslala anketni vprašalnik. Z njegovo pomočjo bodo ugoto-
vljene potrebe po izobraževanju posameznih kadrov v občini 
Sevnica in širše. V mesecu aprilu bo potekala še javna okrogla 
miza – z njo naj bi bila tudi širša javnost seznanjena o ključ-
nih problemih in idejah za reševanje obstoja srednjega šol-
stva v Sevnici.
Za vodenje in koordinacijo delovanja skupine, v kateri sodelu-
jejo predstavniki osnovnih šol, predstavnik sevniškega zavoda 
za zaposlovanje, predstavniki sevniških podjetij, predstavnica 
občinske uprave ter predstavniki Šolskega centra Krško–Sevni-
ca, je Svet zavoda šolskega centra pooblastil ravnateljico Sre-
dnje šole Sevnica mag. Alenko Žuraj Balog.  S. Radi

Kako do rešitve za obstoj 
srednje šole v Sevnici? 
SEVNICA - V sevniški občini deluje šest osnovnih šol, dve 
podružnični šoli, ena glasbena in v okviru Šolskega centra 
Krško-Sevnica srednja šola, ki se že nekaj let trudi pripe-
ljati v občino nove izobraževalne programe, a ti se potem 
zaradi nezadostnega števila vpisanih dijakov ne izvajajo. 

Lekarna „spet doma“

Obnovljenih prostorov so se razveselili tudi zaposleni v 
Lekarni Krško.

Skozi svetniško proceduro so 
pospremili predlog finančne-
ga načrta Fakultete za turi-
zem in določili novo lokacijo 
za njeno delovanje. V uvo-
dnem nagovoru je dr. Bo-
štjan Brumen, tajnik Uni-
verze v Mariboru, svetnikom 
pojasnil pomembnost širje-
nja visokošolskih študijev v 
druga okolja ter dejal, da 
se s takšnim korakom zna-
nje približa gospodarstvu in 
željni študija tudi lažje pri-
dejo do izobrazbe, saj se s 
študijem v domačem kraju 
zmanjšajo stroški. Vsi so si-
cer podprli prihod fakulte-
te na domača tla, vendar so 
imeli nekateri svetniki pomi-
sleke, ko so izvedeli, da naj 
bi bilo skupno število študen-
tov 460, od visokošolskih re-
dnih ter izrednih do univerzi-
tetnih in magistrskih, saj so 
podvomili o možnostih toli-
kšnih zaposlitev. Vendar naj 

Fakulteti potrdili finančni načrt, 
podražili komunalo in vrtce
BREŽICE - Na Gubčevi ulici v Brežicah, kjer zasedajo občinski svetniki, je bilo v ponedeljek burno. Zadali so si 
preobširen dnevni red, zaradi česar so prišli le do polovice točk. Ob tem pa je imelo kar nekaj svetnikov pri-
pombe, da bi morale biti seje pogosteje, tako da ne bi prihajalo do nenehnih nadaljevanj, pa tudi pobud in 
vprašanj bi bilo na sejah manj. Svetniki so namreč tej točki namenili skoraj polovico seje.

bi se prvi študenti vpisali v 
študijskem letu 2010/2011. 

Nekateri so bili zadržani tudi 
glede 100-odstotnega preno-
sa prostorov v last univerze, 
ki bi bili po novem v nekda-
nji SDK na Cesti prvih borcev 
in naj bi bili primernejši od  
nekdanjega dijaškega doma. 
Dobili so pojasnilo, da se la-
stništvo vrne, če bi fakulte-
ta prenehala z delovanjem, 
vendar so nekateri ponovno 
postavili vprašanje, kdo bo 
vrnil denar, ki ga občina na-
menja za delovanje fakulte-
te. Brežiška občina, kjer bo 
sedež, zagotavlja 60 odstot-
kov sredstev, murskosoboška 
pa 40 odstotkov. Skupni zne-
sek za leto 2009 znaša nekaj 
manj kot 465 tisoč evrov, v 
prihodnjem letu bo za 30 ti-
soč višji, v letu 2011 bo zna-
šal 618 tisoč evrov, v letu 
2012 skoraj 755 tisoč in v 

letu 2013 nekaj manj kot 800 
tisoč evrov. Svetniki so tudi 
zahtevali, da je potrebno v 
bodoče natančneje obrazlo-
žiti, kaj bo plačano z občin-
skimi sredstvi. 

BrežišKa Komunala 
najdražja v posavju

Za naslednji mandat so potr-
dili direktorico Lekarne Bre-
žice Boženo Omerzel, ki 
bo v aprilu nastopila četrti 
mandat, in ravnateljico Vrt-
ca Mavrica Ano Kupina, ki je 
direktorica vrtca že 19 let. 
Predloga KOP-a za povišanje 
cen za odvajanje komunalnih 
in padavinskih voda v brežiški 
občini niso potrdili, potrdili 
pa so povišanje cene za od-
laganje ostankov komunalnih 
odpadkov in cen zbiranja, od-
voza in ravnanja z njimi. Tudi 
pod to točko je bilo podanih 
nekaj pripomb, ki so se na-

vezovale na primerjavo s ce-
nami v ostalih občinah, saj 
so ugotavljali, da imajo med 
posavskimi občinami najviš-
je cene. Direktor KOP-a Fer-
do Pinterič je med drugim 
pojasnil, da je zvišanje po-
vezano z odvozom na novo-
meško odlagališče in bi bilo 
za štiričlansko družino pove-
čanje v višini 5 evrov na po-
ložnico. Župan Ivan Molan pa 
je še dodal, da gre za uskla-
ditev cene, ki je od septem-
bra 2005 nespremenjena, bo 
pa podana pobuda, da se ta-
koj, ko cene potrdi še vlada, 
prične postopek za razbre-
menitev plačevanja takse, ki 
jo sedaj plačujejo občani, za 
kar so svetniki sprejeli doda-
ten sklep. 

Med pobudami pa velja iz-
postaviti, da želi kar nekaj 
svetnikov, ki so dobili tudi 
anonimno pošto občanov, iz-
vedeti, zakaj je v zadnjem 
času toliko poostrenih po-
licijskih kontrol, kar pa po 
njihovem mnenju meče sla-
bo luč na eno najmočnejših 
turističnih občin, zato bodo 
na eno izmed naslednjih sej 
povabili komandirja brežiške 
policijske postaje. Izposta-
vljena je bila tudi vedno ve-
čja problematika drog, zato 
nameravajo prav tako na eni 
prihodnjih sej razpravljati o 
tej temi ter k razpravi pova-
biti ustrezne službe. 
 M. Kalčič M. 

Boštjan Brumen (levo) na seji OS Brežice

Brežiški svetniki so o po-
višanju cen storitev za 
programe v vrtcih Občine 
Brežice razpravljali na fe-
bruarski seji, povišanje pa 
so potrdili na ponedeljko-
vemu zasedanju. Za bre-
žiške vrtičkarje oz. nji-
hove starše bodo storitve 
za prve tri plačilne razre-
de višje od 3 do 8 evrov, 
za najvišji plačilni razred 
pa bo podražitev znašala 
22 evrov.

Živko Šebek, po izobrazbi 
geograf in zgodovinar, je jav-
nosti znan kot plavalni tre-
ner, športni organizator in 
novinar, vseskozi pa tudi kot 
vztrajen raziskovalec zgodo-
vine Krškega, mesta, v kate-
rem je postal prava legenda. 
Je avtor in urednik številnih 
publikacij o lokalnem oko-
lju, je v uvodu v predstavitev 
knjige povedala direktorica 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
Polona Brenčič. Predsedni-
ca sveta KS mesta Krško Jo-
žica Mikulanc je dodala, da 
je knjiga resda dolgo nasta-
jala, zato je še toliko bolj ve-
sela, da je končno le zagle-
dala luč sveta in se ob tem 
zahvalila Poloni Brenčič, di-
rektorju Zavoda Neviodunum 
Silvestru Mavsarju in Alen-
ki Černelič Krošelj, ki so k 
temu pripomogli.

Knjiga o Savi, ki ne bo nikdar več 
taka, kot je nekdaj bila…
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici  je predvčerajšnjim, 17. marca, potekala predstavitev nove knjige zna-
nega krškega avtorja Živka Šebeka »Krško – življenje z reko Savo«, letošnji prvenec Založbe Neviodu-
num. Knjigo, ki bo obogatila domoznansko zbirko o Krškem in marsikatero knjižno polico, so »v življe-
nje« pospremili številni ljubitelji domače pisane besede.

Sava ga je začela znova (bolj) 
zanimati ob pričetku gradnje 
spodnjesavskih hidroelekt-
rarn, ko je postalo jasno, da 
Sava nikoli ne bo več takšna, 
kot je bila prej, je povedal 
avtor. »Za pisanje publikaci-
je sem se odločil šele pred 
leti, s posebnim veseljem in 
spoštljivostjo, z njo naj bi bil 
nekako poravnan moj dolg do 
mesta, v katerem živim že več 
kot šestdeset let,« je zapisal 
v uvodu v knjigo. V njej je 

opisal zgodovino sa-
vske plovbe, savske 
čolne, ladje, splave 
in brodove, plovbo 
in splavarjenje sko-
zi Krško in okolico 
vključno s pristani-
šči, druge s Savo po-
vezane dejavnosti, 
kot so ribolov, mli-
ni, nabiranje premo-
ga ter rekreacijo in 
šport, ter urejanje 
savske struge in z 
reko povezane načr-
te. Knjiga se ponaša 
z bogatim slikovnim 
gradivom ter dodat-
kom »Krško in Sava v 
objektivu«. 

»Živko Šebek je raz-
iskovalec in spremljevalec do-
gajanja v svojem mestu. Je 
pravi lokalpatriot, ki iz lastne-
ga doživljanja, vedenja in dru-
žinske dediščine razvija števil-
ne druge zgodbe, ki so preko 
zgodovinskih dejstev in razvo-
ja reke Save postale knjiga. 
Iz lastne navezanosti na breg 
reke Save, ki mu je nudil zave-
tje v različnih življenjskih ob-
dobjih, izhaja podroben pri-
kaz raznovrstnih dejavnosti, 
ki so se razvile ob njej in so 

pomembno sooblikovale tudi 
mesto Krško, njegov utrip in 
način življenja,« je med dru-
gim o avtorju in knjigi poveda-
la Alenka Černelič Krošelj, pri 
predstavitvi knjige pa je avtor-
ju s prebiranjem odlomkov po-
magala še Vidka Kuselj.
 Peter Pavlovič

Živko Šebek in nova knjiga o Krškem

Knjigo KRŠKO – ŽIVLJENJE 
Z REKO SAVO lahko po 28 
EUR kupite na sedežu ure-
dništva v Krškem, Trg Ma-
tije Gubca 3 (od 8. do 15. 
ure) ali jo naročite po te-
lefonu 07 49 05780 ozi-
roma e-pošti: zalozba@
posavje.info.

Vsak drug četrtek pri vas doma.
Na spletu že v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Feniks - pot do 
novih delovnih 
mest
Ko smo poimenovali nastaja-
joče posavsko gospodarsko-lo-
gistično središče, ki se razteza 
severno od letališča Cerklje ob 
Krki ob avtocesti do Drnove-
ga, po staroegipčanski mitič-
ni ptici, ki se vsakih 1000 let 
zažge, potem pa iz njenega pe-
pela vzleti nov mlad Feniks, 
smo imeli v mislih predvsem 
dvoje. Prvič pomeni nastanek 
velikega gospodarskega pro-
jekta v Posavju nov močan impulz za razvoj perspektivnih 
gospodarskih dejavnosti, povezanih z logistiko in storitva-
mi ter s tem okoli 2000 novih kakovostnih delovnih mest. To-
rej nekako vstajenje posavskega gospodarstva in njegov nov 
zagon. Drugič je ptič Feniks simbol večnosti in nesmrtnosti, 
prav tako kot nastajajoče gospodarsko središče, ki povezuje 
in združuje izobraževalne institucije, tehnološke parke, pod-
jetniške inkubatorje in gospodarsko infrastrukturo. Skratka 
vse, kar potrebuje dolgoročni gospodarski projekt, ki znova 
in znova generira nove zamisli in jih preoblikuje v konkre-
tne in obetajoče gospodarske programe. Ne bi bilo dobro, da 
se ta perspektivni, nacionalni gospodarski projekt spolitizi-
ra in zaustavi samo zato, ker ga je osmislila in začela prej-
šnja vlada in ker sem ga močno podpiral tudi sam kot nek-
danji gospodarski minister.

Gospodarsko središče Feniks je eno izmed devetih središč ši-
rom po Sloveniji, ki sodi med velike nacionalne gospodarske 
projekte v okviru sprejete Resolucije o nacionalnih razvojnih 
projektih za obdobje 2007 do 2013. Pomeni pomemben pre-
skok v dosedanjem pristopu vlade, ko se namesto drobljenja 
razvojnih sredstev skoncentrira evropski in proračunski de-
nar na velike projekte, vredne okoli 160 milijonov evrov. Fe-
niks, kakor tudi druga gospodarska središča, pomeni kon-
kretno ponudbo države regijskemu gospodarstvu, lokalnim 
skupnostim in razvojnim institucijam za hitrejši razvoj in 
nova delovna mesta. 

Cilj projekta Feniks je, da z razvojem letališča Cerklje ob 
Krki tudi za civilno letalsko dejavnost, ki omogoča prevoz 
potnikov in blaga ter z razvojem poslovno-industrijsko-logi-
stičnih območij na severnem delu letališča in ob avtocesti iz-
rabimo transportne obstoječe poti in idealno strateško loka-
cijo ob meji s Hrvaško in v bližini Zagreba. Posavje si je za 
prednostna področja razvoja določilo logistiko, energetiko in 
turizem. Za razvoj teh dejavnosti je treba v regiji dvigniti ra-
ven izobrazbe. V Krškem že delujeta Fakultete za logistiko in 
Fakulteta za energetiko, v Brežicah pa je tik pred ustanovi-
tvijo tudi Fakulteta za turizem. Ustanovljenih in delujočih je 
vrsta tehnično in tehnološko razvitih podjetij, ki so izrazito 
izvozno usmerjena. V Posavju je predvidena izgradnja cen-
tralnega logističnega središča Slovenskih železnic, poleg tega 
pa je načrtovan razvoj predelovalne in dodelavne industri-
je v sodelovanju s tujimi partnerji. Na ta način je Posavje 
kot regija že prepoznalo in utemeljilo celotno tehnološko in-
frastrukturno platformo, v katero se poleg fakultet umešča-
jo tudi tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inku-
batorji, mreže visoko tehnoloških proizvodnih in storitvenih 
podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična cona ob 
avtocesti in letališču, ki bo privabljala investicije.
 
Za gospodarsko središče Feniks sta bili narejeni dve študiji 
izvedljivosti in upravičenosti, ki sta potrdili smotrnost pro-
jekta. Omenjeni študiji sta tudi osnovi za začetek izdela-
ve državnih prostorskih načrtov na tem območju. Razvoj in 
izgradnja Feniksa je predvidena in bo potekala po več fa-
zah. Prva faza predvideva poleg posodobitve letališke infra-
strukture (kar intenzivno poteka) tudi nastanek civilnega 
letališča severno od vzletno pristajalne steze. Gradila se bo 
le manjkajoča civilna infrastruktura, saj bo večino obstoje-
če infrastrukture (steza, ...) v souporabi z vojaškim delom le-
tališča. Poleg civilnega letališča je že v prvi fazi ob avtoce-
sti, kjer naj bi bil tudi nov avtocestni priključek, predvidena 
večja poslovna cona, ki naj bi skupaj s civilnim letališčem 
merila 65 hektarjev. Za prvo fazo je že sprejet državni loka-
cijski načrt, vseh 65 hektarjev zemljišča pa je v državni la-
sti. Druga faza projekta Feniks predstavlja dodatno 150 hek-
tarjev veliko gospodarsko-industrijsko-logistično cono med 
letališčem Cerklje ob Krki in poslovno cono Drnovo, pri če-
mer trenutno poteka izdelava državnega prostorskega načr-
ta za ta del.

Vesel sem, da sem lahko sodeloval pri snovanju tega projek-
ta in preko ministrstva za gospodarstvo tudi zagotavljal fi-
nančna sredstva za nastanek in razvoj Feniksa, čeprav mi to 
danes nekateri očitajo. Še bolj pa bi bil vesel, če bi se aktiv-
nosti na razvoju tega projekta nadaljevale z nezmanjšano 
hitrostjo tudi pod novo vlado. Za to je potrebno predvsem 
veliko aktivnosti in dela ter manj besedičenja. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ Načelnik Darko Bukovinski 
je poudaril, da so osnova 
vsakega dela ljudje, čeprav 
izvajajo naloge, ki jim jih je 
naložila država z zakonom in 
se trudijo, da so pri reševa-
nju zadev hitri in učinkovi-
ti. „Ne želimo biti prvi, želi-
mo pa biti čisto pri vrhu,“ je 
še dejal, ko je podal analizo 
barometra kakovosti. Stran-
ke so delo brežiške UE oce-
nile s 4,87 od možnih petih 
točk, zadovoljne pa so tudi s 
kakovostjo storitev, ki je do-
bila oceno 4,78 ter je tako 
najvišje ocenjena od leta 
2002, odkar anketo izvaja-
jo. V minulem letu je bilo 
na Upravni enoti Brežice 45 
zaposlenih, od tega je 93,3 
odstotkov s svojim delom 
zadovoljnih. Kot je še nave-
del Bukovinski, je bila koli-
čina opravljenega dela v letu 
2008 statistično manjša od 
preteklega leta, vendar se je 
spremenila struktura uprav-
nih zadev, saj so zabeležili 
porast zahtevnejših uprav-
nih postopkov, ki se nana-

Upravna enota Brežice v letu 2008

Prvič po desetih letih več 
rojstev kot smrti
BREŽICE - Upravna enota Brežice je tudi letos na novinarski konferenci, ki je bila 3. marca, predstavi-
la svoje delo za minulo leto in nadaljevala tradicijo, ki so jo pričeli v letu 1995. Skupaj so obravnavali 
10.790 zadev, od tega so le en odstotek zadev prenesli v reševanje v letošnje leto. Tudi stranke so nji-
hovo delo visoko ocenile, po barometru kakovosti so jim namenile 4,87 točke od petih možnih. Zapo-
sleni so s svojim delom zadovoljni več kot 93-odstotno. Posebno pozornost namenjajo sodelovanju z lo-
kalnim in širšim družbenim okoljem, izpostavili pa so še aktualne projekte. 

šajo na državljanstvo, ugo-
tavljanje začasnega bivanja 
tujcev, pa tudi na gradbene 
zadeve. Skupaj so obravna-
vali 10.790 zadev, od tega 
jih v tekočem letu niso reši-
li le za nekaj več kot en od-
stotek. Obravnavali so tudi 
31 pritožb, povprečno pa so 
zadeve reševali 1,12 dneva. 
Izpostavil je še projekte Iz-
plačila po vojni zakonodaji, 
E-matični register, Projekt 
kakovosti, e-VEM, odprave 
administrativnih ovir in Pro-

gram zmanjševanja materi-
alnih stroškov. 

Po vojni zakonodaji so meseč-
no povprečno opravili 3.600 
izplačil. V letu 2008 je bilo 
tako izplačanih za dva od-
stotka sredstev več kot v mi-
nulem letu, izplačali so nekaj 
manj kot 4.870.000 evrov. V 
E-matični register, ki ga vodi-
jo od leta 2005, so opravili že 
97,1 odstotek vnosov, končna 
številka bo 40.800. Četrtič za-
pored so opravili tudi preso-

jo pridobitve certifikata ISO, 
konec leta pa izvedli samo-
oceno po evropskem modelu 
CAF in izdelali akcijski načrt 
ukrepov. Preko e-VEM siste-
ma je bilo opravljenih 66 po-
stopkov registracij. Minule-
ga maja je začela veljati tudi 
nova Uredba o vrstah objek-
tov glede na zahtevnost ter 
Pravilnik o obrazcu vloge za 
gradbeno dovoljenje za ne-
zahtevni objekt. Obravnavali 
so 54 zadev za izdajo gradbe-
nega dovoljenja za nezahtev-
ni objekt. Zahteve za izda-
jo gradbenih dovoljenj so se 
z minulega leta povečale za 
16,6 odstotkov, izdali so jih 
266. Število izdanih uporabnih 
dovoljenj, izdanih jih je bilo 
63, pa je ostalo na ravni leta 
2007. Po desetih letih demo-
grafska statistika izkazuje pri-
rastek, tako so zabeležili 243 
rojstev, umrlih je bilo 239. 
Pri racionalizaciji poslovanja 
so za 3,1 odstotek zmanjša-
li stroške glede na preteklo 
leto, ko so porabili 199 tisoč 
evrov.  M. Kalčič M.

Delo Upravne enote Brežice so predstavili (z leve): 
Alison Teodorovič, Ivanka Medvešček, načelnik Darko 
Bukovinski in Ivan Čakar. 

Za brežiškimi častniki 
izjemno leto 

Tako bodo v letu, ko mineva 
100 let od prvega leta z leta-
lom, julija obiskali grob Ed-
varda Rusjana v Beogradu, 
se udeležili proslave ob 100. 
obletnici, izvedli pohod na Ja-
vorovico in Pekre, pa po poteh 
soške fronte in brežiške čete. 
Načrtujejo tudi strelsko tek-
movanje ter srečanje in po-
hod sodelujočih Združenj slo-
venskih častnikov v Novem 
mestu. Tesno namreč sode-
luje osem združenj, Brežiča-
ne so obiskali predstavniki or-
ganizacij iz Krškega, Novega 
mesta, Litije, Metlike in Mari-
bora, v osmerčku pa sta poleg 
brežiške organizacije še vrh-
niška in novogoriška. 

Predsednik Ernest Ferk je v 
realizaciji planov za leto 2008 
zapisal obisk pripadnikov 20. 
motoriziranega bataljona na 
vojaškem vadbišču baze Ho-
henfels v Nemčiji, srečanje 
z obrambnim atašejem ZDA, 
ogled mednarodnega letalske-
ga mitinga v počastitev dne-
va slovenskega letalstva na 
mariborskem letališču, inte-
resne ekskurzije in srečanja 
članov, kar 44 se jih je udele-
žilo spominskega dne Edvar-
da Rusjana v Beogradu, kjer 
so leta 2007 obnovili njegov 
grob in postavili doprsni kip, 
v cerkljanski vojašnici pa ob 
doprsnem kipu Edvardu Rus-
janu v spomin uredili še spo-

BREŽICE - Združenje slovenskih častnikov Brežice je 6. marca izvedlo 16. 
sejo programske konference. Lansko jubilejno leto, v katerem so obeležili 
15. obletnico delovanja, je bilo izjemno, je dejal predsednik Ernest Ferk. V 
sprejetem planu za letošnje leto so še pestrejše aktivnosti, v katerih poudar-
jajo ohranjanje vojaško zgodovinskega spomina.

minski park in prvo spominsko 
sobo v naši državi. Sprejeli so 
odstopno izjavo sekretarja or-
ganizacije Slavka Novaka ter 
za novega sekretarja do izte-
ka mandata potrdili Branka 
Ferka. Predsednik Zveze or-
ganizacij Miha Butara, ki je 
pohvalil plodno delo breži-
ške organizacije, a s pridrž-
kom, češ da imajo za svoje 
projekte specifične rešitve in 
ker projektov ne vključujejo 
v njihov letni program, krovni 
zvezi povzročajo težave.

Brežiško združenje je na pro-
gramski konferenci podelilo 
priznanja in plakete; brona-
sti znak združenja Bredi Vi-
denič Kuplenik, srebrni znak 
Ireni Kržan, zlati znak podča-

stnikoma SV Andreju Franku 
in Francu Požgaju ter zahval-
ne listine, sicer v odsotnosti, 
20. motoriziranem bataljo-
nu vojašnice Celje, obramb-
nem atašeju ZDA v Ljubljani, 
veleposlaniku RS v Beogra-
du Miroslavu Luciju ter pol-
kovniku Francu Ošjaku, ki 
sta bila zaradi obiska premi-
erja Boruta Pahorja v Srbiji 
zadržana, plaketo brežiškega 
združenja pa je predsednik 
Ernest Ferk izročil polkovniku 
SV, obrambnemu atašeju RS v 
Italiji Ivanu Lakovšku. Tudi 
predsednik Zveze slovenskih 
častnikov Miha Butara je ča-
stni znak Zveze izročil Bran-
ku Ferku in priznanje županu 
Ivanu Molanu.
 S. Vahtarič

Ernest Ferk z nagrajenci; Franc Požgaj, Andrej Franko, 
obrambni ataše Ivan Lakovšek, Irena Kržan in Breda 
Videnič Kuplenik

DOBOVA – Člani številčno 
najmočnejše Krajevne or-
ganizacije DIS Dobova so 
v prisotnosti  predsednice 
DIS prof. Ivice Žnideršič, 
predsednika Sveta KS Do-
bova Mihe Boraniča, neka-
terih ostalih predsednikov 
ali članov KO DIS v občini in 
množično zbranih pregleda-
li delo minulega leta.

Po poročanju predsednika 
Branka Bogoviča so združe-
ni v DIS za izgnance v letih 
od 1941 do 1945 veliko po-
storili, a vse skupaj čaka še 
kar nekaj dela. Novele zako-
na o žrtvah vojnega nasilja 
(ŽVN) se pomikajo iz leta v 
leto, saj se ni moč poenoti-
ti v členu, ki zavrača, da bi 
si pravice pridobili tudi tisti 
Slovenci, ki so pomagali oku-
patorju. Na pravico iz zako-
na o poplačilu gmotne škode 
bo zaradi recesije treba še 
počakati ob sicer pridoblje-
nih pravicah iz novel zako-
na ŽVN, ki so še: status ŽVN 
pridobijo tudi rojeni po 15.2. 
1945, status bo priznan tudi 
tistim, ki so postali begun-
ci zaradi razdejanih domov 
s strani bombardiranja zave-
zniških letal, status pa se pri-
zna tudi otrokom, ki so ostali 
brez staršev, ne glede s ka-
tere strani so bili pokonča-
ni starši.
Predsednik Bogovič je bil kri-
tičen do tistih, ki po že prido-
bljenih pravicah ne plačuje-
jo več članarine, pohvalil pa 
je poverjenike, ki so uspeli v 
društvo pridobiti 81 pridru-
ženih članov, tako članstvo 
dosega sedaj število 437. 
 N. Jenko S.

So generacija, 
ki pozna 
zgodovino
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BLANCA - Prvega marca so se na občnem zboru zbrali gasilci PGD 
Blanca. Po osmih letih vodenja Štefke Vidrih se je staro vodstvo 
poslovilo, zamenjal pa jo je Herman Radej. Vidrihova je bila v 
tem času edina predsednica v okviru Gasilske zveze Sevnica. V 
lanskem letu je društvo uspešno praznovalo 80 let in ob tej pri-
ložnosti izdalo kroniko društva. V njenem mandatu so preuredi-
li kletne prostore, kuhinjo, prepleskali fasado, predvsem pa sta 
zaradi njenih zaslug ter zaslug vseh donatorjev v gasilski gara-
ži dva nova avtomobila, ki so ju blagoslovili po občnem zboru, 
njegova častna botra pa je postala Meri Kelemina. Štefka Vi-
drih se je zahvalila vsem, ki so ji pomagali, še posebno pa svo-
jemu možu, ki ji je ves čas stal ob strani. Novo vodstvo pa si je 
že zadalo nove cilje in delovne naloge.  Mateja Strnad

KRŠKO - V krški Dvorani v parku so 7. marca odprli razstavo Posav-
je - regija energij, ki jo je pripravilo Društvo ljubiteljev fotografi-
je Krško. Na njej so sodelovali Branko Benčin, Dušan Erhovnic, 
Miloš Kukovičič, Jože Lesjak, Božena Levičar, Blaž Mirt, Mitja 
Mladkovič, Boris Moškon, Goran Rovan, Bojana Škrnjug, Anica 

Valentinc, Jožica Mikek Veber in Tilen Žagar. Odprtje razsta-
ve so pospremili člani glasbene skupine Na muč, obiskovalci pa 
so prisluhnili besedam dr. Igorja Kononenka, ki je predaval na 
temo Energija = ljubezen ter postregel z več tematskimi sklopi. 
Med drugim je dejal, da je energija ljubezen, saj je veliko lju-
bezni prav v energiji ter spada v področje znanosti, ljubezen pa 
uvrščamo v področje duhovnosti.  M. K. M. 

Novo vodstvo PGD Blanca

Razstava o energiji

Glasbena zasedba Na muč je zaigrala pred odprtjem.

Gosti so v Sevnico prispeli že 
dan prej, v ponedeljek. V to-
rek, na dan mučenikov, jih je 
ob 8. uri zjutraj na sevniškem 
gradu sprejel župan Srečko 
Ocvirk s sodelavci. Skupaj so 
si ogledali sevniški grad, po-
poldan pa so se udeležili tra-
dicionalne sevniške salamija-

de. Le-ta je, tako kot vsako 
leto, potekala v znani stari 

Tradicionalna „mučeniška“ 
salamijada v Sevnici
SEVNICA - Na dan mučenikov, 10. marca, je v Sevnici potekala že 48. tradicionalna salamijada v organi-
zaciji Društva salamarjev Sevnica, ki je bila mednarodno obarvana, saj so se je udeležili tudi gosti z Ma-
džarske in s Slovaške. 

sevniški trški gostilni Vrtov-
šek in v pokritem šotoru po-
leg nje. Sprejemanje tekmo-
valnih salam oz. vzorcev se je 
pričelo že v nedeljo, 8. mar-
ca. V ponedeljek je sledilo 
ocenjevanje vzorcev salam, 
ki jih je ročno narezal breži-
ški mesar Miloš Krošelj. Šest-
članska ocenjevalna komisi-
ja, ki so jo sestavljali Franci 
Sotošek, Peter Ivančič, Bra-
co Miroševič, Jožko Gnidi-
ca, Karel Kozole in Roman 
Kragl, je ocenila 96 vzorcev 
salam in na dan mučenikov 
razglasila rezultate. Najbolj-
šo salamo je izdelal Milan Ja-
nežič iz Škocjana, drugo me-
sto je pripadlo Petru Selaku 
iz Vinice pri Šmarjeških To-
plicah, na tretjem mestu je 
pristal Stanko Felicijan s 
Šmarčne pri Boštanju.
V zabavnem programu, ki ga 
je vodil znani slovenski mo-
derator Slavko Podboj, so 
»mučeniki« izbrali še naj-

mlajšega salamarja in mu-
čenika leta 2009. Samo pri-
reditev, ki se je odvijala na 
dan mučenikov ob sprošče-
nem vzdušju pozno v noč, so 
popestrili člani godbe Blanški 
vinogradniki, hišni ansambel 
Slepo črevo in Kolbas klub iz 
madžarskega mesta Beke-
scsaba z županom Zoltanom 
Uhrinom. Posebno dožive-

tje za prisotne je bil nastop 
trebušnih plesalk in tokrat ni 
manjkal niti »cigan« Brajdi-
mir (prišel je brez svoje Ber-
te), znani humorist Modre 
kronike. Pokrovitelj priredi-
tve je bila Vinska klet Ma-
stnak, saj brez cvička ne bi 
vse teklo tako, kot je. 
 S. Radi, 
 foto: Ljubo Motore

Del ocenjevalne komisije čaka na vzorce salam.

Mesar Miloš Krošelj in 
ocenjevalec Roman Kragl, 
v ozadju radovedni 
obiskovalci

Skupno gre za preko 
2600-člansko organizacijo, 
katero v 55. letu delovanja 
kot predsednik vodi Slavko 
Šribar, poveljuje pa ji Av-
gust Mlakar. Kakor je v po-
ročilu dela poudaril med dru-
gim predsednik Šribar, so v 
minulem letu usmerili glav-
nino dela v organizacijsko 
pripravo in izvedbo 15. kon-
gresa Gasilske zveze Slove-
nije, ki je potekal med 22. 
in 24. majem v Krškem. Ob 
tem so skozi leto izvedli tudi 
redna usposabljanja, pokal-
na tekmovanja in kvize. Po 
besedah poveljnika Mlakar-
ja je med letom skupno 639 
prostovoljnih gasilcev aktiv-
no sodelovalo tudi na raznih 
intervencijah, dobrih 200 pri 
sanaciji škode, ki je nastala 
na objektih in ostali infra-

Lani krški gasilci opravili 
preko 5.500 interventnih ur
KRŠKO – V krškem gasilskem domu je 6. februarja pod večer potekala letna skupščina Gasilske zveze 
Krško. Slednjo sestavlja 23 prostovoljnih gasilskih društev, pri čemer večino predstavljajo PGD iz obči-
ne Krško ter dve društvi iz občine Kostanjevica na Krki. Ob navedenih sta v GZ Krško vključeni tudi dve 
industrijski gasilski društvi.

strukturi kot posledica neu-
rij, okoli 200 pri požarih in 
nekaj čez 120 pri reševanju 
na vodi. Skupno so prosto-
voljni gasilci opravili 5.550 
interventnih ur. Ponosni pa 
so ponosni tudi na to, ka-
kor je poudaril poveljnik, da 
je član GZ Krško in sektor-
ski poveljnik Boštjan Letnar 
uspešno opravil testiranje v 
avstrijskem Linzu in si prido-
bil mednarodno sodniško li-
cenco, na podlagi katere bo 
med drugim tudi član sodni-
ške ekipe, ki bo sodila v me-
secu juliju letos na gasilski 
olimpijadi v moravskem me-
stu Ostrava v Češki republiki.

Pester program dela so si v GZ 
Krško zadali in soglasno spre-
jeli tudi za letošnje leto, v 
katerem pa bodo morali za-

menjati ali izvesti popravilo 
kar nekaj okvarjenih ali iztro-
šenih vozil za prevoz moštev 
ter nadaljevati z že začetni-
mi investicijami v izgradnjo 
gasilskih domov na Velikem 
Trnu, Smedniku in v Dole-
nji vasi, za gradnjo doma pa 
so tudi že stekle priprave na 
Bregah. Glede na to, da tako 
na poročila o minulem delu 
kot na sprejem letošnjega 
plana dela ni bilo pripomb, je 
predsednik Šribar ob zaključ-
ku uradnega dela poudaril, 
da bo krško GZ vodil še eno 
leto. Volitve za novo vodstvo 
bi morali namreč izvesti že v 
minulem letu, kar pa je bilo z 
vidika priprav in izvedbe kon-
gresa nesmotrno. V tem letu 
so sicer že opravili razgovore 
z dvema potencialnima kan-
didatoma za to funkcijo, ven-

dar je slednja zaenkrat še ne 
moreta prevzeti, zaradi če-
sar bodo nadomestne volitve 
za predsednika Gasilske zve-
ze izvedli pred letno skupšči-
no prihodnje leto. 

Letne skupščine so se ude-
ležili tudi predstavniki ga-
silskih zvez iz sosednjih ob-
čin, med drugim predstavnica 
GZ Šmarje pri Jelšah, pred-
sednik GZ Sevnica Zvone Ko-
šmerl in predsednik brežiške 
GZ in podpoveljnik Gasilske 
zveze Slovenije Mihael Bora-
nič. Slednjim sta se z želja-
mi dobrega sodelovanja tudi 
v bodoče pridružila v imenu 
Občine Krško podžupanja Ana 
Nuša Somrak in komandir Po-
licijske postaje Krško Stani-
slav Zupančič. 
 Bojana Mavsar

Otvoritve se je udeležila vod-
ja slovenske ambasade v Za-
grebu Katarina Gradič Režen, 
dobrodošlico gostom in navzo-
čim je izrekel načelnik UE Dar-
ko Bukovinski, v imenu občine 
pa podžupanja Milena Jesen-
ko. Predsednik gostujočega 
društva Boštjan M. Kordiš je 
predstavil društvo, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1992, v njem 
pa deluje 1200 članov, ki svo-
je interese združujejo v MePZ, 
slikarski in modelarski skupini 

KRŠKA VAS - V večnamenski dvorani Krajevne skupnosti Krška vas 
je 7. marca tamkajšnje kulturno društvo Ivan Kobal organizira-
lo proslavo ob dnevu žena. Pred začetkom pestrega programa 
je predsednik krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič zbra-
no množico prijazno nagovoril, ženskam pa ob njihovem prazni-
ku tudi čestital. Program je začela Harmonikarska sekcija pod 
vodstvom Silva Topliška, nadaljevala pa osnovnošolska mladina 
z glasbo in recitalom pod vodstvom mentorice Darje Avguštin. 
Aplavze so poželi še moški pevski zbor Ivan Kobal in oktet iz Kr-

ške vasi pod vodstvom Vinka Žerjava. Za veliko smeha na račun 
aktualnih dogodkov pa je poskrbela gostujoča pustna maska. Pro-
gram je spretno povezovala domačinka Klavdija Kerin. Občin-
stvo je z bučnim aplavzom nagradilo vsak nastop, s tem pa je bil 
poplačan tudi trud vseh članov društva in posameznikov, ki so se 
zelo potrudili pri organizaciji in pripomogli k popestritvi kultur-
nega, a hkrati prijateljskega, druženja na vasi. Po uradnem kul-
turnem programu se je druženje (na fotografiji) nadaljevalo ob 
pogostitvi in prijetnih zvokih tria Uroša Slokarja.  Meho Tokić

Proslava ob dnevu žena

Nežne čipke in pesem za dan žena
BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice in Upravna eno-
ta Brežice sta v prostorih UE pripravili razstavo čipk Kljekar-
ske sekcije »Idrijske čipke« SKD Triglav Split, ki deluje pod 
vodstvom Katice Kaštelan. Otvoritev je popestril Mešani pev-
ski zbor omenjenega društva, ki ga vodi Tatjana Kurajica. 

ter sekciji klekljanja idrijske 
čipke. Izvajajo tudi dopolnilni 
pouk slovenskega jezika, izda-
jajo glasilo Planika, s katerim 
Slovence v Dalmaciji seznanja-
jo z dejavnostmi in prireditva-
mi Slovencev v Splitu in na šir-
šem območju, predstavil je še 
redno povezavo in gostovanja 
slovenskih kulturnih društev, 
ki gostujejo v Splitu in ki dru-
štvo splitskega Triglava pova-
bijo na gostovanje v matično 
domovino.

Kekljarska sekcija (na fotogra-
fiji) je bila ustanovljena leta 
1996, ko jo je vodila najprej 
Anka Perak Šebenik, članice 
skupine pa so danes tako Slo-
venke kot Splitčanke in so do 

sedaj pripravile več kot 25 sa-
mostojnih razstav na Hrvaškem 
in v Sloveniji. Podrobne zani-
mivosti o društvu je v povezo-
vanju programa nizala Simona 
Rožman Strnad. N. Jenko S.
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Od 25 lovskih družin v Posavju 
jih je bilo na zboru zastopanih 
23. Kot je povedal predsednik 
zveze Miha Molan, so lani v 
svoje vrste sprejeli 20 novih 
članov, tako da jih je skupaj 
1152, od tega 14 žensk. Bolj 
kot majhen delež žensk jih 
sicer skrbi povprečna starost 
lovcev, ki znaša kar dobrih 54 
let. Lani so poleg lova opravi-

li tudi 22.500 ur prostovoljne-
ga dela (preko 20 ur na lovca) 
in izvedli štiri strelska tekmo-
vanja. Molan je izpostavil tudi 
prizadevanja lovcev za zašči-
to prostoživečih živali v okviru 
gradnje spodnjesavskih hidro-
elektrarn. Čeprav iz presoje 
vplivov na okolje razvidno, da 
je ta poseg z omenjenega vi-
dika nesprejemljiv, lovci ne 
pričakujejo, da se bo zaradi 
tega gradnja elektarn ustavi-
la. „To je boj z mlini na veter, 
vendar smo mi svoje poveda-
li,“ pravi Molan.

Lovci želijo pomladiti 
svoje vrste
KOSTANJEVICA NA KRKI - V gostilni Žolnir v Kostanjevici na 
Krki se je 4. marca popoldne zbralo nekaj deset mož v ze-
lenih uniformah. Pa ne zato, da bi „razdrli kakšno lovsko“, 
pač pa so bili to starešine lovskih družin, ki so se udeležili 
občnega zbora Zveze lovskih družin Posavja.

Tudi za letos posavski lovci na-
črtujejo nekaj strelskih tek-
movanj, prizadevali pa si bodo 
tudi za izvedbo tečaja za lo-
vske čuvaje, saj želijo pomla-
diti tudi to strukturo. Poskuša-
li bodo narediti tudi preboj na 
področju odnosov z javnostmi 
oz. „zasenčiti negativno luč, 
ki občasno pada na lovstvo“, 
kot se je izrazil Molan. V ta 

namen bodo navezali stike z 
osnovnimi in srednjimi šola-
mi ter ponudili, da v okviru 
naravoslovnih dni otrokom in 
mladini predstavijo delo lov-
ca. V nekaterih lovskih druži-
nah, denimo v brestaniški, to 
že uspešno izvajajo.

Občnemu zboru Zveze lovskih 
družin je sledil še občni zbor 
Območnega združenja upra-
vljavcev lovišč, ki se terito-
rialno pokriva z zvezo. Temu 
združenju predseduje Aleš 
Ilc. P. Pavlovič

Delovno predsedstvo zbora

BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg so 6. marca v organizaciji 
DKD Svoboda Brestanica pripravili koncert Vrača se pomlad. 
Nastopil je Marko Železnik, ki je v goste povabil Katjo Glas, 
Anjo Žabkar, Natašo Kunej, Tamaro Vonta, Katjo Bogovič, 

Marka Feguša, Jerneja Šterka, Andreja Maučiča, klaviatu-
ristko Estero Cetin ter kitarista Milana Amerška. Obiskovalci 
so uživali glasbeno sladokusje tudi iz bogate slovenske zakla-
dnice zimzelenih melodij. Za nadaljevanje prijetnega večera 
pa je poskrbel vinar Anton Koren.  M. K. M.

Vrača se pomlad

Koncertirali so v nabito polni grajski dvorani. (Foto: J. 
Macur)

BRESTANICA - Na rajhenburškem gradu je bila 12. marca otvori-
tev razstave, ki so jo poimenovali Slovenec po domovini, Evro-
pejec po duhu: J. V. Valvasor. V aprilu lanskega leta so si jo 
lahko prvič ogledali v prostorih angleške Kraljeve družbe v Lon-
donu, nato so jo postavili na gradu Bogenšperk, potem pa še v 
Cerknici. Z izbranimi besedami so jo med obiskovalce pospre-
mili krški župan Franc Bogovič, direktorica Javnega zavoda 

Bogenšperk Joži Vovk, direktor Tehniškega muzeja Slovenije 
Orest Jarh, avtorica mag. Martina Orehovec, generalni direk-
tor za Evropo na zunanjem ministrstvu veleposlanik Iztok Mi-
rošič in župan občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Za prav 
izjemen kulturni program pa so poskrbeli Ljoba Jenče, Janez 
Jocif in Sinjo Jezernik, pa tudi gostiteljica iz JSKD krške Ob-
močne izpostave Sonja Levičar.  M. K. M.

Valvasor v domačem okolju

Valvasor se je vrnil v domače kraje, upodobil ga je 
Sinjo Jezernik.

Tako smo se v lanskem letu v 
občinski upravi odločili, da v 
okviru tretjega javnega raz-
pisa za prednostno usmeri-
tev »Regionalni razvojni pro-
grami« v okviru operativnega 
programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013, razvojne prio-
ritete »Razvoj regij«, prijavi-
mo operacijo oziroma projekt 
izgradnje Turistično rekreacij-
skega centra Savus.

Osnovni namen in cilj projekta 
izgradnje Turistično rekreacij-
skega centra Savus Radeče je 
urejanje prostora ob reki Savi, 
rast in uveljavljanje rečnega 
turizma ter s tem povečanje 
turistične privlačnosti občine 
in Posavske razvojne regije, 
posledično pa tudi ustvarja-
nje prepotrebnih novih delov-
nih mest.

Pri zasnovi projekta smo izha-
jali iz zgodovinskega izročila, 

Turistično rekreacijski center Savus 
– naložba v razvoj turizma
V Občini Radeče vidimo turizem kot eno izmed ključnih točk in možnosti razvoja na gospodarskem področju v priho-
dnjih letih. Naravne danosti in kulturna dediščina, ki jih premore občina, ustvarjajo namreč pogoje za širitev turistič-
ne ponudbe in rast te, v preteklih letih nekoliko zapostavljene panoge.

ki pravi, da 
so bile Ra-
deče nekoč 
o s r e d n j e 
pristanišče 
ob pomemb-
ni rečni poti. 
Sava je mno-
gim splavar-
jem dajala 
trdo prislu-
ženi kruh, 
zato je nji-
hovo življe-
nje in delo 
pustilo kraju neizbrisen pe-
čat. Njihove šege in navade 
danes oživljajo radeški spla-
varji, vsakoletno pa jih pred-
stavijo širši regiji na tradicio-
nalnih Dnevih splavarjenja v 
Radečah. Ker pa v občini zasle-
dujemo vizijo razvoja celovite 
in celoletne turistične ponud-
be, le-ta posledično narekuje 
gradnjo nove turistične infra-
strukture v občini. Tako smo 
se odločili urediti nabrežje 

reke Save za potrebe splavar-
jenja in ostalega rečnega tu-
rizma (čolnarjenje, ribolov, ja-
dranje…) ter omogočiti razvoj 
podpornih storitev, kot sta go-
stinska ponudba in turistično 
informacijskih center. Prija-
vljena investicija tako zajema 
nakup in komunalno ureditev 
zemljišča, izgradnjo gostin-
skega lokala, turistično infor-
macijskega centra in prosto-
ra za skladiščenje opreme za 

splavarjenje v skupni izmeri 
270 m2, ureditev asfaltirane-
ga parkirišča ter posodobitev 
pomola. Projekt, ki obsega pri-
pravo in izdelavo investicijske 
ter projektne dokumentacije, 
sprejem novega prostorskega 
akta, potrebna javna naročila 
ter samo izgradnjo objekta, bo 
potekal v obdobju od leta 2008 
do sredine leta 2011, njegova 
vrednost pa je ocenjena na 
slabih 950.000,00 evrov.

Omenjeno operacijo oziro-
ma projekt sofinancira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa kre-
pitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: Ra-
zvoj regij; prednostne usme-
ritve: Regionalni razvojni 
programi ter javnega razpisa 
za izbor operacij Tretji javni 
razpis za prednostno usmeri-
tev »Regionalni razvojni pro-
grami« v okviru Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 

obdobje 2007-2013, razvoj-
ne prioritete »Razvoj regij«, 
in sicer v višini ene tretjine 
vrednosti celotnega projekta.

Z dokončanjem projekta 
bomo v Radečah pričeli z vse-
binskim polnjenjem razvojne-
ga prostora ob reki Savi, dobili 
bomo turistično informacijski 
center, kjer bo na enem me-
stu moč dobiti vse podatke o 
naši občini in dobili bomo so-
doben gostinski lokal, ki bo 
nudil zavetje in bogato kuli-
narično ponudbo posamezni-
kov ali zaključenim družbam.
 Občinska uprava

Projekcija idejne zasnove TRC Savus Radeče, avtor Bojan Mrežar, u.d.i.a.

SEVNICA - V kulturni dvorani GD Sevnica je potekal 14. mar-
ca redni letni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva 
Sevnica, ki v letošnjem letu obeležuje 130-letnico delovanja. 

Po zapetih pesmih pevskega zbora Encijan in po pozdravnem 
nagovoru predsednika PGD Sevnica Štefana Teraža je delov-
no predsedstvo v sestavi Martin Ivnik, Mojca Ocvirk, Branko 
Trupej in Irena Mavrič začelo z rednim letnim občnim zbo-
rom gasilskega društva. Na njem so bila predstavljena posa-
mezna poročila za preteklo leto in podane smernice za na-
daljnje uspešno delo v letu 2009. Načrt dela in financiranja 
je bil nato soglasno sprejet. Sledila je podelitev priznanj za 
aktivno delo v PGD Sevnica. Med mnogimi prejemniki je bil 
tudi Stanko Trupej, ki je predan prostovoljnemu gasilskemu 
delu v društvu že 60 let. Plakate in značke gasilskega vete-
rana so prejeli Alojz Stopar, Ivan Klanšek, Nikolaj Fric in 
Matija Mlinarič. S.R.

Predstavljeno uspešno delo 
PGD Sevnica

Rednega letnega občnega zbora sevniškega Prostovolj-
nega gasilskega društva so se množično udeležili tudi 
predstavniki sosednjih in pobratenih društev.

BOHOR - Planinsko društvo Bohor je 
14. marca na bohorski koči izpelja-
lo redni zbor članov, ki so jih v letu 
2008 zabeležili skoraj 350. Zbrani so 
pregledali poročilo o minulem delu, 
med drugim so prisluhnili tudi načel-
niku markacistov Stanetu Mirtu, ki je 
povedal, koliko markacij so popravi-
li in kje so namestili nove smerne ta-
ble in dodal, da bodo tudi v letošnjem 
letu skrbeli za obnovo poti. Načelnik 
vodniškega odseka Zoran Dular pa je 
pojasnil, da so izpeljali 13 vzponov, 
načelnik Mladinskega odseka Simon 
Poznič je med drugim pojasnil, da so 
se posvečali osnovnošolski mladini. 
Med tradicionalne prireditve, ki so jih uvrstili v program za leto-
šnje leto, so Valentinov pohod Kozje-Bohor, izpeljali bodo tudi 
31. jezikovo nedeljo in pohod Juriš na Bohor, je zapisal predse-
dnik komisije Anton Petrovič. Zbor članov je bil volilno obar-
van, vendar je bil izvoljen tudi za novi mandat Hinko Uršič (na 
fotografiji). Med drugim je med delovne aktivnosti uvrstil za-
menjavo nekaj strešnikov in ureditev drugega nadstropja na sta-
rem delu koče.  M. K. M., foto: J. Macur

Še en mandat Hinku Uršiču
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SENOVO - V Domu XIV. divizije na Senovem je bil 6. marca 
prav poseben petkov večer, saj je pripravila Agencija Naglas s 
Srečkom Pavkovičem prireditev Vrček glasbe in prijateljstva 
ob dnevu žena. Na koncertni prireditvi so nastopili Ansambel 
Brodniki, Ansambel Franca Ocvirka, Ansambel Bratov Žerjav, 

Ansambel Drakslerji, Ljudski pevci z Boštanja, Boštjan Dirn-
bek, Matjaž Ban, Janja Kožar in Danijel Brili, Folklorna sku-
pina DKD Svoboda Senovo, za humorne vložke pa sta skrbela 
Jana in Mitja iz artiškega KUD Oton Župančič.  M. K. M. 

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(46)
Včasih se mi zdi, da sem 
preveč pridna. Prav ta 
izraz imam v mislih in 
ga ne želim zamenjati s 
kak šnim, bolj urbanim. 
Pridna ponazarja moj 
način . 

Pridna sem bila že v šoli, 
predana in vestna. Bila sem predsednica razreda, 
pela v zboru, pisala za šolsko glasilo, nastopala na 
prireditvah, hodila na šolska tekmovanja. Pomaga-
la sošolcem. Nekoč sem napisala spise večini učen-
cev v razredu, da smo dobili nagrado slovenskih že-
leznic in šli v Pulo z vlakom. In kljub temu bila 
večkrat prizadeta. Ko se spomnim kakšnega take-
ga dogodka, me zagrabi sveta jeza, ker sem bila tako 
nemočna. Ker so me večkrat ponižali.

Tudi v srednji šoli sem bila predana. Zagnana. Or-
ganizirala sem Dan mladosti, ko Tita ni bilo več in 
pripravila številne delavnice, okrogle mize in stoj-
nice, koncert. Istega leta sem za svojo nalogo dobi-
la nagrado bodoče Fakultete in šolsko leto zaklju-
čila z lepimi ocenami. Le pri matematiki mi ni šlo 
najbolje in ker sem imela nizko oceno, so mi zniža-
li uspeh, ne glede na vse petice, na vse aktivnosti, 
ki sem jih delala poleg šolskega, verjemite, trdega 
dela. Jokala sem kot dež. Še dolgo nisem doumela, 
da so upoštevali birokratska določila in niso vze-
li mene kot merilo. Mene, Alenko. Takrat, v to verja-
mem, sem hudo obetala.

Pa sem večkrat padla skozi. Zaradi sistema. Zara-
di zaplankanosti. In verjetno tudi zato, ker se je to 
meni smelo narediti. Jaz, sem vse dobro prenesla. 
Jaz, sem vse razumela. Jaz, sem se vedno pobrala. In 
kar je najbolj žalostno, sem se tega nekako navadila.

In to se mi včasih dogaja še danes. Padem skozi. 
Ker sem preveč. Na nek, butast način, preveč pri-
dna. In me to tepe. 

Pred časom sem se ponovno prepričala o neskončno 
tanki črti minljivosti. O tem, da je lahko v hipu ko-
nec. Da je lahko vse zaključeno. Obkljukano. V tem 
hipu. Zdaj. 

Ko sem ležala v temnem, hladnem, ozkem prostoru 
in upoštevala zdravniška navodila. Sem trepetala 
in poskušala ohraniti mirno glavo. Me je obšlo vse 
moje življenje. Vse moje pridnosti. Zlikano postorje-
na opravila. Kakšne neumnosti. Kakšne traparije. 
Kje sem bila jaz ves ta čas? Sem bila zraven? 

Tako strah, kot teden nazaj, me še ni bilo nikoli. 
Od vraga strah. In strah me je napeljal na čiščenje 
misli, na ovrednotenje vrednost. Mislim, da je za-
dnji čas. Da sem malo manj za vse. In mnogo več 
zase.

Tako prijazno že čutim pomlad. Skozi Ljubljani-
co je prišla v moj dom in razmetala liste po dnevni 
sobi. Zdaj nisem več organizirana po abecednem 
redu. Zdaj sem samo Alenka. Kar zmorem, bo nare-
jeno, česar ne, bo počakalo. Odprla sem oči. In sto-
pila v svojo sredino. Kjer sem našla majhno in ve-
liko mene. V vseh različicah. In se spomnila na vse 
to. Ker sem dopustila, da se mi je to dogajalo. Da 
se mi še dogaja. Čeprav se v meni sproži revolt, ne 
potegnem svete jeze na plano. Potisnem jo. 

Zdaj je tu. Vidim jo. In nekaj moram narediti z 
njo. Jo razgraditi in razvrednotiti. Ampak ne da-
nes. Glasova mojih hčerk me vabita. Drugega, bolj 
svetega ni. Zame ne.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Biti korak pred rakom …
POSAVJE - Prvi teden v mesecu marcu je teden boja proti 
raku in tudi v letošnjem tednu boja proti tej zahrbtni bole-
zni je Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku orga-
niziralo vrsto aktivnosti; med drugim so v Brežicah, v Krškem 
in v Sevnici 5. marca postavili na javnih mestih zdravstveno-
vzgojno stojnico na temo samopregledovanja dojk na mode-
lu, skozi ves teden so delili zgibanke z namenom preventive, 
opravili številna svetovanja in predavanja - vse z namenom 
morebitnega pravočasnega odkrivanja rakavih obolenj. V lan-
skem letu je društvo s sredstvi donatorjev kupilo in na je-
senskem srečanju podarilo tudi model (doprsni torzo) za sa-
mopregledovanje dojk Zdravstvenemu domu Krško, kjer se 
pregledi redno tedensko izvajajo. Smilja Radi

Vrček glasbe in prijateljstva

S senovske prireditve ob dnevu žena (Foto: J. Macur)

Bolezni srca in ožilja so vo-
dilni vzrok smrti v svetu in 
pri nas. Več kot polovica smr-
ti zaradi srčno-žilnih vzrokov 
pa nastopi nenadoma – srce 
se ustavi nekaj minut po za-
četku akutnih simptomov ali 
celo brez opozorilnih težav, 
tako rekoč „kot strela z ja-
snega. 

Ocenjuje se, da v Sloveniji 
zaradi nenadne srčne smrti 
vsak dan umre pet do šest 
ljudi. Podatki kažejo, da so 
kar v 90 % primerov prisotni 
očividci, ki praviloma le po-
kličejo pomoč in čakajo re-
ševalce. Očividci so v prete-
klih letih poizkušali oživljati 
v manj kot eni petini prime-
rov, kar je najbrž tudi eden 
izmed razlogov, da je preži-
velo le nekaj odstotkov bol-
nikov. Za preživetje brez 
trajnih posledic je bistve-
no trajanje srčnega zastoja, 
saj v tem času nastajajo ne-

Posavju podarili še deset 
defibrilatorjev
POSAVJE - Rotary klub Čatež je v začetku marca zaključil humanitarno akcijo, v okviru katere so na 
javnih mestih v Posavju, Kozjanskem in Obsotelju vzpostavili mrežo defibrilatorjev. Cilj akcije, ki so si 
jo člani kluba zadali ob tradicionalnem božičnem koncertu leta 2007, je bil, da bi bil na približno 7.000 
prebivalcev na javnih mestih na voljo en defibrilator. V to število niso všteti defibrilatorji, ki  jih imajo 
zdravstveni zavodi in zdravilišče oziroma kopališča. Tako so nabavili deset defibrilatorjev, za izvajanje 
postopkov oživljanja z njimi pa usposobili 90 laičnih reševalcev.

popravljive okvare možga-
nov. Če ne izvajamo temelj-
nih postopkov oživljanja, se 
verjetnost preživetja vsako 
minuto zmanjša za 10 %. Oči-
videc mora s pritiskom na pr-
sni koš »ročno« poganjati kri 
po telesu in z vpihi dovaja-
ti kisik. V večini primerov s 
tem ne more pognati srca, 
ampak le preprečuje mož-
ganske okvare. Srce lahko 
poženemo le tako, da arit-
mijo prekinemo. To pa je 
možno le s sunkom električ-
nega toka. Postopek imenu-
jemo defibrilacija, napravo, 
ki nam električni sunek omo-
goča, pa defibrilator. Cilj je, 
da defibrilacijo izvedemo v 
treh do petih minutah po za-
stoju srca. Ker je skoraj ne-
mogoče zagotoviti tako hiter 
prihod reševalcev, se defibri-
latorji nameščajo na mesta, 
kjer se zadržuje veliko ljudi 
in je verjetnost srčnega za-
stoja velika. Sodobne avto-

matične defibrilatorje lahko 
varno in enostavno upora-
bljajo tudi ljudje brez medi-
cinske izobrazbe, zadostuje  
že nekajurni tečaj. Učenje 
uporabe avtomatičnega de-
fibrilatorja je že vključeno v 
tečaje temeljnih postopkov 
oživljanja.

Defibrilatorje so nabavi-
li in predali v uporabo: Ob-
čina Krško – nameščen je v 
prostorih občine, Občina 
Sevnica – nameščen je pri 
vhodu v tovarno Inkos v Kr-
melju, Občina Kozje – name-
ščen je pred vhodom v ki-
nodvorano, Občina Bistrica 
ob Sotli – nameščen pri kul-
turnem domu Bistrica ob So-
tli, Občina  Kostanjevica na 
Krki- nameščen je na stavbi 
Zdravstvene postaje Kosta-
njevica, Rotary klub Čatež 
in Savaprojekt Krško – name-
ščen je v čakalnici ambulan-
tnih prostorov Splošne bolni-

šnice Brežice, Zavarovalnica 
Triglav Krško – nameščen je v 
pasaži poslovne stavbe Zava-
rovalnice Triglav, Intermar-
ket Brežice – nameščen je v 
prehodu poslovne stavbe In-
termarketa, Občina Brežice 
– defibrilatorja sta namešče-
na v avli Upravne enote Bre-
žice in pred sprejemno pi-
sarno Občine Brežice.

Poleg tega so defibrilator-
ji v občini Sevnica na voljo 
še v stavbi Občine Sevnica, 
v prostorih Koronarnega klu-
ba Sevnica v Zdravstvenem 
domu, na bazenu Sevnica, na 
Petrolovem bencinskem ser-
visu v Tržišču ter v čakalni-
ci Zdravstvenega doma v Kr-
melju, v Brežicah pa imajo 
še enega na pljučnem oddel-
ku v zgradbi ob bolnišnici ter 
enega v prostorih Kluba ko-
ronarnih bolnikov v bolnišni-
ci. P.P., S.V./Tone Zorko, 
 Rotary klub Čatež

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

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

SNG Drama Ljubljana: PREREKANJA
komedija, ZA MODRI ABONMA IN IZVEN
igrajo: Gregor Baković, Barabara Cerar, 

Bojan Emeršič

petek,  20.3., ob 19.30 uri 

Mag. ANITA ŠKOF: 
SAMOZDRAVLJENJE DUŠE IN TELESA 

predavanje z zdravilno meditacijo

četrtek, 26.3., ob 19. uri

BIZELJSKO – Leto 2008 je bilo za Turistično društvo Bizelj-
sko izjemno plodno, z zagnanim delom nadaljujejo tudi le-
tos, čeprav je predsednica Vesna Kunej, kot je dejala na 
občnem zboru 13. marca, nekoliko razočarana nad sode-
lovanjem krajanov. Zlasti njihovim odzivom na prireditev 
111-letnica razstave grozdja in vina na Bizeljskem, ki je 
bila konec septembra zaradi trgatve slabo obiskana.  

V septembru je društvo izve-
dlo tudi Dneve evropske kul-
turne dediščine na temo Primo-
ža Trubarja. Za obe prireditvi, 
tako 111-letnico razstave kot 
evropske dneve, so bili na raz-
pisu občine zavrnjeni brez ob-
razložitve. Med pomembnejšimi 
aktivnostmi omenimo dobro obi-
skane pohode po štirih pešpoteh 
po Bizeljskem, ki so jih odprli v 
minulih letih, letos pa jih želijo 
prav tako s pomočjo Kozjanske-
ga parka Podsreda še predstavi-
ti v Vodniku po bizeljskih peš-
poteh. Že 19. aprila bo pohod k 
repnicam z jurjevanjem in dne-
vom odprtih vrat repnic, 14. junija bo pohod po Vidovi poti z 
mašo pri sv. Vidu in češnjevo pojedino, 20. julija bo pohod po 
poti po Orešju z orehovimi dobrotami in 18. oktobra še po Graj-
ski poti s kostanjevim piknikom na grajskem dvorišču.

Letos naj bi ponatisnili zloženko Pot k repnicam, ki je pošla, in 
izdali zloženko na temo Drevesa na Bizeljskem avtorjev Marije 
Sušnik in Branka Brečka, ki sta že na podoben način v sodelo-
vanju s Kozjanskim parkom pripravila Rože moje mladosti. Dre-
vesa so bila na ogled v Podsredi ob Kozjanskem jabolku, ob izda-
ji zloženke pa bi razstavo radi pripravili tudi v domačem kraju. 
Posvetili se bodo ptiču čebelarju skupaj z Zavodom za varstvo 
narave Novo mesto, izvedli čistilne akcije, obnovili poškodovane 
usmerjevalne table in nadaljevali sodelovanje z vsemi društvi v 
kraju. Delo društva so pohvalili s strani Zavoda za podjetništvo 
in turizem in občinske turistične zveze, predsednik brežiških 
planincev Tone Jesenko je prav tako velika vzpodbuda v delo-
vanju društva, svoje planince iz vse Slovenije pa rad usmeri na 
Bizeljsko.  S. Vahtarič 

Uspešno TD Bizeljsko 

Del članov na občnem zboru

KOPRIVNICA - Turistično društvo Koprivnica je imelo 6. marca 
zbor članov na Izletniški domačiji Vertovšek. Pregledali smo 
delo minulega leta in si zadali nove cilje v letu, ki je skoraj v 
celem kosu še pred nami. Po planu sodeč bo dela precej, a ugo-
tovili smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Prvi cilj smo 
namreč že izpeljali uspešno. 12. marca smo organizirali stro-
kovno predavanje o urejanju balkonskega cvetja in urejanju 
okolice z željo, da je tudi naš mali kraj urejen in lep s cveto-
vi. Predavanje je potekalo v OŠ Koprivnica, predavala pa nam 
je strokovnjakinja z Gorenjske Ruth Podgornik – Reš. S svoji-
mi dolgoletnimi izkušnjami je tridesetim udeleženkam prav za-
nimivo polepšala popoldne. Sonja Bračun

O balkonskem cvetju

Vesna Kunej
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KOEL - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 KOEL 19,5 350 101,2 400 78,75 100 0 2

PB 5 KOEL 32,25 350 98,5 400 24 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 

ter parna bloka  
TA1 in TA2

272.050 6 8

„Pravilnik o vinu z oznako 
priznanega tradicionalnega 
poimenovanja – bizeljčan“ je 
že v postopku sprejemanja 
razburil pridelovalce cvička. 
Predsednik Zveze društev vi-
nogradnikov Dolenjske Jože 
Žura je po navedbah medi-
jev dejal, da bi morali na Bi-
zeljskem povedati, ali gre pri 
rdečem bizeljčanu za vino z 
nič odstotki ali na primer 10 
odstotki belih sort. Pri 25-od-
stotnem dovoljenem razponu 
belih sort v rdečem bizeljča-
nu pa je po njegovem mne-
nju skoraj očitno, da gre za 
nekakšne mahinacije. 

Janez Šekoranja, predse-
dnik upravnega odbora Vi-
nogradniško-vinarske zadru-
ge Bizeljsko, ki je pravilnik 
vložila v postopek sprejema-
nja, trditve Dolenjcev zanika 
in pravi, da cvičkarji opozar-
jajo, da je za ptp ključne-
ga pomena bogato izraže-
na tradicija in ko pravijo, da 
je Bizeljsko bilo urejen vin-

Je Dolenjce strah bizeljčana? 
BIZELJSKO - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske v zaščiti bizeljčana ptp nasprotuje rdečemu bizelj-
čanu, saj naj bi imel v svoji sestavi mešanico belih in rdečih sort do 25 odstotkov in tako postal podo-
ben cvičku. Na Bizeljskem te očitke zavračajo.

ski svet, kjer se belo in rde-
če vino ni mešalo, to ne drži.
 
Tako Šekoranja opozarja: „Bi-
zeljčana ne moremo primer-
jati s cvičkom, to je povsem 

drugo vino po 
alkoholni sto-
pnji in sladkor-
nih ekstraktih. 
Njihove izjave, 
da se bo vino 
lahko polni-
lo povsod, niso 
relevantne in 
tudi ni res, da 
se bizeljčan za-
radi alkoholne 
stopnje približa 
cvičku. Zgodo-
vinski viri doka-
zujejo, da so se 
na Bizeljskem 
mešale rdeče 
in bele sorte, 
za to imamo pi-
sne dokaze od 
leta 1842 na-
prej. Zakon jih 
zahteva za naj-

manj 25 let. Dr. Dušan Trčelj 
je v letih 1950 do 1952 kot di-
rektor Vina Brežice, ki je bilo 
pod lastništvom naše zadruge, 
postavil optimalne mešanice 
za beli in rdeči bizeljčan, o 

tem obstajajo tehnološki listi, 
tako da tudi trditve Kmetij-
sko gozdarskega zavoda Novo 
mesto, ki pogreša zgodovin-
ske dokaze, da je tak način 
kletarjenja na Bizeljskem tra-
dicionalen, ne držijo.“ In še 
nadaljuje, leta 1979 je rdeči 
bizeljčan dobil zlato medaljo 
na vinskem sejmu v Ljubljani 
in v obrazložitvi je točno zapi-
sano, da je to mešanica. 

Šekoranja meni, da je Do-
lenjce strah, da na trg vsto-
pa še eno vino in se bo tako 
zmanjšalo povpraševanje po 
cvičku. „Kmetijski minister 
dr. Milan Pogačnik je elabo-
rat že pogledal in nima nič 
proti pravilniku o bizeljča-
nu ptp, manjka le še njegov 
podpis in objava v uradnem 
listu,“ pravi Janez Šekoranja 
o dokončnem priznanju bizlj-
čana ptp. „Ministrstvo je za-
gotovilo, da bo do uradne ob-
jave našega pravilnika prišlo 
do konca marca,“ je še poja-
snil. S. Vahtarič

Zadruga hrani tudi etikete nekoč 
cenjenega bizeljčana.

Turistični sejmi po Evropi so v polnem razmahu. Zdaj 
je namreč čas, da se turistične destinacije na sejmih 
predstavimo potovalnim agentom, strokovni javnosti 
in nenazadnje tudi individualnim gostom. 

Tako se je ZPT Brežice, skupaj s Termami Čatež, pred-
stavil na slovenski stojnici na najmočnejšem turističnem 
sejmu v JV Evropi, sejmu IFT v Beogradu. Sejem je po-
tekal med 26.2. in 1.3. 2009. Na sejmu se je predstavi-
lo 38 držav, 830 razstavljavcev, sejem pa je v štirih dneh 
obiskalo 52.152 obiskovalcev. Na slovenski stojnici so se 
predstavljale predvsem slovenske terme in ljudje so po-
kazali izredno zanimanje za obisk Slovenije, navkljub ne-
ugodnem viznem režimu za državljane Srbije. Na sejmu 
smo stkali nove vezi, ne samo z agenti iz Srbije, temveč 
tudi iz drugih držav. 

ZPT Brežice je 4. marca 2009 organiziral prvo delovno 
srečanje s turističnimi ponudniki v Občini Brežice. Zavod 
je predstavil svoje delo v letu 2008 na področju promoci-
je, prometne signalizacije in centralnega rezervacijske-
ga sistema. V razpravi smo udeleženci pozdravili takšna 
srečanja, podali mnenja in predloge glede nadaljnjega 
sodelovanja in zastavili vsebine za prihodnje srečanje.

Na turističnem 
sejmu  

v Beogradu

KRŠKO - 11. marca v Savaprojektu tradicionalno obeležuje-
jo uradni začetek družbe pred več kot 30 leti. Leta 1975 je 
bila namreč ustanovljena delovna enota Projektivni biro v 
okviru podjetja IGM Sava Krško in s tem začetek projektive 
v Krškem. Ta mejnik v Savaprojektu štejejo kot uradni zače-
tek. Danes je družba ena vodilnih na področju storitev inže-
nirja – svetovanja in zastopanja v procesu gradnje. »Pono-
sni smo na prehojeno pot in na to, kaj smo naredili tako za 
svoj kraj in širše. Slovenija bi bila drugačna brez nas,« pravi 
glavni direktor Peter Žigante. Danes je v Savaprojektu zapo-
slenih več kot 60 strokovnjakov z različnih področij v okviru 
storitev inženirja, tako s področja inženiringa, projektive in 
urbanizma. Svoje investicijske ideje so jim zaupali številni, 
tudi najzahtevnejši naročniki iz celotne države.

Dan Savaprojekta

Od septembra lani je v Posav-
ju po Iljaševih podatkih ostalo 
brez zaposlitve okoli 280 lju-
di, in sicer pretežno zaposle-
nih preko agencij in za dolo-
čen čas, ter v prvih letošnjih 
mesecih še 40 ljudi zaposlenih 
za nedoločen čas. „V prvi po-
lovici leta večjih odpuščanj ne 
pričakujem, zaostritev bo ču-
titi maja oz. v poletnih mese-
cih,“ je še povedal. Prav tako 
se podjetja niso posluževa-
la ukrepov vlade za blažitev 
krize, razen Athosa iz skupi-
ne Resistec ter obrata novo-
meškega TPV-ja v Brežicah. 
Lidija Jerkič je opozorila na 
trend zmanjševanja plač in 
minimalnih plač ter skrajše-
vanje delovnega časa. Zapo-
sleni pa so po njenih besedah 
„apatični, preplašeni in „pro-
stovoljno“ podpisujejo anekse 
o znižanju plač zaradi strahu 
pred izgubo zaposlitve“, zato 
so uvedli črno listo podjetjih, 
da se ta praksa ne bi razširila. 
V Posavju je TA-Regulator iz 
Brežic uvedel že ob koncu lan-
skega leta prerazporeditev de-
lovnega časa, letos pa 36-urni 
delovnik in brez soglasja sin-
dikata tudi 10-odstotno zniža-
nje plač, zato so na SKEI-je-
vi črni listi. Podjetje je v tudi 
lasti, vezano na ciklično pro-
izvodnjo, ki je bila vedno v 
zimskem času zmanjšana, naj-
več naročil imajo poleti, pra-
vi Iljaš. Sindikalni predstavnik 
v podjetju Zdravko Krošelj je 
povedal, da so zmanjšali šte-
vilo zaposlenih iz 80 na 63, o 
čemer smo že poročali, in da 
imajo uveden skrajšan delov-
nik do julija, vendar so plače 
kljub10-odstotnem znižanju 
nekoliko višje od minimalnih. 
Predsednik Območnega odbo-
ra SKEI Posavje Franc Jurman 
prihaja iz Preisa Sevnica, ki ga 

Sindikat SKEI: „Država je 
tako prekleto počasna“
KRŠKO - V Posavju je v kovinski in elektroindustriji zaposlenih 1900 ljudi v 85 podjetjih, Sindikat ko-
vinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) ima včlanjenih približno polovico. Sekretar regijske organi-
zacije Igor Iljaš meni, da je kriza že dosegla Posavje, predsednica SKEI Slovenija Lidija Jerkič pa, da je 
na državni ravni stanje bistveno težje.

označuje „za eno redkih sve-
tlih točk v državi“. Podjetje v 
avstrijski lasti s 95 in več od-
stotki izvoza ta trenutek dobro 
posluje, proizvodnjo letošnje-
ga leto imajo prodano, imajo 
okoli 250 zaposlenih in iščejo 

še 25 delavcev, a jih zelo tež-
ko dobijo. 
SKEI je ministrstvu za delo 
predlagal spremembo zakona 
o zavarovanju za primer brez-
poselnosti, da se vsaj začasno 
poveča nadomestilo in čas nje-

govega prejemanja ter da se 
zviša minimalna plača. Predla-
gali bodo spremembo zakona o 
delitvi dobička ter krepitev in-
špekcijskih služb, saj zdaj te 
niso učinkovite. Tudi subvenci-
je, za katere je zaprosilo okoli 
390 podjetij označuje kot „lov 
na proračun“, in napoveduje, 
da bodo v svoji panogi preve-
rili vsa podjetja, ki bodo pre-
jela subvencije, da ne bi prišlo 
do efekta „skrajšaš delovnik, 
znižaš plače in pobereš sub-
vencije“. Zakon se bodo tru-
dili izboljšati, kot glavno po-
manjkljivost naše države pa 
označuje, „da je tako prekle-
to počasna“, saj je rabila pet 
mesecev, da je prišlo do prvih 
izplačil subvencij podjetjem. 
 S. Vahtarič 

Lidija Jerkič, Igor Iljaš in Franc Jurman 

ČATEŽ OB SAVI - V kongresni dvorani zdravilišča Terme Čatež 
je območna gospodarska zbornica pripravila za vodilne mene-
džerje zanimiv posvet, ki ga je s poučnim prispevkom uvedel 
France Arhar, predsednik uprave UniCreditBanke. Po uvodnem 
pozdravu direktorja posavske zbornice Darka Goriška je zna-
ni finančnik predstavil trenutne finančne razmere pri nas in 
v svetu. Kot je dejal, je slovenski finančni bančni trg v danih 
razmerah posloval normalno, medtem ko so na tujem propa-
dle mnoge velike banke. Pri nas kljub gospodarski krizi varče-
vanje še ni upadlo, a je problem v tem, ker zaradi nezaupanja 
in slabih izkušenj varčujemo zgolj kratkoročno. Arhar je tudi 
poudaril, da je ekonomski položaj Slovenije odvisen od ukre-
pov države, od izvoza in vračanja dolgov. V.P.

Posavski menedžerji o krizi

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Naj nič ne 
ustavi vaših 
načrtov.

Varni krediti brez presenečenj in z 
najugodnejšo fiksno obrestno mero*.
* Velja za kredite za fizične osebe. Več na www.skb.si.
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Predavanje o tem, kaj lah-
ko storimo, da bodo vrtni-
ne zdrave tudi brez uporabe 
kemije, kako skrbimo za ze-
mljo s pravilnim gnojenjem 
in hkratnim ohranjanjem ži-
vljenja v zemlji, o kolobar-
ju, izbiri sort, skrbi za sadike 
ipd., je organiziralo Društvo 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje (U3) iz Sevnice. 
Slednje deluje od leta 2003 
z namenom, da upokojenim 
občanom, kakor tudi tistim, 
ki se pripravljajo na upoko-
jitev ali so že dlje časa brez 
zaposlitve, omogoči sodoben 
način izobraževanja in druž-
beno vključevanje na različ-
nih področjih v lokalni sku-
pnosti in širše. Članstvo se 
vse od leta ustanovitve gi-
blje med 150 in 180 vpisa-

Kultura bivanja – o vrtu
SEVNICA - Na naslovno temo je 10. marca v sevniški Kulturni dvorani predavala Miša Pušenjak, specialistka 
za zelenjadarstvo in poljedelstvo iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Predavanju Pušenjakove, ki je 
avtorica tudi poljudno-strokovnega priročnika Zelenjavni vrt, je prisluhnilo kar dobrih sto slušateljev.

nimi v posamezno študijsko 
leto, pri čemer po spolu pre-
vladujejo ženske, po struktu-
ri pa je največ članov starih 
med 61 in 70 let. V posame-

znem študijskem letu v U3, ki 
jo kot predsednica vodi Mari-
ja Jazbec, organizirajo vrsto 
prireditev, izletov, krožkov in 
predavanj na različne, a vse-
lej aktualne teme, kakršno je 
potekalo glede na prihajajo-

čo pomlad, ko se mali in večji 
vrtičkarji ter pridelovalci loti-
jo prvih spomladanskih opra-
vil na vrtu in priprave zemlje 
za čim boljšo letino, tudi mi-
nuli torek.
  Bojana Mavsar 

Agronomka Miša Pušenjak, 
ena vodilnih slovenskih 
strokovnjakinj za 
zelenjadarstvo

Slušatelji predavanja so v velikem številu zapolnili 
sevniško dvorano.

Med vsebinskimi točkami so obravnavali novosti v postopku 
umestitvi odlagališča NSRAO v prostor na brežiški lokaciji 
v Gornjem Lenartu. Predsednik Vodstvenega odbora (VO) 
Stane Preskar je člane seznanil z ugotovitvami 34. koor-
dinacije na okoljskem ministrstvu, ki je potekala februar-

ja. Na kratko bi lahko povzeli, da vodarji oz. ARSO z mag. 
Robertom Kepo še naprej osporavajo brežiško lokacijo. 
Kepa je namreč pri podaji razlage in utemeljitev smernic 
s področja upravljanja z vodami, ki jih je ARSO pridobil no-
vembra lani, vse predlagane variante odlagališča NSRAO na 
lokaciji Gorni Lenart, ki so bile predmet presoje, označil 
kot nesprejemljive, ker zmanjšujejo poplavni prostor sa-
vskih elektrarn. Tako bo okoljsko ministrstvo sklicalo se-
stanek še s predstavniki vodarjev in projektanti rešitev v 
DN za hidroelektrarno Brežice in vrbinsko cesto Krško-Bre-

žice ter z izdelovalcem hidravličnega modela na reki Savi 
z namenom, da se uskladijo vodarska izhodišča za načrto-
vanje vseh teh ureditev. 
Podpredsednik VO Stane Radanovič je že ničkolikokrat 
opozoril, da v Brežicah nihče ne ve, kako bo prelivno po-
lje hidrielektrarne Brežice in vsi projekti, ki se predvideva-
jo na tem prostoru, vplivalo na življenje ljudi. So pa v VO 
dosegli, tako jim je zatrdil Franc Zupan z gospodarskega 
ministrstva, da bo sredi aprila v Posavju javna predstavi-
tev vseh študij glede umeščanja hidroelektrarn v prostor. 

Za pojasnila tako VO kot občanom želijo v Brežice pripe-
ljati prof. dr. Andreja Umeka z mariborske Fakultete za 
gradbeništvo, ki je pred mesecem dni na javni predstavi-
tvi neodvisne recenzije ter stališč do pripomb in predlo-
gov predstavil ključne ugotovitve neodvisne recenzije do-
kumentacije za projekt NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem.

na švedsKem
Predstavniki Vodstvenemga odbora Lokalnega partnerstva 
Brežice so se v tem tednu, 17. in 18. marca, udeležili med-
narodnega projekta ARGONA na Švedskem, kjer so sodelo-
vali v razpravah in na delavnicah. Več o ugotovitvah stro-
kovnega srečanja bomo predstavili prihodnjič.

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partner-
stva Brežice si oglejte na naši spletni strani www.
lokalnopartnerstvo.si, ali osebno v krajevnih skupnostih 
Šentlenart in Globoko.
 Vodstveni odbor
 Lokalnega partnerstva Brežice 

Aktivnosti tečejo!
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice se je v četrtek, 12. marca, 
sešel na drugi letošnji seji. 

Nekaj predstavnikov partnerstva

5. marca se je kon-
čala javna razgrnitev 
občinskega podrob-
nega prostorske-
ga načrta (OPPN) za 
kompleks Krka v Kr-
škem, ki ga izdeluje-
mo v družbi Savapro-
jekt. Proti pričakovanjem je bilo podanih zelo malo pripomb, 
kar se je odražalo tudi v skromni udeležbi javne razgrnitve. 
Največ pomislekov se je nanašalo na lokacijo kompleksa. Ta 
je umeščen jugovzhodno od tovarne Vipap Videm Krško, med 
reko Savo oziroma lokalno cesto za Nuklearno elektrarno Kr-
ško in železniško progo Zidani most – Dobova in severozaho-
dno od potoka Potočnica. V družbi Savaprojekt, kjer se z ur-
banizmom mesta Krško ukvarjamo že več kot trideset let, se 
strinjamo, da ima obravnavana lokacija izjemne mestotvor-
ne potenciale in predstavlja v dolgoročni viziji mesta prostor, 
kjer se lahko vsa tri jedra mesta Krško (Krško, Videm in Le-
skovec) združijo in se z vključitvijo reke Save, kot del me-
stne sprehajalne površine, povežejo v celoto. Zakaj smo se 
torej odločili, da kot strokovnjaki podpiramo umestitev nove 
tovarne – kompleksa Krke prav na tej lokaciji? 

Če analiziramo obstoječo lokacijo, ugotovimo, da gre za izjemno 
degradirano območje, ki je v obstoječih prostorskih načrtih opre-
deljeno kot industrijska cona. Zaradi neposredne bližine tovarne 
Vipap Videm Krško je za čas njenega obratovanja zaradi neposre-
dnih vplivov na bližnjo okolico to območje neprimerno za razvoj 
stanovanjskih dejavnosti. Lokacija je zaradi svoje dobre dostopno-
sti in bližine reke Save idealna za postavitev za okolje sprejemlji-
ve industrijske dejavnosti. 

Območja za stanovanja so na podlagi obstoječih planskih aktov 
opredeljena na lokacijah, ki so z vidika poselitve veliko primer-
nejša od obravnavane lokacije, dokler je tam tovarna Vipap. Kljub 
temu, da so obstoječa območja za poselitev opredeljena že 20 let, 
pa veliko teh površin ostaja nezapolnjenih. V skladu z veljavno za-
konodajo in glede na obstoječe demografske kazalce in optimistične 
scenarije demografskega razvoja ter obstoječe mestotvorne impul-
ze je zato potrebno pred opredelitvijo novih površin za stanovanja 
najprej poskrbeti za zapolnitev obstoječih. Umestitev centralnih 
dejavnosti se skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju v me-
stih usmerja prvenstveno v prenovo območij obstoječih mestnih je-
der, kar se v Krškem že izvaja v primeru postavitve nove knjižnice 
v staro mestno jedro, z umestitvijo obeh fakultet, Občine, Uprav-
ne enote, preseljena je le Glasbena šola.

Teorija razvoja mesta govori o prepletu mestotvornih funkcij (indu-
strija, turizem, obrt, trgovina, zdravstvo, šolstvo) z mestoslužnimi 
funkcijami (komunala, promet, ostala oskrba) in bivanjem. Mesto-
tvorne funkcije so tiste, ki z zagotavljanjem dohodka in zaposlitve 
spodbujajo nastanek mesta in so gibalo obstoja, razvoja in rasti 
mesta. Za enakomerno rast mesta je zelo pomembna tudi enako-
merna razporeditev mestotvornih dejavnosti. Teorije idealnih mest 
govorijo o umestitvi upravnih in kulturnih dejavnosti v samo sredi-
šče mesta. Iz središča navzven nato sledijo območja ostalih cen-
tralnih dejavnosti – banke, zdravstvo, sociala, šolstvo. V zunanjem 
pasu mest se nahajajo večji industrijski obrati, visokošolski centri 
in športni parki. Pri sodobnem razvoju mest pa govorimo o razvoju 
posameznih sosesk, kot mest v malem.  Mesta so tako sestavljena 
iz večih enot – malih mest, ki ima vsako svoje mestotvorne funkcije 
in se zlagajo v celoto, veliko mestno tvorbo. Z razvojem čistih in-
dustrijskih obratov je tudi proizvodnja začela postajati vedno bolj 
integrirana v stanovanjske soseske. K temu sta prispevala tudi ra-
zvoj trajnostne mobilnosti, ki govori o zmanjševanju prometnih to-
kov, ter želja po čim več prostem času, ki se s skrajšanjem vožnje 
na delo poveča. Delovna mesta so še vedno gonilna privlačna sila 
koncentracije prebivalstva, razvoja sosesk ter ostalih potrošniških 
in oskrbnih dejavnosti. Mesto Krško se je tako pred 100 leti obliko-
valo v dveh enotah: današnje mestno jedro in na Vidmu ob cerkvi. 
Leta 1939 je tovarnar Franc Bonač postavil tovarno celuloze, ki je 
za takratne razmere zrasla daleč iz mesta. V 60. letih pa je zara-
di razvoja mesta to območje postalo integrirano v mestno struktu-
ro. V skladu z nadaljnjim razvojem mesta Krško se bo v naslednjih 
60 letih verjetno preselila lokacija tovarne Vipap in kasneje tudi 
obrat Krke. To je normalna organska rast mesta. 

Na podlagi Okoljskega poročila, ki je bilo v sklopu izdelave OPPN 
izdelano za kompleks Krka, je jasno, da kompleks Krka ne bo pov-
zročal negativnih posledic na okolje, ki bi bile nezdružljive z de-
javnostjo bivanja. Dokaz temu so tudi primeri novogradenj sta-
novanjskih blokov v neposredni bližini tovrstne tovarne drugje po 
Sloveniji in svetu. 

Sedaj degradirano in zapuščeno območje se bo s postavitvijo kom-
pleksa Krka saniralo. Uredili se bodo prometni dostopi, kolesarska 
in peš pot ob potoku Potočnica, celotno območje se bo ozelenilo 
in ob robu zasadilo s 5-metrskim zelenim pasom. Ob pridobitvi no-
vih delovnih mest in ostalih mestotvornih impulzih, ki jih tovrstna 
tovarna sprošča v okolje v času svojega delovanja, bo mesto Kr-
ško kasneje, ob opustitvi tovarne Vipap Videm Krško, ob komple-
ksu Krka pridobilo kvaliteten in opremljen prostor za razvoj nove 
soseske, območja za centralne dejavnosti ali rekreacijske površi-
ne, ki bodo morda nastala prav kot posledica razvoja novih delov-
nih mest in dviga standarda meščanov. 

 Damjana Frece, univ. dipl. inž. kraj. arh., 
 izvršna direktorica za področje urbanizma

www.savaprojekt.si

Umestitev kompleksa Krka v mesto Krško

Delovna mesta so še vedno 
gonilna sila razvoja sosesk
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SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je 2. marca potekala otvori-
tev razstave ročnih in slikarskih del stanovalcev Doma upo-
kojencev in oskrbovancev Impoljca. S kulturnim programom 
ob otvoritvi razstave, ki so ga pripravili in izvedli stanovalci 
DUO Impoljca z mentorjem Marjanom Podlogarjem, so po-
trdili, kar lahko začuti vsak obiskovalec razstave: da se tudi 
v njih, tako kot v vsakem človeku, skriva dragocen zaklad - 
ustvarjalnost, ki jo izražajo z glasbo, z besedo, z likovnim 

izražanjem. »Za vsem, kar je tu vidno in kar ni, se preple-
tajo odkrivanje, krik in tolažba, žar v očeh, vzpon in padec 
ter svoboda srca in duše,« so bile nežno čuteče besede sta-
novalcev in oskrbovancev ob otvoritvi. Z razstavo »Pisani za-
kladi«, ki jo je pripravila služba socialne oskrbe doma pod 
vodstvom Gorazda Pavčka, se nadaljuje sodelovanje med 
sevniško knjižnico in DUO Impoljca. Razstava je na ogled do 
konca meseca marca.  J. P.

Pisani zakladi

Stanovalci in oskrbovanci DUO Impoljca so tudi 
nadarjeni posamezniki, kar razkrivajo razstavljeni 
izdelki v sevniški knjižnici.

RADEČE – Zadnji dan v februarju je bil v Kulturnem domu v Ra-
dečah koncert mlade pevke, domačinke Alje Breznikar. Obi-
skovalci dobrodelnega koncerta smo bili deležni zares velikega 
kulturnega užitka. Rosno mlada Alja nam je pričarala nepoza-
ben glasbeni večer: prisluhnili in uživali smo v odlični interpre-
taciji skladb najboljših sloven-
skih vokalistk. Odlična pevka, ki 
ji glasbeni poznavalci napove-
dujejo lepo pevsko prihodnost, 
je na oder domačega kulturne-
ga doma povabila gosta večera 
Slavka Ivančiča, z njim je zape-
la tudi v duetu, ter spremljeval-
ni orkester že uveljavljenih stu-
dijskih glasbenikov Glissando, ki 
so jo spremljali na klavirju, vio-
lini in kitari. Na oder je povabi-
la tudi odlično vokalistko Mašo 
Medved iz Laškega, ki je zape-
la skladbo Med iskrenimi ljudmi, 
in tri radeške osnovnošolke Špe-
lo Han, Mio Podlesnik in Nežo Prešiček, ki so se suvereno pred-
stavile s skladbo pevke Rihanne. Alja je s svojim spremljevalnim 
kitaristom Branetom Matušecem koncert zaključila z radeško hi-
mno Naše Radeče, še pred tem pa je skupaj z županom Matja-
žem Hanom predala ček za 500 evrov direktorici Zdravstvenega 
doma Radeče za nakup defibrilatorja.
In kdo je Alja? Je dijakinja 1. letnika Škofijske gimnazije AMS iz 
Maribora, učenka pevske šole Irene Vrčkovnik in že uveljavlje-
na v mednarodnih vodah, saj je bila predlani 5., lani pa 2. na 
mednarodnem festivalu FENS. Ima specifično nežen glas, voljo, 
talent in kljub mladosti že izoblikovan profesionalni odnos. Za-
gotovo je pred njo še veliko napornih, pa hkrati radostnih tre-
nutkov, saj neutrudno nadgrajuje svoje pevske zmožnosti in spo-
sobnosti. Talent, ki ji je bil položen v zibelko, skrbno ohranja in 
razvija ob veliki spodbudi najprej svojih staršev, na glasbenem 
področju pa z glasbenimi strokovnjaki; vsak od njih vedno pou-
dari, da jim je sodelovanje z Aljo kot neko darilo v življenju. Že-
limo ji, da bo uspešna zasebno in profesionalno. Katja Sever

Koncert Alje s prijatelji

Alja Breznikar na odru 
(foto: A.H.)

BREŽICE – Dijaki 1. c – oddelka Gimnazije Brežice so z mento-
rico prof. Alenko Šet v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Bre-
žice pripravili literarni večer, in sicer na večer gregorjevega 
- za praznik pomladi in ljubezni. Recitirali so ljubezensko li-
riko Borisa A. Novaka, se predstavili z lastno lirično poezijo, 

ubesedeno ljubezen pa so povezovale slovenske popevke iz 
prejšnjega stoletja sijajne komorne skupine mentorice prof. 
Anite Veršec. Nežnost poezije in svilenost melodij so mladi 
brežiški gimnazijci tenkočutno dekorirali z razstavljenimi se-
demintridesetimi rdečimi lectovimi srci, ki je bil ustvarjalni 
navdih Milene Županc iz Stranj nad Blaco, le-tem pa so ču-
tne okraske dahnili mladi, tudi z nekaterimi ljubezenskimi 
potapljanji, ena za primer: »Ne morem te ljubiti večno, saj 
nisem večna, a te bom ljubila tisti del večnosti, ki mu pra-
vimo življenje.« Z diapozitiva so med starše v dvorano meh-
ko tipali motivi pomladi, soji sveč pa vili v Gregorjevo noč 
doživeto predstavljeno - skoraj že pozabljeno - romantiko.
Za prijetno doživet večer se je dijakom, ki so literarni dogo-
dek pripravili v sklopu projekta Romeo in Julija - iskanje lju-
bezenske lirike, zahvalila direktorica knjižnice Tea Bemkoč.
 N.J.S.

Gregorjevo – praznik pomladi 
in ljubezni

Vsa naročila in informacije na tel.
  Obrtna cona Leskovec

 
 07/49 05 303 

Delovni čas:
Ambulanta za male živali:

Veterinarska lekarna in trgovina: 

Pon-pet: 7 - 11 in 17 - 18 ure
Sobota: 7 - 11 ure

Pon-pet: 7 - 19 ure
Sobota :  7 - 11 ure

  

Naše storitve:
- Ambulanta za male živali
- Terensko zdravljenje domačih živali
- Umetno osemenjevanje domačih živali
- Veterinarska lekarna
- Trgovina za male živali
- Nujna veterinarska pomoč

Zasebni veterinarski center
ul.11 novembra 43a, Leskovec pri Krškem
E-pošta: zvc@siol.net, tel: 07 49 05 303

 
 

Pričakuje vas prijazna ekipa!

Vabimo vas na cepljenje psov proti steklini, vsak delavnik med 
7.00 in 19.00 uro, ter ob sobotah med 7.00 in 11.00 uro.

Vaš ljubljenček bo ob cepljenju prejel tudi okusno nagrado.

VRHOVO - Mladi člani Gledali-
ške skupine Prosvetnega dru-
štva Vrhovo pod vodstvom 
Eve Sinkovič, Špele Klanšek 
in Luke Klanška so 14. mar-
cva v Prosvetnem domu Vrho-
vo pripravili prijeten kulturni 
program v počastitev dneva 
žena in materinskega dne. V 
programu, ki so ga poimeno-
vali »Nova zvezda si ti«, so 
sodelovali otroci iz krajevne 
skupnosti Vrhovo (na fotogra-
fiji). S prikazom pestro izbra-
nega  programa so navdušili 
prisotne v nabito polni dvo-
rani, kar je dokaz, da ženske 
iz naše krajevne skupnosti še 
vedno rade obiščejo priredi-
tev namenjeno njihovemu 
prazniku. Po kulturnem delu 
prireditve so člani Prosvetne-
ga društva Vrhovo pripravili 
bogat srečelov, zaslužek pa 
bodo namenili za nadaljeva-
nje izdelave osvetlitve odra 
in dvorane ter ozvočenja.
  M. Klajn

PIŠECE - V nabito polni telovadnici pišeške Osnovne šole je 
8. marca koncertiral Ansambel Lojzeta Ogorevca, ki je pred-
stavil zgoščenko Pišečki mlinarji. Kot gostje so nastopili An-

sambel Aplavz, Brežiški flosarji, Dobri prijatelji, Pleteršni-
kovi ljudski pevci in humoristka Ivanka Zupančič kot Pišečka 
Mica; zgoščenki in ansamblu za dobro popotnico je nekaj be-
sed namenil tudi brežiški župnik Milan Kšela. Program je po-
vezovala Klavdija Kerin.  M. K. M. 

Pišečki mlinarji v Pišecah

Telovadnica je pokala po šivih ob številnih 
obiskovalcih. (Foto: B.K.)

Dan žena na Vrhovem

V današnjem Posavskem obzorniku začenjamo novo rubriko, v ka-
teri bomo objavljali zanimivosti iz delovanja posavskih župnij, o 
pomembnejših prireditvah ob verskih praznikih in slovesnih do-
godkih po naših krajih. Tokrat smo se o postnem času pogovarja-
li z leskovškim župnikom Ludvikom Žagarjem.

Od pepelnice do velike noči – postni čas
Krščansko leto ima več obdobij. Prične se z adventom, ko nastopi štiri-
tedenska priprava na božič. Nato je božična doba, ožja do svetih treh 
kraljev, širša do svečnice. Na pepelnično sredo se prične 40-dnevni 
postni čas, potem vstopimo v velikonočno dobo. To je 50-dnevni čas 
do binkošti. Vmes pa štejemo t. i. čas med letom. Tudi barva liturgič-
nih oblačil je časovno zaznamovana. V postnem in adventnem času 
je vijolična, med letom je zelena, ob Marijinih in Jezusovih prazni-
kih bela, pri birmanski slovesnosti in za godove mučencev pa rdeča.
V postnem času sta dva večja praznika - sveti Jožef 19. marca in Go-
spodovo oznanjenje 25. marca. V tem obdobju se verniki duhovno in 
telesno pripravljajo na velikonočni praznik, to je največji krščanski 
praznik, ko je praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih. Duhovna pri-
prava v postnem času pomeni urediti svojo notranjost, odnos do Boga 
in sočloveka; včasih je potrebno kaj spremeniti pri sebi, ali pa oprosti-
ti drugim in se pomirjen z veseljem predati praznovanju velike noči.
Na veliki petek in na pepelnično sredo je strogi post, kar pomeni, da 
ne uživamo mesa in se lahko samo enkrat na dan najemo do sitega. 
Izjema so tisti, ki se prehranjujejo v restavracijah. Strogi post velja 
od izpolnjenega 18. do začetka 60. leta. Zdržek od mesnih jedi je tudi 
vse petke v letu, zavezuje pa vernike od izpolnjenega 14. leta. Izje-
ma je, če je državni, cerkveni praznik ali npr. poroka na ta dan, ko 
post in zdržek odpadeta.

Danes goduje sveti Jožef
Ime Jožef je hebrejskega izvora in pomeni Bog naj doda potomstvo. 
Po svetem pismu je bil Jožef doma v Nazaretu in mož device Marije, 
ki je rodila Jezusa. Je zavetnik v družinskih zadevah, k njemu se za-
tekajo v gospodarskih stiskah, velja za zaščitnika rokodelcev in obrtni-
kov ali priprošnjika za lahko smrt. Pri nas ga poznamo tudi kot zave-
tnika slovenskih pokrajin, zato so mu na naših tleh postavili skoraj 80 
cerkva. Škofija Novo mesto si ga je izbrala za svojega zavetnika. Nocoj 
bo pri večerni maši v stolni cerkvi na Kapitlu škof Andrej Glavan po-
delil odličje svetega Jožefa zakoncema zdravnikoma Janezu in Mari-
ji Vidi Kramar. To najvišje škofijsko odlikovanje podeljujejo osebam 
ali ustanovam, ki so se izkazale z zglednim krščanskim življenjem in 
zvestemu služenju cerkvi. Statistični urad je objavil, da je bilo zadnji 
dan leta 2007 v Sloveniji 21.315 moških z imenom Jožef, po pogosto-
sti je uvrščen na 5. mesto. Žensk z imenom Jožefa je bilo 11.361, po 
pogostosti uporabe je na 6. mestu. Nastale pa so izpeljanke kot npr. 
Jože, Pepi, Jožica ali Pepca. 

Duhovniki naših župnij
Družina brestaniškega župnika ima rod-
binske korenine v Vojniku pri Celju. Od 
štirih otrok so trije še živeči. Duhovniške-
mu poklicu je bila zavezana teta po oče-
tovi strani, ki je bila sestra usmiljenka. 
Ime je najverjetneje dobil zaradi stri-
ca po mamini strani. „Je bila pa včasih 
tudi navada, da so imeli Jožeta ali Jožico 
tako rekoč pri vsaki hiši, ali pa izpeljan-
ke tega imena,“ je v pogovoru povedal 
Jože Špes, ki sem ga izbrala za sogovor-
nika, saj goduje na današnji dan. V nada-
ljevanju sva se sprehodila še po njegovi 
duhovniški poti in odstrl mi je podatek, da je v župniji že 27 let – od 
leta 1982. Župnija Brestanica spada v celjsko škofijo in v videmsko de-
kanijo, v kateri v 5-letnem mandatu dekanuje naš današnji godovnik. 

Priprava na zakon - Tečaj priprave na zakon je namenjen 
parom, ki se bodo cerkveno poročili ter je usmerjen v spoznavanje 
samega sebe, partnerja ter skupni medsebojni rasti. V Brestanici 
je tečaj potekal od 14. februarja in se zaključil 14. marca. 
Udeležilo se ga je sedem parov. Prisluhnili so o socialnih vprašanjih 
zakona, predaval je brestaniški župnik Jože Špes, o zakonu kot 
zakramentu je spregovoril brestaniški kaplan David Zagorc, 
salezijanec mag. Ciril Slapšak pa je podal temo Dva in vendar eno. 
O verskem življenju v zakonu je bodoče zakonce seznanil dobovski 
župnik Matej Dečman, dr. Aljoša Preskar je obravnaval tematiko 
ohranjanja življenja, o zakonu sta spregovorila zakonca Angelca 
in Jože Šuster, o vzgoji otrok sevniški župnik Vinko Štrucelj, o 
moralnih vprašanjih zakona pa senovski župnik Janez Nanut. 
Pravna vprašanja je pojasnil brežiški župnik Milan Kšela.

Skavtsko srečanje - Na sobotnih srečanjih, ki jih imajo 
tudi dvakrat na mesec, se zberejo skavti različnih starosti, ki jih 
Župnija svetega Ruperta Videm v Krškem šteje skoraj trideset. Minulo 
sobotno dopoldne 
so bili aktivni v 
ročnih spretnostih, 
poskrbeli so še za 
fizično kondicijo 
na travniku za 
župniščem, (tu smo 
jih fotografirali), pri 
nedeljski maši pa so 
uprizorili zanimivo 
predstavo. 

500-letnica boštanjske župnije - Župnija Boštanj vstopa v 
praznovanja ob 500-letnici, ki sta jih kot častna pokrovitelja podprla 
novomeški škof Andrej Glavan in sevniški župan Srečko Ocvirk. Na 
praznik Gospodovega oznanjenja bo 25. marca v župnijski cerkvi 
slavnostni koncert, ki ga pripravlja Glasbena šola Sevnica.

 Pripravlja: Marija Kalčič
 marija.kalcic@posavje.info

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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ternistično ambulanto. 

Vladimir Mlinarič, dr.med., specialist inter-
nist, gastroenterolog, se občasno vključuje 
v gastroenterološko funkcionalno diagnosti-
ko (gastroskopija, kolonoskopija). 

Prim. Lidija Györfi Roić, dr.med., specialist 
nevrolog, dela v nevrološki ambulanti. 

Danilo Roić, dr.med., specialist nevrolog, 
dela v nevrološki ambulanti.

Mag. Bernard Meglič, dr.med., specialist in-
ternist, nevrolog, se občasno vključuje v delo 
v nevrološki ambulanti. 

Na internem oddelku so poleg bolnišničnih 
obravnav na voljo tudi naslednje ambulan-
tne dejavnosti: 
• Internistična ambulanta z ordinacijskim ča-

som od ponedeljka do četrtka od 10.00 do 
15.00 ure ter petek od 10.00 do 14.00 ure. 
Čakalna doba je 25 dni. 

• Antikoagulantna ambulan-
ta z ordinacijskim časom 
od ponedeljka do petka od 
8.00 do 10.00 ure.

• Gastroenterološka am-
bulanta (gastroskopija, 
kolonoskopija) poteka 
od ponedeljka do petka 
v dopoldanskem času od 
9.00 do 14.00 ure. Čakal-
na za gastroskopijo je 15 
dni, za kolonoskopijo 30 
dni. Poleg tega je na vo-
ljo tudi urgentna gastro-
skopija, ki jo opravlja 
zdravnik gastroentero-
log v dežurstvu oz. pri-
pravljenosti. 

• Kardiološka ambulanta 
(UZ srca, obremenitve-
no testiranje, 24-urni 
Holter monitoring, 24-
urni RR monitoring) po-
teka od ponedeljka do 
petka v dopoldanskem 
času od 7.00 do 15.00 
ure. Čakalna doba je od-
visna od preiskave in je 
45 do 70 dni.

• Diabetološka ambulanta 
od ponedeljka do vključ-
no četrtka, v kateri se 
izvaja tudi edukacija 
bolnikov s sladkorno bo-
leznijo in medicinska pe-
dikura. 

• Ambulanta za srčno po-
puščanje in ambulanta 

za arterijsko hipertenzijo poteka enkrat do 
dvakrat mesečno z manjšo skupino bolnikov. 

• Nevrološka ambulanta je vsak ponedeljek od 
10.00 do 18.00 ure, 1-2x mesečno pa po do-
govoru z konzultantnim nevrologom. 

• Urgentna ambulanta (internistična prva po-
moč) poteka 24 ur za pregled nujnih pri-
merov.

Na internem oddelku si prizadevamo tudi za 
posodobitev aparatur, tako smo v zadnjih le-
tih pridobili kar nekaj novih: monitor, aspira-
tor, perfuzor, gastroskop, EKG aparat, pulzni 
oksimeter. Z novimi aparati lahko zagotavlja-
mo večji nadzor in boljšo kvaliteto dela pri 
pacientih. 

Na internem oddelku se zavedamo, da bole-
zensko stanje spremeni osnovne življenjske 
aktivnosti pacientov. Želimo si, da bi se na 
oddelku pacienti med nami dobro počutili in 
čim prej okrevali ob našem strokovnem tim-
skem pristopu v procesu zdravljenja.

Centralna bolnišnična stavba

INTERNI ODDELEK
Na internem oddelku poteka tako ambulantna 
kot hospitalna dejavnost. Največji delež spre-
jetih pacientov predstavljajo obolenja srca in 
ožilja, respiratorna obolenja, gastroenterolo-
ška obolenja, hematološka obolenja, nevrološka 
obolenja ter obolenja z motnjami v presnovi. 

Ob sprejemu pacienta na oddelek dobijo 
svojci informacije o poteku zdravljenja, ka-
kor tudi o hišnem redu v pisni obliki. 

Obiski se na oddelku izvajajo: 
• med delavniki od 15.00 do 16.00 ure, 
• ob vikendih in praznikih pa od 15.00 do 

17.00 ure.
Obiski naj bodo omejeni na največ 2 osebi 
dnevno in za paciente neobremenjujoči. Za-
radi možnosti okužb obiske z majhnimi otro-
ki odsvetujemo. 

Na internem oddelku je trenutno zaposlenih 
šest zdravnikov internistov, dve specializantki 
in ena zdravnica, ki opravlja sekundarij. Poleg 
tega pa imamo vključene v delo še tri zuna-
nje interniste, ki občasno pomagajo v dežurni 
službi, in zunanje konzultante interniste (kar-
diolog, gastroenterolog, nevrolog). Delo na in-
ternem oddelku je razdeljeno na delo na od-
delku, delo v internističnih ambulantah, IPP 
ambulanti ter funkcionalnih diagnostičnih am-
bulantah. Vsa ta dela v ambulantah opravljajo 
zdravniki specialisti, v pomoč pa sta tudi spe-
cializantki in zdravnica, ki opravlja sekundarij. 

Zdravniki na internem oddelku so:

Milena Strašek, dr.med., specialist inter-
nist, kardiolog, dela v internistični ambulan-
ti, funkcionalni kardiološki diagnostiki, IPP 
ambulanti, na oddelku, poleg tega je vklju-
čena v dežurno službo.

Mojca Savnik Iskra, dr.med., specialist inter-
nist, kardiolog, dela v internistični ambulan-
ti, funkcionalni kardiološki diagnostiki, IPP 
ambulanti in na oddelku.

Marija Humek Petelinc, dr.med., specialist 
internist gastroenterolog, dela v internistič-
ni ambulanti, funkcionalni gastroenterološki 
diagnostiki, IPP ambulanti, na oddelku, poleg 
tega je vključena v dežurno službo.

Alenka Božič Žibert, dr.med., specialist in-
ternist, dela v internistični ambulanti, dia-
betološki ambulanti, funkcionalni kardiološki 
diagnostiki, IPP ambulanti, na oddelku, poleg 
tega je vključena v dežurno službo. 

Dr. Božo Josipović, dr.med., specialist in-
ternist, dela v internistični ambulanti, IPP 
ambulanti, na oddelku, poleg tega je vklju-
čen v dežurno službo. 

Doc. prim. dr. Joško Vučković, dr.med., spe-
cialist, internist, hematolog, dela v hemato-
loški ambulanti in funkcionalni diagnostiki, 
IPP ambulanti in na oddelku. 

Vanda Kostevc Zorko, dr.med., specialist inter-
nist, diabetolog, dela v diabetološki ambulanti. 

Vlasta Rožman, dr.med., specializantka in-
terne medicine, dela pod vodstvom mentor-
ja v diabetološki ambulanti, IPP ambulanti, 
na oddelku in se vključuje v dežurno službo. 

Maja Imširović, dr.med., specializantka in-
terne medicine je trenutno v specializaciji 
v Ljubljani in se občasno vključuje v dežur-
no službo na internem oddelku. 

Alenka Stojanovič Horvat, dr.med., sekun-
darij, dela pod vodstvom mentorja v IPP am-
bulanti in na oddelku. 

Zunanji sodelavci internega oddelka: 

Vesna Markotić, dr.med., specialist inter-
nist, se občasno vključuje v dežurno službo.

Anica Berginc Dolenšek, dr.med., specialist 
internist, infektolog, se občasno vključuje v 
dežurno službo. 

Mag. Dinko Rogulj, dr.med., specialist inter-
nist, se občasno vključuje v dežurno službo. 

Prim. Peter Kapš, dr.med., specialist inter-
nist, kardiolog, se občasno vključuje v funk-
cionalno kardiološko diagnostiko (UZ srca). 

Prof. dr. Igor Zupan, dr.med., specialist in-
ternist, kardiolog, se občasno vključuje v in- Gastroenterološka ambulanta, interni oddelek

V Posavskem obzorniku ste v preteklosti lahko prebrali pri-
spevke o pomembnejših investicijah v Splošni bolnišnici 
Brežice, o kadrovskih težavah, o pohvalah in grajah bol-
nikov ter drugih pomembnejših dogodkih, v katerih so so-
delovali uslužbenci bolnišnice. 

Predstavitev bolnišnice v okviru posebne priloge je na-
menjena predstavitvi dejavnosti in drugih pomembnejših 
informacij o posameznem oddelku oziroma drugi notra-
nji organizacijski enoti bolnišnice. S predstavitvijo želi-
mo naše uporabnike storitev obvestiti o naboru in načinu 
opravljanja storitev, ki jih v bolnišnici zagotavljamo ter 
utrditi položaj bolnišnice v regiji Posavje.

S sodelovanjem uslužbencev bolnišnice, uporabnikov sto-
ritev, lokalnih skupnosti in gospodarstva v regiji lahko iz-
boljšamo naše delovanje v prihodnje.

Vabim Vas, da mi svoje pritožbe, pripombe, pobude in pohvale 
posredujete pisno na elektronski naslov tajnistvo@sb-brezice.
si ali na naslov Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 
15 8250 Brežice ali osebno vsak petek med 12. in 13. uro.
 Dražen Levojević, direktor

Spoštovane bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

Informacije o zdravstvenem stanju paci-
enta in predvidenih diagnostični obravna-
vi prejme lahko samo pooblaščena oseba, 
in sicer vsak dan od ponedeljka do petka 
od 15.30 do 16.00 ure na telefonski šte-
vilki 07 46 68 100, kjer je na voljo oddelč-
ni zdravnik, ki posreduje podatke o poteku 
zdravljenja. V soboto, nedeljo in ob prazni-
kih so informacije v nujnih primerih po do-
govoru z lečečim oz. dežurnim zdravnikom. 
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KIRURŠKI ODDELEK

ODDELEK ZA 
ANESTEZIOLOGIJO, 

REANIMACIJO IN 
INTENZIVNO ZDRAVLJENJE

Na oddelku se izvajajo naslednje dejavnosti:

Ortopedsko-travmatološki posegi:
• Operativna terapija poškodb (zlomi , po-

škodbe tetiv, mišic…),
• Odstranitve osteosintetskega materiala,
• Artroskopski posegi na kolenskem skle-

pu (artroskopija, poprava ali odstranitev 
meniskov, rekonstrukcija prednje križne 
vezi…),

• Korektivne osteotomije, 
• Korekcija hallux valgus,
• Transpozicije tetiv.

 
Splošni kirurški posegi: 
• Operacije žolčnih kamnov,
• Operacije hemoroidov,
• Operacije analnih fisur, fistul, pilonidal-

nih sinusov,
• Operacije debelega črevesja in danke za-

radi dobročudnih in rakavih bolezni,
• Operacije tankega črevesja,
• Operacije želodca,
• Operacije vranice,
• Operacije kil,
• Operacije fimoz,
• Operacije retencije testisov,
• Operacije trebušne slinavke,
• Operacije krčnih žil.

 - Ambulantno se opravljajo številni mali pose-
gi (utesnitveni sindrom karpalnega kanala, 
benigni tumorji kože in podkožja).

 - V sklopu dnevne bolnišnice se izvajajo ope-
racije hemoroidov, analne fistule, fisure, pi-
lonidalne sinuse, kile.

 - V okviru dežurne službe se izvajajo opera-
cije nujnih travmatoloških in splošno kirur-
ških primerov.

Čakalnih dob ni.

Zaposleni zdravniki:
• Milan Babić, dr.med., splošna in abdominal-

na kirurgija,
• Stjepan Cicvarić, dr.med., splošna in abdo-

minalna kirurgija,
• Gradimir Hadžić, dr.med., splošna kirurgija,
• Boris Mahnić, dr.med., splošna kirurgija in 

travmatologija,
• Lorenco Plenković, dr.med., splošna kirur-

gija in travmatologija,
• Zdenko Popović, dr.med., splošna kirurgija 

in travmatologija,
• Matjaž Pohar, dr.med., splošna kirurgija,
• Primož Povhe, dr.med., ortopedija in trav-

matologija,
• asist. dr. Pero Zanchi, dr.med., splošna in 

abdominalna kirurgija.

Prostori kirurške ambulante

Dejavnost matičnega oddelka:
Ginekološko - porodniški oddelek zagotavlja 
nenehno bolnišnično varstvo žena, noseč-
nic, otročnic in novorojenčkov ter ambulan-
tno dispanzersko in specialistično dejavnost 
za žene. S svojimi zdravstvenimi storitvami 
oskrbuje gravitacijsko  območje občin Breži-
ce, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki ter 
tudi občin Bistrica ob Sotli, Šmarje pri Jelšah, 
Kozje in Podčetrtek.

Porodništvo 
Dejavnost zajema porodno sobo s tremi po-
rodnimi posteljami in pripadajočo opremo, 
eno štiriposteljno sobo za patološko noseč-
nost, dve štiriposteljni sobi za otročnice in 
eno štiriposteljno sobo za otročnice po car-
skem rezu. 

Smo v postopku pridobivanja naziva »Novoro-
jenčku prijazna porodnišnica«, ki ga podelju-
je UNICEF. V porodnišnici je delo zastavljeno 
tako, da se v soglasju z otročnico čim uspe-
šneje vzpostavi  proces dojenja. V porodni-
šnici smo v letu 2008 beležili 490 porodov. 
 
Ginekologija
Dejavnost obsega dve sobi, ena od njih je na-
menjena operiranim pacientkam, druga paci-
entkam z ginekološko patologijo in po manjših 
posegih, možna pa je tudi nastanitev v sobi za 
nadstandard. V letu smo pridobili nove poste-
lje za večino pacientk.

Od operativnih posegov opravljamo manjše in 
večje posege, abdominalne in vaginalne ope-
racije, laparoskopske in histeroskopske opera-
cije ter sterilizacije. 

Opravljamo tudi posege ginekološke urologije. 
Povprečno letno na oddelku zdravimo 1500 
pacientk. 

Otročnice po porodu, ki je potekal brez za-
pletov, ostanejo v porodnišnici 4 dni, tiste, ki 
so rodile s carskim rezom, pa 7 dni. 

Ginekološke pacientke po manjših gineko-
loških posegih (dnevna bolnišnica) zapusti-
jo bolnišnico po popoldanski viziti, to je po 
17. uri. 

Po endoskopskih posegih so pacientke odpu-
ščene 2. ali 3. dan. 

Po večjih operativnih posegih pacientke pra-
viloma ostanejo na oddelku do 7 dni.

Ambulantna dejavnost 
Obsega sprecialistično ginekološko ambulan-
to, v okviru katere potekajo tudi UZ pregle-
di nosečnic in ginekoloških bolnic, ambulanto 
za vodenje patološke nosečnosti, urgenčno 
ginekološko ambulanto, ambulanto za bole-
zni dojk in ginekološki dispanzer. V letošnjem 
letu smo pridobili licenco za opravljanje 
merjenja nuhalne svetline, kot presejalne-
ga testa, za ugotavljanje povečanega tvega-
nja za Sy. Down in nekatere druge nepravil-
nosti pri plodu.

V letu 2008 ni večjih čakalnih dob, razen v 
ambulanti za bolezni dojk, kjer je čakalna 
doba 90 dni.

INFORMACIJE SVOJCEM IN PACIENTKAM
Ob sprejemu v bolnišnico vas bomo prosili, da 
poveste, mi pa bomo zapisali:
• komu smemo dajati informacije o vašem 

zdravstvenem stanju, 
• kdo vas lahko obiskuje v času bivanja v bol-

nišnici, 
• komu smemo posredovati podatke iz vaše 

zdravstvene dokumentacije. 

GINEKOLOŠKO – PORODNI 
ODDELEK 

Ginekološka ambulanta 

Dan v tednu od do Zdravnik –
specialist ginekologije in porodništva 

ponedeljek 8.30 9.30 mag. Bojan Grulović, dr.med.
torek 8.30 9.30 Zdenkica Stričević, dr.med. 
sreda 8.30 9.30 Nataša Kočnar, dr.med. 
četrtek 8.30 9.30 mag. Zoran Šehović, dr.med. 
petek 8.30 9.30 zdravnik iz mesečnega razporeda

Ginekološki dispanzer 

Dan v tednu od do Zdravnik –
specialist ginekologije in porodništva 

ponedeljek 
9.30 13.00 

mag. Bojan Grulović, dr.med.
15.00 17.00

torek 
9.30 13.00 

Zdenkica Stričević, dr.med. 
15.00 17.00 

sreda 
9.30 13.00 

Nataša Kočnar, dr.med. 
15.00 17.00 

četrtek 
9.30 13.00 

mag. Zoran Šehović, dr.med. 
15.00 17.00 

petek 9.30 12.00 zdravnik iz mesečnega razporeda 

Urgentna ginekološka ambulanta 

Dan v tednu    od do Zdravnik –
specialist ginekologije in porodništva 

vsak dan v tednu 0.00 24.00 zdravnik iz mesečnega razporeda 

Ambulanta za bolezni dojk 
Dan v tednu    od do Zdravnik specialist

vsak drugi torek 8.00 12.00 mag. Zoran Šehović, dr.med.,
spec. ginek. in porod. 

vsaka druga sreda 14.00 18.00 Zdenkica Stričević, dr.med.,
spec. ginek. in porod. 

vsaka druga sreda 13.00 16.00 prim. dr. Janez Kuhelj, dr.med.,
radiolog onkolog

vsak drugi četrtek 9.00 14.00 prim. dr. Janez Kuhelj, dr.med.,
radiolog onkolog

Mamografija 

Dan v tednu    od do Zdravnik –
specialist radiologije

vsak drugi torek 8.00 12.00 Mladen Šoštarić, dr.med 
vsaka druga sreda 14.00 18.00 prim. Breda Danica Jančar, dr.med. 

vsak drugi četrtek 14.00 19.00 prim. dr. Janez Kuhelj, dr.med.,
radiolog onkolog 

O r d i n a c i j s k i  č a s i  a m b u l a n t :

Dejavnosti oddelka:
• anestezija in postanestezijski nadzor, 
• intenzivno zdravljenje,
• reanimacija in urgentna medicina, 
• zdravljenje bolečine.

Na oddelku se anestezirajo bolniki za ope-
rativne oddelke, kirurgijo, ginekologijo in 
ortopedijo. Izvajajo se vse vrste anestezij, 
splošnih in lokalnih. Bolniki se pripravijo na 
anestezijo in operativni poseg tako, da vsake-
ga bolnika pred posegom pregleda tudi zdrav-
nik anesteziolog, ga vodi in nadzoruje med 
operativnim posegom in še dve uri po posegu. 

Oddelek za intenzivno zdravljenje je sku-
pen za vse oddelke bolnišnice, kar pomeni, 
da se v njem nahajajo in zdravijo najtežji 
kirurški, internistični, ginekološki, pa tudi 
občasno pediatrični bolniki. To so vsi tež-
ji poškodovanci, bolniki po prestanih težjih 
operacijah, bolniki z motnjami presnove (di-
abetične kome), bolniki s težkimi motnjami 
srčnega ritma in popuščanjem srca, krvavi-
tvami iz prebavnega sistema, zastrupitva-
mi in drugimi stanji, ki ogrožajo življenje.

Oddelek je prav tako najbolj usposobljen in 
opremljen za postopke oživljanja najrazlič-
nejših bolnikov, s čimer se tudi v urgentno 
medicino.

Ob stalnem izobraževanju so zaposleni uspo-
sobljeni za zdravljenje bolečin, tako tistih, 
ki nastajajo pri operativnih posegih, kakor 
tudi za zdravljenje kroničnih rakastih in ne-
rakastih bolečin. 

Na oddelku je zaposlenih pet zdravnikov ane-
steziologov, sedem diplomiranih medicinskih 
sester ter deset medicinskih tehnikov. Delo 
na oddelku poteka v turnusih in dežurstvih.

Zdravniki, ki ordinirajo:
• Alenka Zorko, dr.med., predstojnica oddelka, 
• Marina Lačan, dr.med., 
• Milena Lajtner, dr.med.
• doc. dr. Vesna Novak Janković, dr.med (zu-

nanja konzultantka),
• Marko Hauptfeld, dr.med., 
• Ratimir Štefanov, dr.med.

Ordinacijski časi za splošno kirurško in 
travmatološko ambulanto: vsak dan od 
9.00 do 19.00 ure in od 10.00 do 12.00 ure 
ob sobotah, urgenčna kirurška ambulanta 
vsak dan v tednu od 0-24. ure 
Bolnik se lahko naroči po telefonu za po-
sameznega zdravnika na št. 07 46 68 124 
in 07 46 68 291. 
Informacije posredujejo zdravniki na od-
delku vsak dan ob 16.50 uri.
Obiski: vsak dan od 16.00 do 17.00 ure, ob 
nedeljah od 15.00 do 17.00 ure.

V sklopu oddelka sta organizirani dve am-
bulanti:
• anesteziološka ambulanta: delovni čas: 

ponedeljek, sreda, četrtek od 14.00 do 
16.00 ure ter v petek od 14.00 do 15.00 
ure

• protibolečinska ambulanta (tedensko po 
predhodnem dogovoru na telefonski šte-
vilki 07/ 46 68 136).
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Zaradi varovanja osebnih podat-
kov informacij po telefonu pra-
viloma ne dajemo. 

Iz zdravstvenih razlogov in obzirnosti do dru-
gih bolnic vas prosimo, da imate pri sebi naj-
več dva obiskovalca hkrati. Od obiskovalcev 
pričakujemo, da si ob prihodu umijejo roke, 
ne posedajo po bolniških posteljah ter ne od-
lagajo prtljage na previjalne površine in po-
stelje. Obiski niso dovoljeni dojenčkom in 
majhnim otrokom, če to niso bratci ali se-
strice novorojenčka. Obiskovalci morajo biti 
zdravi, prosimo, da ne povzročajo hrupa in 
pazijo na red in čistočo.

Zdravniki na ginekološko porodnem oddelku :
• Mag. Zoran Šehović, dr.med., spec.ginek. 

in porod., predstojnik oddelka
• Zdenkica Stričević, dr.med., spec. ginek. 

in porod.,

• Nataša Kočnar, dr.med., spec. ginek. in po-
rod.,

• Mag. Bojan Grulović, dr.med., spec. ginek. 
in porod.,

• Mateja Vukmanič Pohar, dr.med., speciali-
zantka ginek. in porod.

Zdravniki zunanji sodelavci: 
• Asist. dr. Jože Bertole, dr.med., spec. gi-

nek. in porod., konzultant matičnega oddel-
ka na Ginekološki kliniki Ljubljana

• Prim. dr. Janez Kuhelj, dr.med., spec. on-
kolog – radioterapevt,

• Miroslav Laktić, dr.med., spec. ginek. in 
porod.,

• Aljoša Preskar, dr.med., spec. ginek. in po-
rod. 

Na radiološkem oddelku opravljamo:
• RTG slikanje skeleta in dihal v standardnih 

in specialnih projekcijah,
• RTG slikanje prebavil,
• slikanje urotrakta in I.V. urografije,

• ultrazvočne preiskave trebuha, prsnega 
koša, vratu, vratnega ožilja, ven na okonči-
nah ter ultrazvočne preiskave mehkih delov,

• CT preiskave glave, vratu, prsnega koša, tre-
buha, skeleta in aortografije.

OPIS DEJAVNOSTI 
Pediatrični oddelek SB Brežice je namenjen 
diagnostiki in zdravljenju otrok in mladostni-
kov od rojstva do konca rednega šolanja.

Akutne bolezni dihal in prebavil ter zapleti 
le-teh so najpogostejši vzroki za bolnišnič-
no zdravljenje.

Naše delo pa zajema tudi zdravljenje bolezni 
ušes, grla in nosu, sečil, alergijske, kirurške 
in nevrološke bolezni, bolezni srca in obto-
čil, kože ter okostja in mišic, prirojenih ne-
pravilnosti in motenj pričakovanega razvoja.

Za pregled in oskrbo na oddelku potrebuje 
pacient napotnico napotnega zdravnika, ra-
zen v nujnih primerih.

Pediater se vključuje v delo ginekološko-po-
rodnega oddelka, kjer opravlja redne pre-
ventivne preglede vseh novorojenčkov, na-
roča potrebno diagnostiko in zdravi bolne 
novorojenčke.

Z ostalimi zaposlenimi aktivno prispeva k 
ustvarjanju novorojenčkom prijazne poro-
dnišnice.

Vsi zaposleni na Pediatričnem oddelku, 
vključno z diplomirano vzgojiteljico pred-
šolskih otrok, aktivno sodelujemo s pristoj-
nimi službami znotraj in zunaj bolnišnice, ki 
prispevajo k celostni obravnavi otrok in mla-
dostnikov.

RADIOLOŠKI ODDELEK

PEDIATRIČNI ODDELEK

Nov RTG aparat za slikanje skeleta (tudi na naslednji fotografiji)

Nove bolniške postelje na ginekološko-porodnem 
oddelku

Vhod na ginekološko-porodni oddelek, internistično prvo pomoč, otroški oddelek in 
gastroenterološko ambulanto

2. PEDIATRIČNA AMBULANTA

Poleg 24-urne redne pediatrične ambulan-
te obratuje vsak delovnik tudi redna splošna 
specialistična pediatrična ambulanta, za ka-
tero ni čakalne dobe.

Subspecialistična ambulanta za novorojenčke 
poteka 2x tedensko brez čakalne dobe, aler-
gološko-pulmološka pa 1x tedensko s čakalno 
dobo do treh tednov.

OBISKI
Podnevi je lahko ob otroku do 21.00 ure pri-
soten eden od njegovih bližnjih, v primeru, 
da starši ne morejo. Redni obiski so vsak dan 
od 11.00 do 17.00 ure. 

Otroka naj obiskujeta predvsem starša, vse-
kakor pa ne več kot 2 osebi naenkrat. Infor-
macije o bolniku poda lečeči pediater ali ki-
rurg med vizito.

ZDRAVNIKI 
• Goran Žarkovič, dr.med., spec. pediater, 

predstojnik oddelka,
• Nevenka Huzjak, dr.med., spec. pediater

ZUNANJI SODELAVCI
• Jasna Grobenski, dr.med., spec. pediater,
• Stanislava Zorčič, dr.med., spec. pediater,
• mag. Renata Lokar Kolbas, dr.med., spec. 

pediater - alergolog,
• Romana Laktić, dr.med., spec. pediater,
• Matej Slivnik, dr.med. spec. pediater

APARATURE, PRIDOBLJENE V LETIH 2007 
DO DANES
• monitor življenjskih funkcij,
• infuzomat,
• inhalatorji,
• oksimetri.

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA ODDELKA:
• Irena Štangelj, diplomirana medicinska sestra. 

Informacije daje dežurni 
zdravnik, praviloma v popol-
danskem času, in sicer med 
17.00 in 18.00 uro, v prosto-
rih urgenčne oddelčne am-
bulante ginekološko poro-
dnega oddelka. 

RED IN OBISKI NA ODDELKU 

Na ginekološkem oddelku 
so obiski:
• od ponedeljka do sobo-

te od 16.00 do 17.00 ure,
• ob nedeljah in praznikih 

pa od 15.00 do 17.00 ure. 

ORDINACIJSKI ČAS AMBULANTE:
• Urgenčna ambulanta (24 ur/dan).
• Redna pediatrična ambulanta (ponedeljek 

od 11.00 do 12.30 ure, torek, četrtek in 
petek od 11.00 do 12.00 ure ter v sredo 
od 10.00 do 13.00 ure.

• Neonatalna ambulanta (vsak torek in pe-
tek ob 11.00 uri).

• Alergološko-pulmološka ambulanta (vsa-
ko sredo 10.00 do 13.00 ure, po predho-
dnem naročilu).

INFORMACIJE O ODDELKU IN LEŽEČIH 
BOLNIKIH
Splošne informacije o oddelku so na sple-
tni strani SBB.
Za informacije o bolnikih smo na voljo od 
12.30 do 14.30 ure osebno ali po telefonu 
na tel. št.: 07/4668174.

Prenovljena kopalnica oz. sanitarije na pediatričnem oddelku
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Na oddelku za fizioterapijo je zaposlenih pet 
fizioterapevtk. Osnovna dejavnost oddelka 
je izvajanje fizioterapevtskih storitev, te se 
delijo na ambulantne in hospitalne storitve.
Ambulantna fizioterapevtska obravnava za-
jema vse oblike protibolečinske elektrotera-
pije (TENS, DD tokovi, IF tokovi, elektrosti-
mulacija mišic), termoterapijo, krioterapijo, 
mehanoterapijo, magnetoterapijo, laser, ki-
nezioterapijo in manualno terapijo.
Fizioterapija na oddelku je usmerjena na mo-
bilizacijo bolnika, šolo hoje, respiratorno te-
rapijo in drugo.

ZAPOSLENE:
• Gordana Jarabek, vodja fizioterapije, 
• Jasna Mahnić,
• Andreja Pirc,
• Cvetka Strajnar,
• Ema Štauber.

ČAKALNA DOBA:
Kronična stanja 21-28 dni.

Poškodbe in bolniški stalež 7-14 dni.

NAČIN NAROČANJA:
Za ambulantno fizioterapijo naročanje pote-
ka osebno z izpolnjenim delovnim nalogom, 
ki ga izda osebni zdravnik ali specialist. 
Za hospitalno fizioterapijo izda naročilo sob-
ni zdravnik preko konziliarnega lista.
Kot vsi drugi oddelki oddelek za fizioterapi-
jo skrbi za obnovo fizioterapevtskih aparatov, 
tako smo pridobili v letu 2007 aparat za ma-
gnetoterapijo ter v letu 2008 aparat za ele-
ktroterapijo in ultrazvok.

SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA:
S 1.10.2008 smo pridobili dovoljenje za sa-
moplačniško ambulantno terapijo. Terapija 
se izvaja po predhodnem dogovoru s pacien-
tom izven ordinacijskega časa, ki je rezervi-
ran za ZZZS.

Naše glavno vodilo je uspešna rehabilitacija 
in s tem tudi zadovoljen pacient. 

FIZIOTERAPIJA 

Laboratorij SB Brežice sodi med srednje ve-
like laboratorije. Opravlja rutinske preiska-
ve in preiskave različne stopnje nujnosti za 
potrebe oddelkov in specialističnih ambulant 
bolnišnice, ter za zunanje naročnike in sa-
moplačnike. 

KAKOVOST NAŠIH REZULTATOV SE 
KONTINUIRANO PREVERJA
Dvakrat do trikrat dnevno analiziramo notra-
nje kontrolne vzorce v dveh nivojih. Vklju-
čeni smo v nacionalno zunanjo kontrolo 

(SNEQAS) in v mednarodne kontrole (s šči-
tničnimi hormoni v DKGL – nemški referenč-
ni inštitut za bioanalite; z biokemijo, imuno-
kemijo in HbA1c v EQAS – ameriška kontrola; 
z srčnimi označevalci v RIQAS – angleška kon-
trola).

SISTEM NAROČANJA LABORATORIJSKIH 
STORITEV
Preiskave se lahko naročajo z ustrezno napo-
tnico ali po elektronski poti v v informacijski 
sistem Birpis oziroma LIS. Z vzorci se dosta-
vi številka naročila.
Napotnica mora vsebovati vse zahtevane po-
datke napisane s tiskanimi črkami.

PODROČJA DELOVANJA LABORATORIJA 
• storitve opravljamo s področja biokemije, 

imunokemije, hematologije in koagulacije 
• analize izvajamo v serumu, plazmi, urinu, 

blatu, likvorju in v drugih specialnih tele-
snih tekočinah (abdominalni, perikardioal-
ni in drugi punktati) 

• sodelujemo z zunanjimi specializiranimi la-
boratoriji, ki izvajajo za nas manj pogosto 
naročane in zelo zahtevne preiskave ter pre-
iskave s področja mikrobiologije 

• na razpolago smo za strokovna posvetovanja

TEHNOLOGIJE V UPORABI
Uporabljamo le znanstveno preizkušene me-
tode in tehnologije priznane s strani medna-
rodnih ali domačih strokovnih združenj ter 
razširjenih strokovnih kolegijev. 

• Predstojnica laboratorija – Zvjezdana Vla-
hović, spec. med. biokemije

• Namestnica predstojnice - analitik, speciali-
zantka m.b. – Andreja Kerin, univ. dipl. kemik 

• vodilni dipl. inž. – Judež Simona, dipl. inž. 
lab biomedicine 

• koordinator za transfuzijo - Nuša Bevc, 
dipl. inž. lab. biomedicine 

LABORATORIJ

Čakalne dobe :
• RTG slikanje 14 dni,
• CT preiskave 60 dni,
• UZ preiskave 90 dni.

Zaposleni na oddelku:
• Mladen Šoštarič, dr.med., specialist radio-

logije, predstojnik oddelka, 
• Sonja Arnšek, dr.med., specializantka ra-

diologije, 

• prim. dr. Breda Jančar, dr.med., spec.radi-
ologije - zunanja sodelavka, 

• Petra Polajner, dr.med., specialistka radi-
ologije - zunanja sodelavka, 

• Dušan Ačkun, dr.med., specialist radiolo-
gije - zunanji sodelavec, 

• Slavko Ristić, dr.med., specialist radiolo-
gije - zunanji sodelavec, 

• Marija Kolenc, dr.med., specialistka radi-
ologije - zunanja sodelavka,

• radiološki inženirji: Tatjana Prah, Tadeja 
Veršec, Franc Simonišek, Zinka Lipar, Va-
nja Tucman, Matej Uršič.

V letu 2007 je bil nabavljen diaskopski RTG 
aparat, v letu 2008 pa mobilni RTG s C lokom 
za operacijsko dvorano.

Metode Tehnike Področje uporabe

optične metode fotometrija in spektrofotometrija biokemija, hematologija  
in koagulacija

elektroforeza agaroza gel EF proteini

imunokemijske metode

turbidimetrija biokemija, 
specifični proteini

florometrija kardio označevalci in ßHCG
Kemoluminiscenca - 
CMIA v 2 korakih

ščitnični hormoni, srčni 
in tumorski označevalci

imuno kromatografija hitri biokemijski testi 

Hemo aglutinacija Titer Waaler Rose test

kromatografske metode HPLC – visoko tlačna tekoča kro-
matografija Glyc. HbA 1c

Delovni čas ambulante:
vsak delovni dan od 8.30 do 12.00 ure, po 
potrebi tudi v popoldanskem času. Za in-
formacije in naročanje smo dosegljivi vsak 
delovni dan od 7.00 do 8.00 ure.

Informacije in naročanje za samoplačni-
ke vsak dan od 13.00 do 14.00 ure na tele-
fonski številki 07 /46 38 18.

Ordinacijski čas ambulante je od 7.00 do 
10.00 ure in 12.00 do 15.00 ure, med 10.00 
in 12.00 uro se izvaja fizioterapija na po-
sameznih oddelkih bolnišnice.

24-urni OBRATOVALNI ČAS 
• Redni delovni čas ob delavnikih - od 

07.00 do 14.00 ure 
• Redni delovni čas ob sobotah – 07.00 do 

12.00 ure 
• Laboratorijske informacije posreduje-

mo - od 07.00 do 19.00 ure (informacije 
vsebujejo podatke o dostopnosti preiskav 
ob delavnikih, ob nedeljah in med prazni-
ki, navodila naročnikom in pacientom za 
pravilen odvzem biološkega materiala ter 
o planiranem času za rezultate) 

• Sprejem in odvzem biološkega materia-
la - uradno poteka od 07.00 do 10.00 ure 
za vse specialistične ambulante, za zuna-
nje naročnike in samoplačnike. Po pred-
hodnem dogovoru tudi kasneje jemljemo 
kri in sprejemamo biološki material.

• Izvide posredujemo - od stopnje nujno-
sti, časa sprejema vzorcev in načina naro-
čanja. Če naročilo ni urgentno, rezultate 
izdamo v enem dnevu med 07.00 in 19.00 
uro oziroma dvakrat tedensko (za tumor-
ske označevalce in elektroforezo protei-
nov). Posamezne nujne rezultate izdaja-
mo v eni ali dveh urah, najkasneje v štirih 
urah od sprejema vzorca oziroma od od-
vzema biološkega materiala. 

• Posvetovanja s specicalistom medicin-
ske biokemije so med 08.00 in16.00 uro. 

Aparat za magnetoterapijo

Prenovljena kopalnica na internem oddelku

Prenovljena kopalnica na kirurškem oddelku N
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Od zadnje spremembe pro-
storskega plana, ki je bil 
sprejet leta 2004, smo na 
Občino Krško prejeli oko-
li 600 novih pobud občanov. 
Veliko večino le-teh zade-
vajo spremembe namenske 
rabe iz kmetijskega v stavb-
no zemljišče, pretežno za 
potrebe stanovanjske gra-
dnje. Prejete pobude bodo 
v postopku izdelave OPN 
ustrezno analizirane. V tem 
trenutku je že izdelana Stra-
tegija stanovanjskega razvo-
ja, v izdelavi pa so tudi osta-
le strokovne podlage. Med 

CICIBANOVE URICE!
Vrtec Krško bo v šolskem letu 2008/09 organiziral

CICIBANOVE URICE, namenjene otrokom, starim 
od 3 do 6 let, ki niso vključeni v vrtec.

To so dnevi igre in druženja z vrstniki, ki bodo potekali ob torkih in sre-
dah popoldan med 15.30 – 18. uro  v mesecu aprilu in maju.

Program se bo izvajal v enoti vrtca v Dolenji vasi. 
Začetek bo v sredo, 8.4.2009.

Vabljeni so otroci iz Krškega in okolice. Cicibanove urice so brezplačne.

Otroka lahko prijavite v tajništvu vrtca osebno ali po telefonu 
07/49-21-558 ali na gsm 031 607-755 do vključno 6.4.2009.

Vljudno vabljeni !

V pripravi nov občinski prostorski 
načrt občine Krško
V občini Krško že dlje kot leto potekajo aktivnosti za pripravo novega prostorskega načrta, ki bo določil 
izhodišča in cilje bodočega prostorskega razvoja občine in pogoje umeščanja objektov v prostor. Župan 
Franc Bogovič je sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) podpisal konec febru-
arja, s čimer se je postopek tudi formalno začel.

njimi tudi tiste za kmetijsko 
politiko, za potrebe ureja-
nja komunalne infrastruktu-
re in turizem. Služile bodo 
kot osnova za utemeljevanje 
novih prostorskih umestitev 
pred pristojnimi nosilci ure-
janja prostora kot so Mini-
strstvo za okolje in prostor, 
Ministrstvo za kmetijstvo, 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine in ostali.

Občina Krško je trenutno v 
postopku javnega razpisa za 
izbor načrtovalca tega pro-
storskega akta. V projektni 

nalogi je opredeljeno, da 
mora biti dokument na Ob-
činskem svetu sprejet naj-
kasneje septembra 2010, 
kar pomeni, da bo v tem 
času opravljena javna raz-
grnitev in obravnava, na ka-
teri se bodo lahko vsi občani 
seznanili s predvidenimi pro-
storskimi spremembami. 

Razlogi za pripravo OPN so 
vsebinski in zakonski. Vse-
binski razlogi izhajajo iz po-
treb občine po preveritvi in 
dopolnitvi zasnov prostor-
skega razvoja za posamezna 

območja ter dejavnosti, za-
konski razlog pa predstavlja 
Zakon o prostorskem načrto-
vanju. 

OPN se bo pripravil kot te-
meljni prostorski akt za ce-
lotno območje občine in kot 
enovit dokument, ki bo ce-
lovito obravnaval tukajšnjo 
prostorsko problematiko. 
Občina Krško namreč velja 
za eno izmed večjih občin v 
Sloveniji, za katero je zna-
čilna razpršena poselitev in 
gradnja. 

Občina Krško je objavila 

JAVNI RAZPIS 
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva in podeželja v občini Krško za leto 2009.

Razpisana so nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranja-
nja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2009, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbami 
komisije. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvirni viši-
ni 193.000 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku)                         Višina sredstev v EUR

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo  
(9. člen Pravilnika) 142.000

2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10. člen Pravilnika) 18.000

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (11. člen Pravilnika) 2.000

4. Pomoč za zaokroževanje zemljišč (12. člen Pravilnika) 6.000

5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu  
(13. člen Pravilnika) 7.000

6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
(16. člen Pravilnika) 15.000

7. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij  
(19. člen Pravilnika) 3.000

(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru po-
sameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupno-
sti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročni-
ka, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v 
skladu z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sred-
stev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že 
prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi pred-
pisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodeli-
tvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec - majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni pod-
jetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registri-
ran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, pri-
spevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavaro-
vanj, stroške za refinanciranje obresti, investicij v prostore v zasebno rabo 
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, 
da ni prejel sredstev za isti namen iz drugij javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarja-
jo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisa-
na v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu naj-
manj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so na-
vedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega razpisa. 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do :
• Petka, 10.4.2009, za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva.
• Petka, 22.5.2009, za ukrepe: tehnična podpora, varstvo tradicionalne 

krajine in stavb in naložbe v DD.
• Petka, 18.09.2009, za ukrepe: zavarovanje, zaokroževanje zemljišč in 

prevzemnik kmetije 
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 
8270 Krško.

Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so se-
stavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po končanju javnega razpisa. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefon-
sko. Rok za dopolnitev vloge je 5 (pet) dni. Nepopolne vloge, ki jih vlaga-
telj v roku ne dopolni, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpi-
sa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo. 

Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podat-
kov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu ne 
bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja 
proračunskih sredstev za naslednjih pet let.

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvi-
gnejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Kr-
ško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, tel. 
07/498 13 19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 
8.00 do 10. ure.

Občina Krško objavlja skupni raz-
pis za vpis otrok v vrtce na ob-
močju občine Krško za šolsko leto 
2009/2010, ki traja od 1. 9. 2009 do 
31. 8. 2010.

S skupnim razpisom želimo starše se-
znaniti s programi za predšolske otro-
ke, ki jih ponujajo posamezni vrtci. 
Pomembno je, da vlogo za vpis otro-
ka v vrtec oddate pravočasno (roki za 
oddajo vloge so navedeni v razpisu 
posameznega vrtca), ne glede na to, 
kdaj v šolskem letu 2009/2010 (torej 
v času od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010) 
boste svojega otroka dejansko vklju-
čili v vrtec. Na podlagi vaših prijav za 
vpis otroka v vrtec, bodo vrtci obliko-
vali oddelke za novo šolsko leto. Da bi 
bili lahko oddelki čimbolj popolnje-
ni in vrtci racionalno organizirani, je 
pomembno, da prijave oddate v čim-
krajšem času oz. v predpisanih rokih.
 Jadranka Gabrič,
 vodja oddelka 
 za družbene dejavnosti

OSNOVNA ŠOLA ADAMA BOHORIČA 
BRESTANICA

Šolska cesta 29, p. p. 3, 
8280 Brestanica

Obveščamo vas, da lahko v vrtec pri 
Osnovni šoli Adama Bohoriča Bresta-
nica vpišete otroke od 1. do 6. leta 
starosti (oziroma, ko so dopolnili sta-
rost najmanj 11 mesecev), in sicer v 
dnevni program, ki traja 6-9 ur.
Vzgojno-varstveno delo izvajamo v 
času od 5.30 do 16.00, od ponedelj-
ka do petka. Šolsko leto se začne 1. 
9. 2009. Ker je tudi delo v vrtcu veza-
no na ta datum (priprava programov, 
organizacija dela, zaposlitve, …) že-
limo, da se s tem dnem vključijo v vr-
tec tudi novo vpisani otroci.

Vloge sprejemamo do 20. 4. 2009, o 
sprejemu otroka pa boste pisno ob-
veščeni. Vloge morate vložiti tudi 
vsi starši, ki boste vrtec potrebova-
li po začetku šolskega leta ali do ju-
nija 2010. Sicer pa lahko vložite pi-
sne prijave vse leto. Če v vrtcu ni 
več prostora, se prošnje evidentira-
jo in uvrstijo med vloge za kasnejši 
sprejem. Vpisni obrazci so na voljo 
v vrtcu, v šoli in na spletnih straneh 
šole in Občine Krško (www.krsko.si). 
Za dodatna pojasnila lahko pokličete 
na telefonsko številko 07/49 73 025.
 Urška Übleis, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica

 
Vrtec pri Osnovni šoli Koprivnica vabi 
k vpisu starše predšolskih otrok (1 - 6 
let), ki želijo vključiti svoje otroke v 
dnevni program (6 - 9 ur) predšolskih 
dejavnosti za šolsko leto 2009/10.
Vlogo za vpis dobite na spletni stra-
ni občine Krško (www.krsko.si) ali v 
vrtcu in jo izpolnjeno oddate v tajni-
štvu šole do 20.4.2009. Vloge mora-
te vložiti tudi starši, ki želite vključi-
ti otroka v vrtec med šolskim letom. 
Če v vrtcu ni več prostora, se prošnje 
evidentirajo in uvrstijo med vloge za 
kasnejši sprejem. 
Šolsko leto se začne 1.9.2009. Ker je 
delo v vrtcu vezano na ta datum, že-
limo, da se s tem dnem vključijo v vr-
tec tudi novo vpisani otroci.
Delovni čas vrtca je od 5.30 do 15.30.
Za dodatne informacije lahko po-
kličete na telefonsko številko 07 49 
76900 ali 07 49 76903.
 Jože Ivačič, ravnatelj 

VRTEC KRŠKO
Prešernova cesta 13, 8270 Krško 

Vpis otrok v Vrtec Krško bo potekal 
od 1. do 20. aprila 2009. 
Zelo pomembno je, da oddate vlo-
ge vsi starši, ki bi želeli svojega 
otroka vpisati med 01.09.2009 in 
31.08.2010.

Starši lahko vpišete otroke, stare od 1 
leta oziroma ko dopolnijo starost naj-
manj 11 mesecev, do vstopa v šolo v 
dnevni program (6-9 ur) ali poldnev-
ni program (4-6 ur), 
in sicer v enote:
• CICIBAN (centralna enota pri OŠ), 

Prešernova cesta 13, Krško,
• KEKEC (pri ribniku), Delavska 10, 

Krško,
• GRIČ, Gubčeva 6, Krško,
• PRAVLJICA (pri Valvazorjevi knji-

žnici), Bohoričeva 1, Krško. V enoti 
Pravljica se izvaja tudi vzgojni pro-
gram po načelih waldorfske peda-
gogike,

• Enota na Zdolah,
• Enota v Dolenji vasi.

Posamezne enote vrtca imajo sledeč 
poslovni čas:
• enota Ciciban obratuje od 5.30 – 

17.00 ure,
• enota Pravljica od 6.30 – 16.00 ure,
• ostale enote bodo poslovale od 6.30 

– 15.30 ure.

Poslovni čas se lahko med letom pri-
lagodi možnostim vrtca in potrebam 
staršev. Poldnevni program se bo iz-
vajal le, če bo zadostno število prijav.
Od 14. do 17. aprila bo na vseh eno-
tah vrtca teden odprtih vrat. V do-
poldanskem času (med 9. in 11. uro), 
si boste lahko skupaj z otrokom ogle-
dali vrtec in delo v vrtcu ter se pogo-
vorili z vzgojiteljicami.
V primeru prostih mest se otro-
ci vključujejo v vrtec tudi med šol-
skim letom.
Otroke lahko vpišete na upravi vrt-
ca - enota CICIBAN, Prešernova ce-
sta 13, v času vpisa vsak dan od 7.00 
do 15.00 ure.
Prijavni obrazec za vpis vam lah-
ko pošljemo tudi po pošti. Prav tako 
je obrazec na voljo na spletni stra-
ni občine Krško www.krsko.si in na 
spletni strani Vrtca Krško www.vrtec-
krsko.si.
Za dodatne informacije lahko po-
kličite na tel. 07/49-21-558 ali 031 
607-755
 Dušan Tomažin, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA  
LESKOVEC PRI KRŠKEM

Pionirska cesta 4, 
 8273 Leskovec pri Krškem

OŠ Leskovec pri Krškem, enota VR-
TEC, razpisuje naslednje starostne 
skupine in programe za šolsko leto 
2009/10:
Enota: CENTRALNI VRTEC pri OŠ Le-
skovec pri Krškem
1. Starostni skupini: 1. starostna 
skupina (1 do 3 let) in 2. starostna 
skupina (3 do 6 let).
2. Programi, ki se izvajajo po meto-
dologiji Korak za korakom:

a) Celodnevni program (6 do 9 ur), 
delovni čas od 5.30 do 17.00 ure.
b) Izmenski program*, delovni čas 
od 5. 30 do 19.30 ure. 

* Program bo organiziran, če bo do-
volj prijav.

Enota: MALI PRINC v »M« nakupoval-
nem centru

1. Starostna skupina: 2. starostna 
skupina (3 do 6 let).
2. Programi, ki se izvajajo po meto-
dologiji Korak za korakom:

a) Celodnevni program (6 do 9 ur), 
delovni čas od 6.30 do 16.30 ure.

Enota: VRTEC VELIKI PODLOG v OŠ 
Veliki Podlog
1. Starostni skupini: 1. starostna 
skupina (1 do 3 let) in 2. starostna 
skupina (3 do 6 let).
2. Programi, ki se izvajajo po meto-
dologiji Korak za korakom:

a) Celodnevni program (6 do 9 ur), 
delovni čas od 5.30 do 15.30 ure.

Rok za oddajo prijav: upošteva-
li bomo vse prijave, ki bodo odda-
ne na novem obrazcu do vključno 20. 
04. 2009.

Prijava: Starši vpišejo svojega otroka 
na obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V 
VRTEC LESKOVEC pri KRŠKEM. Obrazec 
lahko starši pridobijo na OŠ Leskovec 
pri Krškem, v vseh enotah vrtca OŠ Le-
skovec pri Krškem in na spletnih stra-
neh Občine Krško (www.krsko.si). 

Ponovno prijavo - na novem obraz-
cu, morajo poslati tudi vsi tisti 
starši, ki že imajo svojega otroka 
vpisanega v enotah vrtca Leskovec 
za naslednje šolsko leto in vsi, ki 
ste na čakalni listi, ker niste dobili 
mesta za vključitev v vrtec (zaradi 
nove organizacije dela).

Organizacija dela: OŠ Leskovec pri 
Krškem bo glede na prispele prija-
ve pripravila, v sodelovanju z obči-
no Krško, priporočili Ministrstva za 
šolstvo in šport, Pravilnika o norma-
tivih in kadrovskih pogojih za opra-
vljanje dejavnosti predšolske vzgo-
je (Ur. l. RS, št. 75 / 2005, 82/2005) 
in Pravilnika o sprejemu otrok v eno-
te vrtca zavoda OŠ Leskovec pri Kr-
škem, organizacijo dela v šolskem 
letu 2009 / 2010.

Način obveščanja: OŠ Leskovec pri Kr-
škem bo starše pisno obvestila o rezul-
tatih vpisa najkasneje do 30. 6. 2009.

Za dodatne informacije pokličite po-
močnico ravnatelja za vrtec Majo Ko-
retič na tel.št. 07/492 28 65.
 Anton Bizjak, ravnatelj 

OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE
Podbočje 82, 8312 Podbočje

Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šolskem 
letu 2009/10 izvajal dnevni pro-
gram, ki traja od 6 – 9 ur (poslovalni 
čas od 5.30 do 16. ure). Dnevni pro-
gram je namenjen otrokom za prvo 
starostno obdobje (od 11. mesecev 
do 3. leta) in za drugo starostno ob-
dobje (od 3. leta do vstopa v šolo).

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 
2009 do vključno 20. 04. 2009. Če 
boste potrebovali varstvo med letom, 
se ravno tako prijavite v navedenem 
roku. Starši oz. zakoniti zastopni-
ki boste pisno obveščeni o rezulta-
tih vpisa. 

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. 
zakoniti zastopniki dvignete v prosto-
rih vrtca, v upravi šole ali na spletnih 
straneh OŠ Podbočje ter na spletni 
strani Občine Krško (www.krsko.si). 

Za dodatne informacije pokličite na 
telefonsko številko 07/49 77 030.
 Branko Strgar, v. d. ravnatelja

OSNOVNA ŠOLA RAKA
Raka 36, 8274 RAKA

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem letu 
2009/2010 izvajal dnevni program, ki 
traja od 6 - 9 ur, in sicer za otroke pr-
vega starostnega obdobja od 1. do 3. 
leta in za otroke drugega starostnega 
obdobja, od 3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte v času 
od 1. 4. 2009 do 20. 4. 2009, ne gle-
de na to, kdaj v šolskem letu 2009/2010 
želite otroka vključiti v vrtec. 

Vlogo starši oz. zakoniti zastopni-
ki dobite v vrtcu, v upravi šole ali na 
spletnih straneh Občine Krško (www.
krsko.si).

Izpolnjene obrazce oddajte v vrtcu ali 
v tajništvu šole.

Poslovalni čas vrtca je od 6. do 16. 
ure. Starši boste o sprejemu pisno ob-
veščeni. 

Dodatne informacije dobite v tajništvu 
OŠ Raka (tel.: 49 75 022) ali v vrtcu.
 Milvana Bizjan, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE  
SENOVO

Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo

Objavljamo razpis za vpis otrok v pro-
grame vrtca za šolsko leto 2009/2010. 
V vrtcu pri Osnovni šoli XIV. divizije Se-
novo bomo predvidoma izvajali dva 
programa:

1. DNEVNI PROGRAM (6 - 9 ur), po-
slovni čas od 5.30 do 16. ure:

a) za prvo starostno obdobje (od 11. 
meseca do 3. leta starosti otrok) in
b) za drugo starostno obdobje (od 
3. leta starosti otrok do vstopa v 
šolo).

2. POLDNEVNI PROGRAM (4 - 6 ur), 
poslovni čas od 7. do 13. ure:

a) za prvo starostno obdobje (od 11. 
meseca do 3. leta starosti otrok) in
b) za drugo starostno obdobje (od 3. 
leta starosti otrok do vstopa v šolo).

V primeru, da ne bo vpisanih dovolj 
otrok za oblikovanje oddelka POL-
DNEVNI PROGRAM (4 – 6 ur), bomo na 
željo staršev te otroke vključili v dnev-
ne programe.

Vpis: Starši oz. zakoniti zastopniki lah-
ko svojega otroka vpišete tako, da iz-
polnite obrazec VLOGA ZA VPIS OTRO-
KA V VRTEC SENOVO. Obrazec vam je 
na voljo v VRTCU SENOVO, na spletni 
strani Osnovne šole XIV. divizije Seno-
vo (www.ossenovo.net) in na spletni 
strani Občine Krško (www.krsko.si). Iz-
polnjen obrazec lahko oddate v VRT-
CU SENOVO ali ga pošljete na gornji 
naslov, vse do vključno ponedeljka, 
20. aprila 2009. Če boste potrebovali 
varstvo za otroka med šolskim letom, 
se ravno tako prijavite v navedenem 
roku. Za dodatne informacije lahko 
pokličete na telefonski številki: 07 48 
81 900 (šola) ali 07 48 81 910 (vrtec).
Način obveščanja: Osnovna šola XIV. 
divizije Senovo, enota vrtec Senovo, 
bo starše oz. zakonite zastopnike pi-
sno obvestila o rezultatih vpisa najka-
sneje do 30. 6. 2009.

Starši oz. zakoniti zastopniki, ki bodo 
dobili pozitivno rešeno VLOGO, bodo 
z Osnovno šolo XIV. divizije Senovo, 
enoto vrtca Senovo, sklenili pogodbo.
 Vinko Hostar, ravnatelj

Obvestilo staršem predšolskih otrok
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Ramon Ganyet Sole je 
projektant kajak steze v 
olimpijskem centru La Seu 
d’Urgell in kombinirane 
kajak in ribje steze Pira-
cema ob največji hidroe-
lektrarni na svetu, na reki 
Parani v Braziliji. S svoji-
mi bogatimi izkušnjami 
je kot strokovni sodela-
vec sodelovall pri načrto-
vanju projektov kajak (in 
ribjih) stez tudi na Kitaj-
skem, v Veliki Britaniji, v 
Franciji in v Južnoafriški 
republiki. 

VABI NA PRIREDITEV

ŠPORTNIK LETA 2008
ZAKAJ – Podelitev priznanj športnikom 

in športnim delavcem občine Brežice, ki so 
s svojimi dosežki in delom 

zaznamovali leto 2008

KDAJ – danes, 19. marca 2009, ob 18.00 uri

KJE – Prosvetni dom Brežice

V programu sodelujejo: Nuša Derenda 
in Plesno društvo Imani

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom.

POKROVITELJ

Za občino Brežice je pomemb-
no, da se ob HE Brežice ob za-
hodni fasadi mesta uredi špor-
tno-rekreacijski center, saj je 
gradnja hidroelektrarne dol-
goročen projekt in predsta-
vlja velik poseg v prostor, ki 
zahteva celovito rešitev. Čas 
pred začetkom gradnje je 
najprimernejši za razvijanje 
ideje in posvet z različnimi 
strokovnjaki, v nasprotnem 
primeru bi lahko priložnost 
zamudili. Načrtovani športno-
rekreacijski center, v sklopu 
katerega bo kajak in ribja ste-
za, predstavlja kompenzaci-
jo za poseg v okolje, ki bo 
ob ustreznem programu ime-
la pozitivne družbene in eko-
nomske učinke. Kot je pouda-
ril projektant Ganyet, okolje 
v naših krajih omogoča, da se 
naravno danost (voda - reka 
Sava) poveže s posegom v pro-
stor (graditev jezu za HE Bre-
žice) in ustvari stezo, ki bo 
izpeljana kot reka v naravi 
(tolmuni). Tako se hkrati pri-
dobi primerno, predvsem pa 
učinkovito ribjo stezo za mi-
gracijo rib, športni center pa 
bo obogaten s ponudbo kajak 
steze. 

Občina Brežice močno podpi-
ra idejo o ribji in kajak stezi 
in bo tudi v prihodnje naredila 
vse, da se bo projekt športne-
ga centra ob hidroelektrar-
ni tudi uresničil. Da je Obči-
na s predlaganimi rešitvami 
na pravi poti, je potrdil tudi 

o b v e s t i l o

Občina Brežice obvešča vse zainteresirane starše, da se 
bodo zbirale prijave za vpis v programe vrtca za šolsko leto 
2009/2010 v naslednjih vrtcih:
Vrtec Mavrica Brežice, vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bi-
zeljsko, Cerklje ob Krki, Dobova z enoto v Kapelah, Globo-
ko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina.

V času od 30. marca do 3. aprila 2009, od 8. do 16. ure, 
v prostorih tajništev zgoraj naštetih javnih zavodov.

Ker je v zadnjem času povpraševanje po prostih mestih 
večje od zmogljivosti, si s pravočasno prijavo zagotovi-
te mesto.

Tudi če boste vrtec potrebovali po začetku šolskega leta ali 
celo v letu 2010, se prijavite zdaj.

 Župan Občine Brežice
 Ivan Molan

O projektu ribje/kajak steze z 
mednarodnim strokovnjakom 
V začetku meseca marca so se na delovnem srečanju o projektu ribje in kajak steze ob bodoči hidroelek-
trarni Brežice z mednarodnim strokovnjakom za načrtovanje vodnih stez Ramonom Ganyetom Sole sestali 
predstavniki Občine Brežice, Kajakaške zveze Slovenije, predstavniki investitorjev (HESS in HSE), Inštitu-
ta za ribištvo, Ribiške zveze Slovenije in projektne skupine za hidroelektrarne. Skupna ocena udeležen-
cev srečanja je, da je možno izvesti kombinirano ribjo in kajak stezo ob bodoči hidroelektrarni Brežice. 

strokovnjak Ganyet, ki je po-
dal podoben primer iz špan-
skega mesta La Seu d’Urgell. 
V La Seu d’Urgellu so ob sana-
ciji poplav in gradnji HE pre-
poznali in izkoristili priložnost 
ter zgradili kajak stezo, kjer 

je danes olimpijski center za 
kajakaške tekme, uspešno 
nadgrajen s turistično ponud-
bo. Glede na z vodami bogato 
občino Brežice, kjer so športi 
na vodi že prisotni, in bližino 
svetovno znanih term, je ure-

ditev športnega parka in med 
drugim tudi izgradnja kajaka-
ške steze smiselna nadgradnja 
turistične ponudbe. Kajak ste-
za omogoča izvajanje adre-
nalinskih športov, kot je npr. 
rafting v nadzorovanih oko-
liščinah. Projekt kajak steze 
ob HE Brežice močno podpi-
ra tudi Kajakaška zveza Slo-
venije.

Delovni sestanek

Primer kajak steze v La Seu d’Urgell v Španiji

Sedaj potekajo dela izgra-
dnje kanalizacije na dveh 
odsekih - na ulici bratov Ger-
jovič so dela v zaključni fazi, 
kmalu se bodo začela dela v 
Mihalovcu. Trenutno se nada-
ljujejo dela v Ulici 4. aprila 
in v Cvetni ulici, kanali so po-
loženi, sledi še asfaltiranje, 
ki bo predvidoma v prvi polo-
vici meseca aprila. Občina je 
skupaj s krajevno skupnostjo 
Dobova in vaško skupnostjo 
Mihalovec organizirala sesta-
nek, kjer je bila podrobne-
je predstavljena investicija. 
Sprejet je bil tudi dogovor, 
da se bodo posamezna vpra-
šanja ali nejasnosti razreše-
vala s krajani na terenu. 

Projekt zajema izgradnjo 
sekundarnega kanalizacij-
skega omrežja (omrežje fe-
kalne kanalizacije) v dol-
žini 9.130 m in izgradnjo 2 
črpališč za odpadno vodo. 
Po izgradnji kanalizacije bo 
primarni vod priključen na 
čistilno napravo Brežice, ki 
poskusno obratuje od no-
vembra 2008. Vrednost pro-
jekta Izgradnja sekundar-
ne kanalizacije Dobova je 
2.172.826 evrov. Operaci-

Potek izgradnje sekundarne 
kanalizacije Dobova
Investicija Sekundarna kanalizacija Dobova rešuje probleme odvodnjavanja in naknadnega čiščenja od-
padnih voda na območju KS Dobova. Rezultat investicije bo zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih vi-
rov onesnaževanja in s tem zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. 

jo delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj 
v višini 1.539.078 evrov, la-
stna sredstva Občine Breži-
ce pa znašajo 633.748 evrov.  

Pogosta vprašanja zvezi 
s potekom investicije 
sekundarna kanalizacija 
Dobova: 

Kdo financira priklop na ka-
nalizacijski sistem do jaška?
Do parcele financira priklop 
Občina Brežice, po posame-
zni parceli pa vsak posame-
zni lastnik sam. 

Kdaj bo investicija zaklju-
čena?
V skladu s pogodbo mora-
jo biti dela na kanalizaci-
ji Dobova zaključena do 
30.08.2009. 

Kakšen je terminski plan za 
potek del?
Dela potekajo na dveh odse-
kih, zdaj so se začela dela v 
Mihalovcu. Potek del je odvi-
sen tudi od vremenskih raz-
mer (dež, nizke temperatu-
re, ipd.).

Kako je s polaganjem op-
tične napeljave za široko-
pasovno povezavo?
Glede optike se z izvajalcem 
(Telekom) dogovarja KS Do-
bova in ne Občina Brežice. 
Polaganje optičnega kabla 
naj bi bilo usklajeno z občin-
sko investicijo izgradnje ka-
nalizacije. 

Zakaj se ponovno koplje 
tam, kjer je že položena 
kanalizacija?
Dvakrat se koplje po isti tra-
si, ker ponudnik širokopasov-
ne povezave polaga optični 
kabel za širokopasovno pove-
zavo na drugačni globini, kot 
je bila globina za polaganje 
kanalizacijskih cevi. 

ARTIČE – Folklorne skupine – otroška, odrasla in godci – KUD 
Oton Župančič Artiče so se na odru Prosvetnega doma v ljud-
skih nošah, s plesi in pesmimi predstavile na pomladnem celo-
večernem koncertu, k nadvse pisanemu in razgibanemu večeru 
pa so doprinesli še člani Folklorne skupine Dragatuš in Folklorne 
skupina KD Podgorci iz občine Ormož, saj je temeljno poslan-

stvo skupin reproduciranje bogate kulturne dediščine. Navdu-
šeno občinstvo je sledilo plesom iz okolice Brežic, štajerskim 
plesom, spletom belokranjskih ljudskih plesov in pesmi, pre-
kmurskim plesom, plesom iz Prlekije, ljudskim godcem, tudi 
ob spremljavi ljudskih inštrumentov. S pesmijo »Prelepa je ar-
tiška fara« so vsi nastopajoči sklenili lep koncertni program. 
K popolnemu večeru sta v domačem narečju prispevala še po-
vezovalca programa Jana Kovačič in Mitja Molan in sicer po 
šaljivo izvirni zamisli Danice Avšič. N.J.S.

Popolnoma domač večer

Odrasla Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče 

BREŽICE – Knjižnica Brežice je v sklopu brezplačnih preda-
vanj »Živimo zdravo« in v projektu Centra vse življenjskega 
učenja Posavje pripravila tretje predavanje, ko so slušatelji 
sledili Savini Vybihal in njeni zanimivi temi »Sprostimo se, 
okrepimo in pomladimo«. Savina Vybihal je profesorica špor-
tne vzgoje, ki se ves čas izobražuje na področju naravnega 
načina življenja in zdravljenja. Pridobljena znanja združuje z 
lastnimi izkušnjami, veliko časa namenja samoizobraževanju, 
s tem pa si je pridobila ustrezna potrdila, diplome in med-
narodni certifikat. Že več kot 30 let vodi različne starostne 
skupine ter pripravlja in vodi strokovne športne, zdravstve-
ne in alternativne oddaje ter piše članke. Vsa leta sodeluje 
z zdravniki različnih specialističnih področij, pri svojem delu 
z odraslimi in otroki je spoznala, da je temelj vsega prisluh-
niti sebi in drugim ter odpreti srca. Kot pravi, je za življe-
nje, za njegovo kvaliteto treba delati, urediti razmišljanje, 
biti pošten do sebe, kot tak pa je človek lahko pošten tudi do 
drugih. Iz pridobljenih izkušenj svetuje nenasilje, kajti agre-
sija zavira osebnostni napredek in napredek naših sobivajo-
čih. Predavanje je popestrila z uporabnimi dihalnimi vajami. 
 N. Jenko S.

Delati za kvaliteto življenja
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čata strojno čiščenje kanalov. 
Poudarili so tudi, da so reten-

zijska območja ob energet-
skem nasipu, ki služijo za 

Župan Srečko Ocvirk se je v Mokronogu udeležil srečanja du-
hovnikov trebanjske dekanije z župani občin, v katere seže ta 
dekanija. Območje občine Sevnica je v tem pogledu razdeljeno 
na 11 župnij, te pa sodijo v štiri različne dekanije, v dve ško-
fiji ter dve nadškofiji. Vendar ta delitev ne omejuje potrebne-
ga sodelovanja, ki mora biti med občino in župnijami. V tre-
banjsko dekanijo sodijo župnije Šentjanž, Tržišče in Boštanj.

Predstavitev študije 
poplavne varnosti reke Save
Na gradu Sevnica je potekala predstavitev študije poplavne varnosti reke Save v sklopu izgradnje hidro-
elektrarne Blanca. Celotna študija poplavne varnosti zajema področje celotne verige hidroelektrarn na 
spodnji Savi, od hidroelektrarne Vrhovo, do še ne zgrajene hidroelektrarne Mokrice. 
Na tokratni predstavitvi so 
predstavniki naročnikov štu-
dije iz ministrstva za gospo-
darstvo skupaj s projektanti 
hidroelektrarne Blanca pred-
stavnikom Občine Sevnica, 
Krajevne skupnosti Sevnica, 
Komunale Sevnica in pred-
stavnici Regijskega centra za 
zaščito in reševanja Brežice 
predstavili poplavno varnost 
na območju hidroelektrarne 
Blanca in mesta Sevnica. Pro-
jektanti so zagotovili, da sta 
zaprta profila Drožanjskega in 
Florjanskega potoka projekti-
rana tako, da omogočata pre-
tok stoletnih voda in omogo-

zbiranje in prečrpavanje me-
teornih in zalednih voda do-
volj velika, da zmorejo pre-
črpavanje zbrane vode čez 
nasip v reko Savo. Na koncu 
je Franc Zupan z Ministrstva 
za gospodarstvo povedal, da 
je narava tako nepredvidlji-
va in težko obvladljiva, da je 
nemogoče vnaprej predvideti 
vse faktorje, ki lahko vpliva-
jo na poplavno varnost. Hkrati 
je poudaril, da je potrebno na 
področju preventive narediti 
vse, kar pomeni redno vzdrže-
vanje in čiščenje vodotokov, 
prodnih pregrad in brežin, da 
do poplav ne bi prišlo.

Na predstavitvi študije poplavne varnosti (vir: foto 
arhiv Občine)

Predstavitev infrastrukture 
ob izgradnji HE Blanca
Potekala je predstavitev infrastrukturnih ureditev ob izgradnji 
hidroelektrarne Blanca za območji krajevne skupnosti Sevnica 
in krajevne skupnosti Blanca. Vodja projekta izgradnje hidro-
elektrarne Blanca Anton Vetrih je na podlagi projektne doku-
mentacije predstavil dela, ki so predvidena za izvedbo v tem 
letu. Predstavniki krajevne skupnosti Blanca in Sevnica so po-
sredovali pobude, s katerimi bi izboljšali infrastrukturno uredi-
tev in podobo kraja. Predsednik Posebne komisije za izgradnjo 
hidroelektrarne Blanca Zvone Košmerl je zagotovil, da bodo 
vse pobude posredovane na javno podjetje Infra, ki je kot in-
vestitor izgradnje infrastrukturnih ureditev odgovorna za vse 
ureditve. Predstavnikom krajevne skupnosti Sevnica – Drožanj-
ska ulica je bil hkrati predstavljen tudi projekt Čistilna napra-
va in kanalizacijski sistem Sevnica. Predstavnik izvajalca del, 
je predstavil potek del v Drožanjski ulici. Povedal je, da pro-
jekt obsega izgradnjo primarnega kanala, na katerega se bodo 
priključili le hišni priključki, ki potekajo neposredno ob tra-
si del, vse ostale navezava na izgrajeno primarno kanalizacijo 
bodo predmet prihodnjih projektov sekundarnih kanalizacij. 

Sodelovanje Geodetske 
uprave in Občine Sevnica
V prostorih Občine Sevnica sta se sestala župan Srečko 
Ocvirk in vodja območne geodetske uprave Sevnica Roman 
Novšak in ocenila dosedanje sodelovanje kot uspešno. Žu-
pan Srečko Ocvirk je izpostavil predvsem problem urejanja 
neodmerjenih občinskih cest, kar je zelo dolgotrajen in drag 
proces. Občina Sevnica se zaveda odgovornosti za ureditev 
katastrskega in lastniškega stanja občinskih cest, vendar gre 
za zelo kompleksno problematiko. Skladno z zakonodajo to-
vrstne storitve izvajajo zasebni izvajalci – geodetska podje-
tja na podlagi posameznih naročil, kar pomeni počasno in 
parcialno urejanje. Geodetska uprava je v skladu s svojimi 
pristojnostmi ponudila pomoč in predlagala določene možne 
načine urejanja katastrskega stanja na občinskih cestah. Žu-
pan in vodja Območne geodetske uprave Sevnica sta se na 
koncu zavzela za sodelovanje tudi na drugih projektih, pred-
vsem pri izdelavi katastra gospodarske javne infrastrukture.

Delovanje podjetja INDE d.o.o.
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorico podjetja INDE 
d.o.o. Martino Bobnič, ki v program socialna vključenost za 
invalide vključuje invalidne osebe. Tudi delovanje tega pod-
jetja, ki je zelo pomembno za blažitev socialne stiske pri tež-
je zaposljivih, je podvrženo vplivom trga in trenutni recesi-
ji. Program socialne vključenosti je pretežno sofinanciran s 
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, delno 
pa tudi z realizacijo proizvodnih storitev.

Gradnja atletskih objektov v 
Sevnici
V zvezi z gradnjo atletskih objektov v Sevnici se je na se-
stanku pri županu Srečku Ocvirku mudil član upravnega od-
bora Atletske zveze Slovenije Marjan Hudej. Občini je ob 
tej priložnosti ponudil strokovno podporo zveze ter predla-
gal ogled objektov, ki so funkcionalni in primerni za mesto 
Sevnica. Za področje teka je v Atletski zvezi Slovenije po-
stal odgovoren Rafko Povhe, kateremu ob tej priložnosti če-
stitamo za uspeh.

Predlog ustanovitve novega 
visokošolskega zavoda 
Župan Srečko Ocvirk se je sestal s predstavnikoma Zavoda 
za raziskave Radna Sevnica Jožetom Peternelom in Bredo 
Drenek Sotošek, ki sta županu predstavila predlog progra-
ma in namena samostojnega visokošolskega zavoda. Zavod 
bi želeli v Sevnici ustanoviti v sodelovanju s Centrom bio-
tehnike in turizma Grm Novo mesto. Izpostavila sta možnost 
vključevanja Občine Sevnica v ta projekt, predvsem na po-
dročju financiranja in zagotavljanja prostorov za delovanje. 
Župan je pri tem izrazil interes in podporo Občine ohranja-
nju in razvijanju srednjega in visokega šolstva v Sevnici v 
okviru danih možnosti in potreb, vendar pa pri tem opozoril 
tudi na problem, ki izhaja iz preteklih desetletij, ko Obči-
na Sevnica ni dovolj aktivno pridobivala prostorov za javno 
uporabo, v katerih bi bilo mogoče danes zagotoviti izvaja-
nje teh dejavnosti.

Večnamenski dom v Zabukovju
Župan Občine Sevnice Srečko Ocvirk in vodja oddelka za 
gospodarske dejavnosti Vlasta Kuzmički sta si ogledala po-
tek gradnje Večnamenskega doma Zabukovje, ki je zgrajen 
na mestu porušene stare šole. Da gradnja poteka tekoče in 
brez zapletov skrbi predsednik Krajevne skupnosti Zabukov-
je Janez Podlesnik. Notranja dela na objektu so v zaključni 
fazi, v letošnjem in naslednjem letu pa bodo na objektu na-
redili še fasado in uredili okolico. Objekt bo namenjen kraja-
nom za kulturne, družabne in športne prireditve. V glavnem 
delu je predvidena večnamenska dvorana, avla, čajna kuhi-
nja, skladišče ter pomožni prostori, dom pa bodo tu dobila 
tudi društva iz tega območja in Krajevna skupnost Zabukovje. 

Zamenjava azbestnih cevi v 
občini Sevnica
Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj, mimo pekarne Kru-
hek, do Taborniške ulice, potekajo dela na sanaciji azbestnih 
cevi vodovoda. Od 4.750 m trase vodovoda je izvedeno 2.500 
m vodovoda dimenzije 150 mm in 2.250 m vodovoda dimen-
zije 63 mm, ki je namenjen za vodooskrbo uporabnikov ob  
sami trasi vodovoda in višjeležečih uporabnikov Orešja. Dela 
na sanaciji vodovoda potekajo intenzivno, do konca sanaci-
je, izločitve azbestnih cevi cevovoda iz uporabe, je potreb-
no položiti še 1.200 m duktilnega vodovoda. Predvidevamo, 
da bomo ob zagotovljenih normalnih pogojih gradnje dela v 
celoti zaključili meseca maja.

Sestanek na MOP
Zaradi zagotavljanja nemotenega poteka projekta izgradnje 
centralne čistilne naprave Sevnica se je župan Srečko Ocvirk 
sestal z direktorico Direktorata za okolje pri Ministrstvu za 
okolje in prostor mag. Bernardo Podlipnik. Predstavil je po-
tek gradnje centralne čistilne naprave s kanalizacijskim sis-
temom ter izpostavil predvsem potek financiranja projekta 
s strani kohezijskega sklada ter sredstev, pridobljenih iz dr-
žavnega proračuna.

Sestanek s predstavniki 
društev v občini Sevnica
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z vršilko dolžnosti direk-
torice KŠTM Sevnica mag. Vlasto Marn in predsedniki vseh 
zvez društev v občini. Zveze društev povezujejo in združu-
jejo sorodna društva, ki posamezno ali preko zvez sodeluje-
jo tako z Občino Sevnica, kakor tudi s KŠTM Sevnica. Predse-
dniki zvez so bili seznanjeni z aktualnimi zadevami v zvezi z 
KŠTM Sevnica, razpravljali pa so še o nadaljnjem sodelova-
nju in finančni pomoči zvezam in društvom. Dogovorili so se 
o nadaljnjih skupnih aktivnostih pri pripravi in koordinaci-
ji prireditev v letu 2009, kjer KŠTM Sevnica nudi strokovno 
in tehnično pomoč organizatorjem. Ker so v teku razpisi iz 
področij kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti, 
so predstavniki zvez županu prenesli pobudo društev, da se 
v letošnjem letu korigirajo pravilniki za dodelitev proračun-
skih sredstev društvom s posameznih področij.

Odprtje novega oddelka vrtca 
pri OŠ Blanca
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je skupaj z vodjo od-
delka za družbene dejavnosti Mojco Sešlar udeležil sestanka 
z ravnateljico OŠ Blanca. Že v jesenskem času lanskega leta, 
ko je bil viden porast vpisa otrok v vrtec, je bila sprejeta 
odločitev, da se v OŠ Blanca začnejo vse aktivnosti za odpr-
tje oddelka vrtca pri šoli. Oddelek naj bi bil sprva namenjen 
otrokom od 3. do 6. leta starosti. Na sestanku je ravnatelji-
ca predstavila dejavnosti, ki jih v okviru šole že nudijo naj-
mlajšim. Dogovorjeno je bilo, da občina skupaj z OŠ Blanca 
posreduje javnosti povabilo k predvpisu otrok v vrtec. Predv-
pis bo potekal na OŠ Blanca do 6.4.2009. Šola bo pripravila 
vse potrebne postopke, od priprave Letnega delovnega na-
črta do oblikovanja komisije in kriterijev za sprejem otrok 
v vrtec, ki jih bo posredovala Občinskemu svetu v sprejem. 
V poletnem času pa bo občina skupaj z OŠ opremila vrtec v 
skladu s predpisano zakonodajo. Vse informacije v zvezi z 
odprtjem oddelka vrtca pri OŠ Blanca lahko dobite pri rav-
nateljici Osnovne šole Blanca Ani Mešiček in na Oddelku za 
družbene dejavnosti na Občini Sevnica.

Srečanje duhovnikov 
trebanjske dekanije z župani

SEVNICA - Redni letni občni zbor Planinskega društva Lisca, ki 
je potekal v Kulturni dvorani Sevnica 10. marca, se je začel 
s kratkim filmom iz serije »Gorske sledi«. V njem je bil pred-
stavljen posavski biser, kot nekateri radi imenujejo Lisco. Z 
Lisco je močno povezano tudi Planinsko društvo Lisca Sevni-
ca, ki neprekinjeno deluje že od leta 1905. 

Že nekaj let planinsko društvo vodi Jože Prah, ki se je v svo-
jem uvodnem pozdravnem govoru spomnil pred petimi leti pre-
minulega člana Lojzeta Motoreta. Sledilo je delovno srečanje – 
predstavljeno je bilo poročilo o delovanju planinskega društva 
za preteklo leto, finančnemu poročilu pa je sledilo še poročilo 

nadzornega odbora. Prisotni člani so nato soglasno potrdili Sonjo 
Ivnik za novo blagajničarko društva (zadnjih pet let je to delo 
vzorno opravljal Vojko Dvojmoč). Sprejet je bil načrt dela leto 
2009 – z njim bodo poskušali pokriti tudi finančno izgubo v viši-
ni 3.833 evrov iz leta 2008. V razpravi, ki je sledila, je dolgole-
tni član planinskega društva Janez Levstik izrazil željo po bolj-
šem medgeneracijskem sodelovanju in predlagal, da bi mentorji 
in planinski vodniki organizirali vsaj dva izleta letno skupaj s šo-
loobveznimi otroki. 
Letnega občnega zbora PD Lisca Sevnica so se množično udeležili 
tudi predstavniki sosednjih planinskih društev in toplo pozdravi-
li odločitev, da ostajajo vrata Tončkovega doma na Lisci odprta 
za vse pohodnike, planince in »nedeljske obiskovalce«. Vsi obi-
skovalci so si nato v večnamenskem prostoru PGD Sevnica ogle-
dali še fotografije s številnih pohodov, ki so jih opravili v prete-
klosti. V kratkem kulturnem programu rednega letnega občnega 
zbora PD Lisca je sodeloval Mešani pevski zbor Lisca. Zlati pla-
ninski znak pa je prejela članica Monika Vrhovc.
 S.R., foto: Vinko Šeško

Pohvale sosednjih društev

Udeleženci občnega zbora PD Lisca
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Rokometaši Krškega so vknjižili dve novi zmagi in po 
spodrsljaju Šmartnega so se še bolj utrdili na 2. me-
stu, ki zagotavlja napredovanje v prvo rokometno ligo. 
Obe zmagi nista prišli sami po sebi, za obe je bilo po-
trebno pošteno garati. Na tekmi z Gorišnico je bil ju-
nak kapetan Kukavica, ki je nasprotniku nasul kar 13 
zadetkov, na domači tekmi z Železniki je bil v drama-
tični končnici junak krški vratar Jure Medved. 

rd mošKanjci gorišnica : rK KršKo 
27:31 (17:13)

Tekma je bila odigrana v večnamenski športni dvorani 
v Gorišnici, pred 250 gledalci. Gostitelji so začeli zelo 
ofenzivno in učinkovito. V prvi četrtini tekme so pove-
dli že 8:4, da Krčanom ni šlo, je najbolj zaslužen doma-
či vratar Žuran. Z bolj angažirano igro so vseeno Krčani 
ujeli nasprotnika na 12:12. Nato je zopet sledil mrk, ne-
kaj nepotrebnih izključitev, nepovezana igra in rezultat 
polčasa je bil zaskrbljujočih 17:13 za domačine!
Nato pa je sledil 2. polčas, ki je bil v očeh krških navija-
čev tisti pravi, kakršnih smo v tej sezoni od krške ekipe 
bolj vajeni. Vratarja Medveda je zamenjal Brili, ki je z 
odličnimi obrambami spravljal v obup domače napadal-
ce. K njegovim uspešnim obrambam pa je veliko prispe-
vala tudi čvrsta, agresivna obramba, ki nasprotnikom ni 
dovoljevala »čistih« strelov. Začel je tudi delovati krški 
napad. V 44. minuti je bil rezultat že 22:28 v korist kr-
ške ekipe. Izjemno razpoložen je bil kapetan ekipe Ku-
kavica 13 (3) zadetkov, za igro v napadu pa velja pohva-
liti tudi Savića 7 zadetkov. Domačini so do konca tekme 
nekoliko ustavili nalet gostov, vendar je zmaga na kon-
cu zasluženo odšla v Krško. Za igro in borbenost pa vse 
pohvale tudi domači ekipi.

KršKo - alples želeZniKi 25:22 (15:9)

Po zmagi v Gorišnici je Krčane čakala nova domača pre-
izkušnja. V krškem hramu rokometa je gostovala zelo so-
lidna ekipa Alples Železniki. Tekma se ni dobro začela za 
favorizirane Krčane. V 5. minuti so gostje vodili 4:3 in 
napovedali trd boj za vsak zadetek. V 8. minuti je Kosta 
Savić postavil zadeve na svoje mesto, Krčani so prvič na 
tekmi povedli v 8. minuti (5:4). V končnici polčasa so do-
mači rokometaši z delnim izidom 5:0 v celoti zagospoda-
rili na parketu krške dvorane. V 28. minuti je Savić dose-
gel svoj tretji zadetek na tekmi in semafor je kazal 15:8. 
Kvalitetna in zanesljiva igra Krčanov iz končnice prvega 
polčasa se ni prenesla v nadaljevanje tekme. Sledilo je 
sušno obdobje krških strelcev. V 13 minutah 2. polčasa so 
Krčani zadeli samo dvakrat. Zelo motivirani gostje so z 
okrepljeno in agresivno obrambo ustavili krški napad. To 
je bil zadosten signal za bolj resen pristop Krčanov, ki so 
v 52. minuti dosegli prednost iz prvega polčasa (23:17). 
Pričakovala se je rutinirana zmaga Krčanov, vendar se ni 
izteklo po željah Krčanov. Gostje so okrepili obrambo, 
igralo se je na meji incidenta. Sodnika sta dopustila na 
momente grobo igro gostov. V zadnjo minuto so domači 
rokometaši vstopili za dva zadetka prednosti, gostje so 
imeli napad in igralca več. Takrat, ko je to bilo najbolj 
potrebno, je na sceno stopil krški vratar Jure Medved, 
ki je obranil strel gostov in omogočil Kukavici, da z zvo-
kom sirene postavi končni izid tekme, 25:22. 

rezultati mlajši seleKcij rK KršKo  
v preteKlem obdobju

Kadeti 
Celje – Krško 24:15. Najboljši strelci za Krčane so bili: Tro-
ha 8, Cehte 4(3), Kučič 6(1), Kodrič 5

Krško – Rudar Trbovlje 32:25. Najboljši strelec je bil Ko-
drič (5 zadetkov).

Starejši dečki A
Celje – Krško 30:28. Najboljši v krških vrstah je bil Ko-
drič (15 zadetkov).
Krško – Rudar Trbovlje 31:27. Najboljši strelec je bil Ko-
drič (11 zadetkov).

Starejši dečki B
Velenje – Krško 29:22. Najboljši strelci: Andlovic 7 in 
Bračun 4. 
Rudar Trbovlje – Krško 30:28. Najboljši strelci: Andlovic 
9, Sobotič 7, Omerzel 5. 

Mlajši dečki B
Drava Ptuj - Krško 19:24. Najboljši strelec Sintič (12 za-
detkov).
Ormož – Krško 30:19. Najboljši strelci: Sintič 9, Glaser 3.

 Pripravil: Z.P.

ROKOMETNI KLUB KRŠKO

KRŠKO - Kot že nekaj let doslej je tudi letos NK Krško v veliki 
telovadnici SŠ Krško 28. februarja organiziral nogometni tur-
nir selekcije U12 (letnik 1996 in 1997). Sodelovalo je osem 
ekip iz Posavja in Zasavja, in sicer NK Krško s tremi ekipa-
mi, NK Brežice in NK Kisovec z dvema ekipama, NK Radeče z 
eno ekipo. Tekmovanje se je odvijalo po turnirskem sistemu 
v dveh skupinah, A in B. V polfinale sta se uvrstili iz A skupi-
ne ekipa Krško »A« in Brežice »B«, iz skupine B ekipa iz Ra-
deč in Kisovec »A«. V finalu sta se srečali najmočnejši no-
gometni ekipi turnirja - ekipa Krško »A« in Radeče. Tekma 
se je končala neodločeno - z rezultatom 0:0, zato je o zma-
govalcu odločalo streljanje »penalov«. Pri tem so imeli več 
sreče igralci krške ekipe in zmagali z izidom 6:5. Gledalci so 
bili nad prikazanim navdušeni, saj so mladi in perspektivni 
igralci pokazali zelo borbeno igro. Na koncu so razglasili naj-
boljšega igralca turnirja, kar je postal Marko Felja iz NK Kr-
ško, za najboljša strelca sta bila razglašena Miha Arh in Ka-
dir Delić iz NK Krško, najboljši vratar na turnirju je postal 
Jan Kuhar iz NK Radeče, sicer pa eden izmed perspektivnih 
Sevničanov, ki trenira v Radečah, saj so v Sevnici šele v lan-
ski jeseni ustanovili nogometni klub. Posebne čestitke tre-
nerjev je za izvrstno prikazano igro svojih varovancev pre-
jel Predrag Vasić iz NK Radeče.  

Nogometni turnir U12 v 
Krškem

Kdaj sta začela kazati na-
gnjenje k športu?
Vid: »Pri petih letih sem prvič 
pretekel pet kilometrov. Nav-
dušil pa me je oče. Potem sem 
začel trenirati karate, kasne-
je, čez dve leti, pa sem se ne-
kako skozi igro začel seznanja-
ti z atletiko. In od takrat jo 
treniram, ko so treningi atle-
tike postali redni in intenziv-
ni, sem opustil karate. Pa oče 
je bil še od malih nog zagri-
zen športnik, kar je prenesel 
tudi na nas.«
Domen: »Pri sedmih letih sem 
treniral atletiko in karate sku-
paj, potem pa, ko sva z Vidom 
igrala doma košarko, sem se 
odločil za košarko. Začel sem 
jo trenirati v Krškem.«

Pa nadaljujmo s treningi in 
mentorji.
Vid: »Začel sem v Brežicah pri 
sedmih letih in sem pri dva-
najstih prestopil v AK Sevnica, 
kjer je bil moj mentor Rafko 
Povhe. Tu sem treniral dve leti 
in pol, potem pa mi je oče poi-
skal mentorja v Mariboru, Bo-
ruta Podgornika, ki je trener 
olimpijke Helene Javornik. 
Nato sem štiri mesece zimske-
ga obdobja treniral v Zagrebu 
pri Mladenu Kataliniču, po-
tem sem bil spet nekaj časa 
pri Borutu, pa nato za osem 
mesecev prestopil k Alešu To-
miču, sedaj pa treniram v Ve-
lenju pod mentorstvom Toma 
Popetrova, ki je trener Jolan-
de Čeplak. V začetku lanske 
sezone sem si poškodoval sto-
palo. Zelo neprijetna poškod-
ba se mi je vlekla skozi celo-
tno sezono in oktobra smo se 
odločili, da grem na operacijo. 
Do januarja nisem smel teči, 
a sedaj se že počasi vračam v 
formo.« 
Domen: »S košarko sem začel 
pri enajstih letih v Krškem. 
Moj prvi trener je bil Siniša 
Mesič, ki me je naučil košar-
karskih osnov. Za dva mese-
ca sem šel v Krko, kjer me je 
treniral Matej Štokar, več kot 
poldrugo leto sem igral za Ge-
oplin Slovan, kjer sta bila moja 
trenerja Matic Trampuš in 
Nejc Višnikar. Treningi so po-
tekali petkrat na teden po dve 
uri, ob vikendih pa smo ime-

Brata Zevnik: »Uspehi 
ženejo k novim uspehom!«
ČATEŽ OB SAVI - Kaj ljudstvo pravi za dober glas? Preprosto – da seže v deveto vas. Dober glas je že pred 
časom segel tudi do nas. Gre za atleta Vida in košarkarja Domna Zevnikova s Čateža ob Savi. Gre za dva 
brata, dva športnika, ki prisegata na zdrav duh v zdravem telesu. Gre za mladi, resni osebi, vztrajni, kot 
športnik mora biti. Pravita, da so od vsega najpomembnejši rezultati, porazi pa da le utrdijo.

li ligaške tekme. Medtem, ko 
počivaš, drugi trenirajo in na-
predujejo. To sem imel nepre-
stano v glavi in to me je gnalo 
dalje, tudi med počitnicami.«

Kljub vajini skromnosti, našli 
smo se pa vendar zaradi vaji-
nih dosežkov.
Vid: »Ja, za mano je več kot 
deset nastopov za reprezen-
tanco Slovenije, v lasti imam 
dva državna rekorda, in si-
cer rekord na pet kilometrov 
v kategoriji do 16 let ter re-
kord na tri kilometre v dvora-
ni na Dunaju v kategoriji do 
18 let. Dvakrat sem bil udele-
ženec evropskega prvenstva v 
krosu, in sicer leta 2006 v Ita-
liji in 2007 v Španiji, večkrat 
sem se uvrstil med najboljše 
tri na ljubljanskem marato-
nu v šolskem teku, leta 2008 
sem bil državni prvak v teku 
na 1500 metrov in v teku na 
3000 metrov v kategoriji do 18 
let in državni prvak v krosu do 
18 let.«
Domen: »Bil sem član Geoplin 
Slovana Ljubljana in po pr-
vem delu lige prvi strelec eki-
pe. S pionirsko reprezentanco 
sem bil na turnirju v Franci-
ji, z ekipo Krke Novo mesto pa 
sem bil na neuradnem evrop-
skem klubskem prvenstvu v 
Moskvi. V devetem razredu 
osnovne šole sem se prese-
lil v Ljubljano in sem bil šti-
pendist Slovana, saj sem se v 
Krškem z dobrimi igrami uvr-
stil v reprezentanco Sloveni-
je. Zaradi nekaterih neljubih 
peripetij v Ljubljani sedaj de-

veti razred končujem na bre-
žiški osnovni šoli in treniram 
za zagrebško Cibono, kjer so 
me dobro sprejeli. Za ta slovit 
klub iz Zagreba smo se odloči-
li zavoljo bližine, saj do Zagre-
ba porabimo le 40 minut vo-
žnje. Moja veza do Cibone je 
bil bivši trener v Krškem Siniša 
Mesič. Šel sem na preizkušnjo, 
naredil sem dober vtis, spreje-
li so me in sem ostal. Treningi 
so vsak dan, trikrat na teden 
pa grem na trening tudi dva-
krat dnevno. V šoli imam sta-
tus športnika, tako se mi pogo-
sti izostanki zaradi treningov 
opravičujejo.«

Najbrž je vsak dober dosežen 
rezultat ponos, pa vendar, je 
kakšen tak, ki vaju še pose-
bej navdaja s ponosom?
Vid: »Mene ženeta naprej dva 
državna rekorda. A mi več po-
menijo dobri časi kot same 
uvrstitve. In morda to, da sem 
bil izbran za najboljšega atle-
ta leta 2006 v pionirski kate-
goriji.«
Domen:» To, da sem reprezen-
tant in da sem v prvi postavi, 
to mi pomeni največ.«

Je vajina bodočnost športno 
začrtana?
Vid: »Sem maturant Srednje 
ekonomske in trgovske šole v 
Brežicah. Najprej moram kon-
čati srednjo šolo. V mojih mi-
slih je res vse usmerjeno v 
šport, si bom pa po končani 
srednji šoli dokončno obliko-
val svojo nadaljno pot, a atle-

tika ostaja na prvem mestu.«
Domen: »Kljub napornim tre-
ningom sem po osnovni šoli že-
lel nadaljevati na Športni gim-
naziji Šentvid. Vendar se mi 
sedaj vrata šolanja, košarke 
in športa odpirajo v ZDA. Ker 
slovenska košarkarska zveza 
zame noče izdati izpisnice ozi-
roma za moj prestop na Hrva-
ško zahteva 50.000 evrov od-
škodnine, se je zame zavzel 
menedžer iz Hrvaške, ki te-
meljito preučuje nekatere sre-
dnje šole v ZDA, kamor naj bi 
skoraj zagotovo odšel, saj po-
nujajo odlične pogoje tako za 
šolanje kot za igranje košar-
ke, ki jasno ostaja na prvem 
mestu.«

Olimpijske igre Peking 2008 
so minile. Vem, da sta jih 
spremljala. Se vidita na pri-
hodnjih OI?
Vid: »Te sem še spremljal po 
TV ekranu. Ko bodo nasle-
dnje, bom še vedno zelo mlad 
in še ne računam, da bi se lah-
ko uvrstil nanje. Vsekakor bom 
pa na naslednjih v najboljših 
tekaških letih, takrat se vidi-
mo na OI!«
Domen: »Vsa moja košarkar-
ska in življenjska prihodnost je 
vezana na bivanje v ZDA, kjer 
upam, da bom imel najboljše 
pogoje za svoj razvoj. Zato je 
misel o OI preuranjena.«

Že v začetku našega pogovo-
ra je Vid dejal, da je bil oče 
Tone že od malih nog zagri-
zen športnik in je to zagrize-
nost prenesel tudi nanje, otro-
ke. Poleg njiju z Domnom še 
na sestri Leno in Klaro, kako 
bosta v to zagrizenost zagrizli 
še sestrici Ema in Eva, pa bo 
najbrž pokazal čas. Gotovo pa 
vsa športna zagrizenost ne na-
redi loka mimo njihove mame 
Elke, ki bi jo bilo v tem mar-
čevskem ženskem mesecu do-
bro vprašati, kako je biti žena 
in mama v njeni veliki druži-
ni in vsej športni zagrizenosti. 
Upravičeno sem prepričana, da 
ji zagrizenosti, najbrž mili in 
preudarni, ne manjka na no-
benem področju.

 Natja Jenko Sunčič

Vid in Domen Zevnik

KRŠKO - Krški nogometaši so odlično začeli spomladanski del pr-
venstva 2. SNL v sezoni 2008/2009, saj so v dveh tekmah zbrali 
4 točke. S težkega gostovanja v Zagorju so prinesli velike tri toč-
ke, strelec edinega zadetka pa je bil kapetan Levin Opareno-
vič. Proti Muri so remizirali z 1:1, po zaostanku z 0:1 pa je izena-
čil novinec v krškem moštvu Boris Baković. NK Krško je tako pri 
22 točkah in na petem mestu na lestvici.  Na domači tekmi proti 
Muri 05 je bil prisoten tudi novi predsednik NZS mag. Ivan Simič, 
ki je skupaj s krškim županom Francem Bogovičem ter predse-
dnikom NK Krško Jožetom Slivškom odprl nove klubske prostore 
pod tribuno. Prihodek od vstopnine s te tekme je bil namenjen 
družini Grubar, zbrali so 1106 evrov, omeniti pa velja tudi lepo 
gesto navijačev Nuclear power boys, ki so družini Grubar doni-
rali 100 evrov. Naslednja tekma, ki čaka krške nogometaše, bo v 
nedeljo, 22.3., v Šentjurju. Vabljeni vsi navijači na gostovanje, 
da vzpodbujate naše nogometaše tudi v gosteh.

Za Grubarjeve zbrali 1106 evrov

Krčani zanesljivo korakajo 
k prvi ligi

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

SEVNICA – Atleti AK Sevnica in OŠ Blanca so nastopili v Domžalah 
na državnem prvenstvu v krosu. Druga mesta sta v svojih kate-
gorijah osvojila Jan Samide in Sara Karlovšek, tretja pa Matija 
Zorčič in Alenka Radej. Odlično so se odrezali tudi Sara Karlov-
šek s 4. mestom ter Borut Veber in Robert Lendaro s 5. oz. 6. 
mestom. V ekipni razvrstitvi so bile  ženske druge, moški pa peti.

Sevničani dobri v krosu
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SEVNICA - SMC Sevnica že vrsto let za otroke in mladino 
organizira zimovanje. Tokratno smo organizirali od 14. 
do 19. februarja v Bohinjski Bistrici. Čez 30 udeležen-
cev se nas je do “sitega” nasmučalo na smučišču Vogel, 
potapljali smo se v Vodnem parku Bohinj, “nadrsali” na 
tamkajšnjem drsališču, nekateri pa smo se pomerili tudi 
v hokeju. Seveda ni manjkal veseli večer, pa nočni iz-
ziv, ogledali smo si film, preizkusili v kuharskih vešči-
nah… Bilo je zanimivo, lepo in verjamem, da je marsiko-
mu žal, da se nam ni pridružil. B. Jamnik

DOLENJA VAS - Dolenjevaška enota krškega vrtca je pričela s pro-
jektom Vrtec na podeželju v sožitju s svojim krajem, pod ka-
terega se je podpisala diplomirana vzgojiteljica Irena Gošek. 
Opredelili so se na dve temi to sta Umetnost v našem kraju in 

Živali na kmetiji. Goškova pojasnjuje, da so pričeli uspešno so-
delovati s Kulturnim društvom Libna in otroci so se z navduše-
njem vključili v izdelavo izdelkov. Tudi obiskov kmetije Sonje 
Bogovič se vrtičkarji veselijo, seznanili so se že z živalmi, ki se 
jih več ne bojijo in si jih upajo tudi že hraniti.  M. K. M. 

Vrtičkarji v sožitju s krajem

Sodelovanje s Kulturnim društvom Libna je obrodilo 
sadove. (Foto: I. G)

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 19. marcem in 1.  apri lom
Četrtek, 19. 3.
• ob 17.00 v MC Brežice: ustvarjalnice za osnovnošolske otro-

ke – šparovček in papir mašeja
• ob 17.00 v izposojevališču knjižnice v Krmelju: pravljič-

na urica
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: prireditev „Športnik 

leta 2008“
• ob 18.00 v galeriji na gradu Sevnica: odprtje razstave foto-

grafij Srdana Mohoriča „Planet Aluminij“
• ob 19.00 v galeriji Posavskega muzeja Brežice: otvoritev 

fotografske razstave Društva fotografov SVIT „Najboljši se 
predstavijo“ 

• ob 19.00 v MC Sevnica: predavanje Mateje Tee Dereani „Bi-
oveganska prehrana“

Petek, 20. 3.
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
• ob 18.00 v kulturni dvorani v Tržišču: prireditev „Mamici 

za praznik“
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na 

Krki: odprtje slikarske razstave Bojana Kovačiča „Grafika 
1998-2008“

• ob 19.00 v športni dvorani v Radečah: prireditev „Košniko-
va gostilna pod rožnato planino“

• ob 19.00 v gostilni Ulčnik v Tržišču: izbor županovega vina 
2009

• ob 19.00 v TVD Partizan v Boštanju: koncert „S pesmijo in 
plesom v pomlad“

• ob 19.00 v OŠ Raka: delavnica uspešnega učenja
• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Prerekanja“, za modri abo-

nma in izven
• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri Krškem: prireditev „Pomlad pri-

haja – Zvezde pojejo“
• ob 20.00 v MC Brežice: potopis Matjaža Corela „Madagaskar“
• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 21. 3.
• v športnem domu Sevnica: razstava velikih plazilcev
• ob 7.00 s parkirišča pri restavraciji Štefanič v Brežicah: od-

hod na pohod na Tošč in Grmado
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – dobrodošla pomlad
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – presenečenje za mamico
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica slikanja in risanja
• ob 10.00 na Razborju: pomladanska čistilna akcija
• ob 17.00 v SMC Sevnica: Don Boskov turnir, ob 19.30: tur-

nir v namiznem hokeju
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: risk play
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: kulturni mozaik 2009 – 

produkcija kulturnih društev v občini Krško
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: literarni večer ob izi-

du zbirke pesmi »Hvala ti« avtorice Nuške Golobič
• ob 20.00 v MC Krško: indie rock koncert – The road, dande-

lion Children in Barely Modern

Nedelja, 22. 3.
• v športnem domu Sevnica: razstava velikih plazilcev
• ob 16.00 v Domu krajanov na Razborju: monokomedija „Po-

roka čistilke Marije“ in prireditev „Za dekleta in žene“

Ponedeljek, 23. 3.
• ob 18.00 v MC Krško: literarni klub

Torek, 24. 3.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Emilije Pa-

vlič „Zdravo kuhanje“

Sreda, 25. 3.
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 19.00 v župnijski cerkvi v Boštanju: uvodni slavnostni 

koncert Glasbene šole Sevnica ob 500-letnici župnije Bo-
štanj

Četrtek, 26. 3.
• ob 17.00 v MC Brežice: ustvarjalnice za osnovnošolske 

otroke – velika noč na Poljskem
• ob 17.00 v dvorani OŠ Adama Bohoriča Brestanica: tra-

dicionalni nastop otrok iz vrtca z naslovom „Pikapoloni-
ca in pikice“

• ob 18.00 v MC Brežice: otvoritev razstave grafik Polone 
Medved

• ob 18.00 v MC Sevnica: predavanje Sonje Simončič Bobek 
„Starševski čvek“

• ob 18.00 v gasilskem domu v Kapelah: kulturna prireditev 
in podpis eko listine podružnične šole Kapele

• ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje mag. Anite Škof 
„Samozdravljenje duše in telesa“

• ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: koncert Kulturnega dru-
štva Grič Krško z gosti iz Glasbene šole Krško „Pomaldno 
prebujenje“

Petek, 27. 3.
• ob 21.00 v MC Brežice: RSQ YounGunZ Tour – Barely Mo-

dern, Flyspoon, Mandelbrot set. + Ruiz

Sobota, 28. 3.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – rožice za mamice
• ob 17.00 v restavraciji City Krško: vodena degustacija naj-

bolje ocenjenih vin in zaključna slovesnost praznika vina 
Sremič 2009, ob 20.00 vinogradniški ples z ansamblom Bro-
dniki

• ob 19.00 v KD Krško: komična melodrama „Jeklene ma-
gnolije“ v izvedbi KD Leskovec pri Krškem

• ob 19.00 v gasilskem domu na Telčah: kulturno-družabna 
prireditev „Praznik pomladi“

• ob 19.30 v športni dvorani Sevnica: rokometna tekma med 
RK Sevnica in RK Kranj

Nedelja, 29. 3.
• ob 9.00 s parkirišča pred cerkvijo na Čatežu ob Savi: 25. 

tradicionalni pohod po brežiški poti
• ob 10.00 na rokometnem igrišču Vrhovo: prijateljski tur-

nir v malem nogometu
• ob 16.00 v dvorani gasilskega doma na Studencu: priredi-

tev „Praznik pomladi“
• ob 16.00  v Športnem domu Sevnica: koncert „Vrček glas-

be in prijateljstva“

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

POROČILI
SO SE

• Tomislav Molan, Dolenja 
vas in Dženita Mujanovič, 
Brežice.

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Metka Jazbec, Vrh pri 

Boštanju – dečka,
• Suzana Kranjc, Krška vas 

– dečka,
• Jasmina Zalokar, Senovo 

– deklico, 
• Renata Radej, Dolenji 

Leskovec – deklico, 
• Andrejka Habinc, Krško – 

deklico,
• Nataša Šekoranja Špiler, 

Bizeljsko – dečka,
• Darja Kuhar, Radež – de-

klico, 

BREŽICE – Skupina triletnih Sončkov brežiškega vrtca Mavrica so 
s pomočnico vzgojiteljice Darinko Beribak in vzgojiteljico Ano 
Žalac medse povabili babice in dedke ter jim pokazali, česa so 
se že naučile male glavice. Kar neverjetno poslušno so se pred-
stavili v glasbeni igrici »Miška Betina«, pa kaj počnejo ob glasbi 
»Moje noge«, se izvrstno preskusili v deklamaciji »Leva, desna 

roka« in se poigrali z »Goskico«. V drugem delu so zaposlili še 
babice in dedke, ko so skupaj lepili različne motive in ustvarjali 
vse mogoče zamisli s plastelinom, ki je barvito ustvarjalno me-
senje vzgojiteljic in pomočnic. Tudi skupinsko in bolj mirno po-
stavljanje pred fotoaparat ni predstavljalo težav. To pove sliči-
ca. Bravo Sončki in vzgojiteljici! N.J.S.

KOSTANJEVICA NA KRKI - V OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici 
na Krki so 13. marca pripravili prireditev ob minulem dnevu 
žena ter ob prihajajočem materinskem dnevu, ki so jo poi-
menovali »Pomlad v mestu«. Pomlad so v najmanjše sloven-

sko mesto s številnimi pevskimi, plesnimi in recitacijskimi 
nastopi prinesli kostanjeviški vrtičkarji in učenci nižjih razre-
dov, ob tem pa dodobra ogreli dlani in srca številnih mamic, 
pa tudi očkov, ki so do zadnjega kotička napolnili šolsko je-
dilnico, tokrat preurejeno v prireditveni prostor. Nastopajo-
čih je bilo preveč, da bi jih lahko našteli, omenimo pa lahko 
mlada povezovalca programa Heleno Cekuta in Jana Straj-
narja, prireditev pa je potekala po zamisli Staše Jordan in 
Mateje Kosovan. P.P.

Babice in dedki med Sončki

Pomlad je prišla v mesto

Nastopajoči v eni izmed številnih točk na prireditvi

• Slavka Zupančič, Anovec 
– dečka,

• Renata Felicijan Šturbej, 
Sevnica – dečka,

• Julija Trebeznik, Radeče 
– dečka. 

• Andrejka Sršen, Senovo 
– dečka,

• Janja Povh, Slogonsko – 
dečka. 

ČESTITAMO! 

NOVO MESTO – V novomeški galeriji Simulaker še do 28. mar-
ca razstavlja Jože Marinč iz Kostanjevice na Krki dve sliki ve-
likega formata, ki sta nastali v različnih obdobjih njegove-

ga ustvarjanja. Poleg prve iz novejšega obdobja je namreč 
na ogled tudi slika, ki je nastajala od leta 1989 do 1991 in 
je posvečena pustnemu doganjaju. Zato so avtorja in svoje-
ga sokrajana na otvoritvi v začetku meseca s kratkim nasto-
pom prijetno presenetili tudi člani prezidija kostanjeviške-
ga Prforcenhausa.  S.M.

Marinčeva pustno obarvana 
razstava v Novem mestu

Novice iz Posavja
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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Geslo križanke pošljite do četrtka 26.3.2009 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 

Tajski masažni salon Siam, Peter Dirnbek s.p., Brezina 28D, 8250 Brežice

Nagrajenci 05/09 številke:
1. Hren Jože, Pavla vas 15, 8295 Tržišče
2. Bernard Marija, Cesta ob gaju 1, 8273 Leskovec pri Krškem
3. Roguljič Matilda, Maistrova 8, 8250 Brežice

Geslo 03/2009 številke:  OTROŠKI SMEH NA TERASI
Nagrade:
1. nagrada: masaža z oljem
2. nagrada: masaža stopal
3. nagrada: masaža rok in obraza

POMOČ ZA GRUBARJEVE
Prispevke za družino Grubar iz Šutne, ki ji je požar pov-
sem uničil hišo, lahko nakažete na račun Območnega 
združenja Rdečega križa Krško 03155-1000004064, refe-
renca: 0073915, namen plačila: za družino Grubar. Tako 
Rdeči križ Krško kot Karitas pa zbirata tudi prispevke v 
materialu. Za dostavo pokličite na 041 730 192. 

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.
S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine
Računalništva in strojepisja na računalniku

Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.

S pravilnim odgovorom na tokratno nagradno vprašanje 
Posav skega obzornika si lahko ogledate drugi avtorski pro-
jekt Tine Gorenjak in režijski prvenec igralke Zvezdane Mla-
kar – mjuzikl Prava dekleta, in sicer 10. aprila 2009 v Dvo-
rani Hotela Toplice – Terme Čatež. 

Izžrebanci boste 
prejeli:
• 2 vstopnici za  

1. kategorijo, 
• 2 vstopnice za  

2. kategorijo in 
• 2 vstopnice za  

3. kategorijo se-
dežev.

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:
Koliko malih oglasov je objavljenih v tokratni številki 
Posavskega obzornika? 

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite naj-
kasneje do četrtka, 26. marca, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Prava dekleta«
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 

Imena izžrebancev bomo objavili v naslednji številki  
Posavskega obzornika. 

S Posavskim obzornikom  
na ogled mjuzikla  

Prava dekleta!

29.3.2009 ob 2000 uri29.3.2009 ob 2000 uri
Večnamenska dvorana hotela Toplice – Terme ČatežVečnamenska dvorana hotela Toplice – Terme Čatež

- na vseh bencinskih servisih PETROL
- BIT (Brežiška Info Točka)
- PUNKT (Krško, Brežice)
- Recepcija hotela Toplice in kampa v Termah Čatež
- TA Integral Brebus

- TIC Brežice - Mestna hiša in Terme Čatež

- KOMPAS Krško, KOMPAS Novo mesto

- Trgovine BIG BANG

- E-študentski servisi

Internetna prodaja:

www.eventim.si, www.vstopnice.com, www.koncerti.net

Telefonska prodaja: 

031 349 000 (pon.-pet. 9h-17h)

Predprodajna mesta vstopnic:



Posavski obzornik - leto XIII, številka 6, četrtek, 19. 3. 200922 OBVESTILA

Prodam žensko in moško kolo, 
primerno tudi za študente. 
Tel.: 041 620 219

Prodam skoraj novo športno sob-
no napravo Orbitrek, cena 50 €. 
Tel.: 040 551 417

Prodam rabljeno spalnico in 
otroško sobo, pograd z jogiji. 
Tel.: 040 628 520

Prodam Tommy varuško clas-
sic, otroški nahrbtnik Zainetto 
ter otroški voziček Hauck Speed 
sun, panorama Pohh, vse za 150 
€. Tel.: 041 724 064

Prodam tricikel - poganjalček, 
otroški sedež za kolo, čelado 
in voziček, vse lepo ohranjeno, 
cena 65 €, ter vrtno gugalnico za 
tri osebe, cena 100 €. 
Tel.: 070 321 467

Prodam lovsko paradno obleko 
št. 48 in lovski površnik št. 50, 
skoraj novo. Tel.: 041 740 767

Prodam aparat Frimator, kot 
nov, za nego obraza in telesa, 
piling, na koleščkih z dodatki. 
Tel.: 040 861 805

Prodam staro pohištvo, 2 omari, 
2 nočni omarici in mizo. 
Tel.: 051 327 828 

76.000 km, redno servisiran, vsa 
oprema, zelene barve, 5 vrat, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 377 094 

Prodam Golf dizel, letnik 1987, 
bele barve, 5 vrat, vreden ogle-
da. Tel.: 031 386 848

Prodam Alfa Romeo 1700 ie, letnik 
1993, v zelo dobrem stanju, 1. la-
stnik, ugodno. Tel.: 031 548 249

Prodam Fiat Punto, letnik 1995, 
bele barve, prev. 105.000 km, 
cena 650 €. Tel.: 031 479 932

Prodam Kia Pride 1.3, letnik 
2000, modre barve, euro kljuka, 
nove letne in zimske gume, reg. 
do 07/2009, cena 750 €. 
Tel.: 07 496 1211 (po 18. uri)

Prodam Audi A3 1.9 TDI, 110 
KM, prva registracija 2001, prev. 
210.000 km, metalik modre bar-
ve, opravljen veliki servis, lepo 
ohranjen. Tel.: 041 514 129

Prodam alu platišča, 5-kraka, 
5x112, samostoječo tehtnico na 
uteži ter mlin za grozdje s pe-
cljalnikom, nov. Tel.: 040 202 256

Prodam 4 letne gume 13x85 – 
135, vožene 2000 km, simbolič-
na cena. Tel.: 051 262 359

Prodam 4 nove gume s platišči 
za traktor Ferrari, 20 % ceneje. 
Tel.: 041 740 230

Prodam gume in platišča za AX, 
155/70/13 Dunlop, vožene 5000 
km, cena 100 €. Tel.: 041 833 946

Prodam letne gume na platiščih 
Clia, 165/70 – 13 Yokohama, cca. 
4,5 mm profila. Tel.: 070 317 905

Prodam 4 letne pnevmatike Mi-
chelin Energy, 185/65/R15, pre-
voženih 1.000 km, stare 6 mese-
cev, cena 200 €. Tel.: 040 168 270

Prodam Cross 110 ccm, dobro 
ohranjen z manjšo napako, nima 
iskre, cena 200 €. Tel.: 041 495 697

Prodam moped Tomos, 5 pre-
stav, letnik 1989, cena 200 €. 
Tel.: 07 498 7209

Prodam moško obleko št. 48, 
znamke Elkroj Carier iz 99 % 
volne in 1 % poliestra, sivo rja-
ve barve, cena 50 €, primerna za 
maturo. Tel.: 051 334 143

Prodam žensko krzneno jakno 
št. 40, nutrija, rjave barve. 
Tel.: 040 281 638

Prodam novo moško obleko zna-
nega kreatorja, št. 48/50, zelo 
ugodno, in nove modne ženske sa-
lonarje, št. 37,5. Tel.: 041 348 688

Prodam 2x jeans hlače, otroški 
jakni št. 6 in 10, 2 srajci, št. 32 
in 134 in torbo s previjalno pod-
lago, cena 30 €. 
Tel.: 041 724 064

Prodam krzneno jakno št. 40, 
nosi se na obeh straneh, enkrat 
oblečena, cena nove 1.500 €, 
Prodam za 500 €. 
Tel.: 031 786 378

Prodam kuhinjo, staro 1 leto, le-
šnik-zelena kombinacija, 4 m, 1 
kot, ter jedilno garnituro, bukev 
1+6, ugodno. Tel.: 031 601 905

Prodam Orbitreck, dobro ohra-
njen, malo rabljen. 
Tel.: 031 492 809

Prodam pralni stroj Gorenje, 
80-litrski bojler, pomivalno ko-
rito – rostfrei in kolo Pony, ugo-
dno. Tel.: 051 457 759 

Prodam hišo: 4 sobe, terasa, 
balkon, klet in garaža, central-
no ogrevanje na trda goriva, par-
cela 1200 m2, cena 85.000 €. 
Tel.: 041 893 857

Prodam vinograd z vikendom, 
33 a, dostop v vsakem vreme-
nu, lepa sončna lega, ter meša-
no rdeče in mešano belo vino. 
Tel.: 031 858 594

Prodam ali menjam njivo 28 a za 
parcelo na ravni legi, Brezovska 
gora, Križe. Tel.: 070 314 162

Prodam vinograd 400 trt, Sro-
mlje, asfalt, voda, možna gra-
dnja, položna lega, strojna ob-
delava. Tel.: 031 428 470

Prodam parcelo v Presladolu pri 
Brestanici, 9822 m2, zazidljiva, 
s starejšo hišo, elektrika, voda 
na parceli, sončna lega, cena 
23.500 €. Tel.: 040 681 329

Prodam vinograd (Dobenske 
mladine), 550 trt, možnost gra-
dnje vinske kleti, voda na par-
celi, elektrika, asfalt do parce-
le, ali dam v brezplačni najem. 
Tel.: 031 721 425

Prodam parcelo v Brežicah, ko-
munalno opremljeno. 
Tel.: 041 392 709

Prodam travnik v Jereslavcu 
pri Kapelah v izmeri 42 a, belo 
in rdeče vino 800 l ter ječmen. 
Tel.: 041 743 462

Prodam Renault Twingo 1.2, le-
tnik 1997, lepo ohranjen, nove 
gume, tehnično brezhiben, cena 
po dogovoru ob ogledu pri lastni-
ci. Tel.: 041 281 490

Prodam Hyundai Lantra 1.8 16V, 
letnik 1997, prev. 183.000 km, 
dobro ohranjen, klima, cena 
1.600 €. Tel.: 041 495 697

Prodam Renault Scenic 1.9 DCI, 
letnik 2001, temno zelen, toni-
rana stekla, vsa oprema, cena 
5.700 €. Tel.: 041 495 697

Prodam Alfa Romeo 155 1.8, le-
tnik 1992, reg. celo leto, elek-
trični paket, klima, servo volan, 
odlično ohranjen, nekaramboli-
ran, brezhiben, ugodno. 
Tel.: 041 840 845

Prodam Citroen Xsara 2.0 HDI 
Exclusive, letnik 2003/12, avto-
matska klima, abs, 4x airbag, 1. 
lastnik, cena 6.700 €. 
Tel.: 041 659 891

Prodam zelo lepo ohranjen Golf 
1.9 dizel, letnik 2002, prev. 
107.000 km, in 2 telici simen-
talki, ena pripuščena. 
Tel.: 031 302 355

Prodam Mercedes 280 C, letnik 
1994, 1. lastnik, prev. 120.000 
km, črne barve, avtomatik, re-
gistriran do 02/2010, cena 3.000 
€. Tel.: 031 524 204

Prodam dostavni kombi Hyun-
dai, letnik 1996, 1. lastnik, prev. 
100.000 km, zelene barve, dizel, 
cena 1.200 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Ford Fiesta Flair, letnik 
1996, reg. do 10/2009, cena 650 
€. Tel.: 07 496 1743

Prodam Nissan Almera 1.4, le-
tnik 1999, rdeče barve, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 529 428

Prodam Opel Corsa,1.4, letnik 
1998, lepo ohranjena, prev. 

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

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Prodam atraktivno ameriško 
kolo Maksi Poni, nov, zložljiv, 
srebrne barve, cena 200 €. 
Tel.: 07 496 1872

Prodam žensko kolo na presta-
ve, plinsko bombo 10 kg, tridel-
no omaro, zelo ugodno. 
Tel.: 051 312 419

Prodam kuhinjo, bukev, stara 2 
leti, malo oziroma skoraj nič ra-
bljena, z umivalnim koritom in 
pipo. Tel.: 041 764 338

Prodam posteljno prevleko, bio-
dispozitiv 160x200 za odpravlja-
nje nespečnosti, krčev in drugo, 
skoraj novo, Prodamo za polovič-
no ceno 300 €. Tel.: 031 316 166

Prodam staro namizno uro Big 
Ben, trikratno navijanje, ročno 
Omega avtomatik semaster, že-
pno Omega, Zenit in Piret Fils, 
staro 166 let, srebrna. 
Tel.: 041 724 335

Prodam otroško posteljico 
80x140, stajico, nova, cena 20 
€, oblačila za dvojčice od 1. do 
3. leta. Tel.: 040 624 239

Prodam otroški voziček Chicco, 
kombiniran štirikolesnik, in le-
žalko Chicco, cena za oboje 70 
€. Tel.: 041 883 675

Prodam harmoniki, starejšo 
C,F,B, dodatni gumb, šesti bas in 
novo C,F,B, turbo basi tip Amano 
glasilke. Tel.: 07 498 7209

Prodam skoraj novo sedežno 
garnituro, zelo ugodno. 
Tel.: 040 796 143

Prodam sintesajzer PSR 450 Ya-
maha, zelo malo rabljen, cena 
230 €. Tel.: 041 444 083

Prodam namizni šivalni stroj To-
yota, skoraj nov, cena 50 €. 
Tel.: 031 621 576

Prodam mikrovalovko, malo ra-
bljeno, Sharp 800 w, cena 25 €. 
Tel.: 040 208 353

Prodam profesionalni pralni stroj 
za pranje avtomobilov znamke 
Kirchen. Tel.: 041 606 727

Prodam zamrzovalno omaro, 
neto 250 l, višina 175 cm, brez-
hibno delujoča, in fitness napra-
vo AB rocket, brezhibno. 
Tel.: 041 697 770

Prodam kalano kostanjevo kolje 
za vinograd, 2 m, cena 1,10 €. 
Tel.: 031 417 286

Prodam smrekove punte, evro in 
navadne palete. 
Tel.: 040 278 585

Prodam več košev. 
Tel.: 041 972 897

Prodam enofazni ali trofazni ko-
vinski cirkular in kosilnico BCS z 
Acme motorjem in vozičkom. 
Tel.: 041 552 915

Prodam mlin na kamne ter večjo 
količino hlevskega gnoja, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 664 254

Prodam kostanjeve kole za vino-
grad, 2.5 in 3 m. 
Tel.: 041 653 875

Prodam kostanjevo kalano kolje 
in žganje. Tel.: 041 859 198

Prodam rabljene betonske sohe 
za vinograd, 320 komadov. Tel.: 
051 646 340 

Prodam strešno kritino Novak, 
navadna rdeča, rabljena 8 let, 
cca 2.000 komadov + slemenjaki 
44 komadov, cena 550 €, ter oreh 
s korenino. Tel.: 041 637 692

Prodam kamen za oblaganje, 
pohorski granit, cca. 30 m2 . 
Tel.: 031 800 829

Prodam Deutz – Fahr zgrabljal-
nik in rotacijsko kosilnico. 
Tel.: 041 382 312

Prodam Zetor 69 – 11, prva hi-
dravlika, kabina v odličnem sta-
nju, registriran, cena 5000 €. 
Tel.: 041 559 543

Prodam traktor Tomo Vinkovič, 
30 km, z original kabino, lepo 
ohranjen. Tel.: 041 717 782

Prodam betonske zidake, cca. 
800 komadov, cena 0,65 €/ ko-
mad. Tel.: 07 496 9215

Prodam obračalnik za seno širi-
ne 200 cm, prilagojen za traktor 
Tomo Vinkovič. Tel.: 07 492 7651

Prodam mineralno (kameno) 
volno za fasade, 30 m2, debeli-
ne 14 cm, cena 14 €/m2. 
Tel.:  041 614 297

Prodam tračno žago za drva, 
premer koles 50, železna kon-
strukcija. Tel.: 051 229 624

Prodam mlin na kamen za mle-
tje vseh vrst žita, mlin je na ele-
ktriko. Tel.: 041 509 196

Prodam pocinkano jekleno žico 
za vinograd, premera 3,5 mm, 
200 kg. Tel.: 041 910 419

Prodam nova okna z roletami, 
okna so nerabljena, Glin Nazar-
je, 120x120 2 komada, po 1 ko-
mad 100x120, 100x70, 100x120 
brez rolete. Tel.: 041 243 809

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

Prodam transporter za gnoj, je-
čmen, koruzo in slamo v okroglih 
balah. Tel.: 041 581 488 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

V SPOMIN
ZAHVALO

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu  
in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi

ga pospremili na zadnji poti,  
ga zasuli s svečami in cvetjem. Zahvala vsem,  

ki ste ga obiskali v času njegove dolgoletne bolezni.
 

Žalujoča družina Zupančič

DRAGO FLISIVANA ZUPANČIČA

Solza naša bo tvoj grob rosila, 
dokler nas ne bo smrt združila.

Praznina, ki je odjeknila 
v našema domu in v naših srcih,

nas boleče opominja, da smo dolžni 

Tiha bolečina spremlja spomin  
na 28. marec 2007, ko si tiho zaspal  

in nas zapustil v bolečini,  
dobri mož, oče, ata, brat in stric

vsem,  
ki ste sočustvovali z nami ob izgubi 

našega ljubega moža, dragega očeta
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Prodam škropilnico Solo, 2 leti 
garancije, bakreno škropilnico, 
rabljena, 500- in 270-litrska hra-
stova soda, lesen mlin za grozdje 
ali sadje. Tel.: 041 741 067

Prodam okno dimenzije 
120x140cm, dvojna zasteklitev, 
v zelo dobrem stanju, cena 60 
€. Tel.: 070 260 566

Prodam betonski mešalec na 
bencinski pogon in japaner iz 
nerjaveče pločevine (vsestran-
ski pripomoček – gradnja...). 
Tel.: 041 740 846

Prodam PVC 220 l sode, primer-
ne za shranjevanje žita, sadja 
ter inox ograjo, cena 16 €/ko-
mad. Tel.: 040 295 517

Prodam lončke in korita, več 
vrst in velikosti za rože, ugo-
dno. Tel.: 041 892 049

Prodam kosilnico BCS dizel, širi-
na 127, lepo ohranjena. 
Tel.: 041 912 278

Prodam ali zamenjam za manj-
še jeklenke – kisik – plin acetilen 
in CO2. Tel.: 041 328 062

Prodam oljni gorilnik Weishaupt. 
Tel.: 07 495 9026

Prodam pajek SIP 4 m in cisterno 
Creina 2200 l. Tel.: 040 763 780

Prodam seno v kockah 400 ko-
madov in vino cviček, kvalitetno, 
večja količina. Tel.: 07 496 9486

Prodam parni čistilnik H2O, nov, 
nerabljen, cena 80 €. 
Tel.: 07 495 6746

Prodam koruzo v zrnju, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 621 576

Prodam ječmen in koruzo. 
Tel.: 07 496 7135

Prodam okrogle silažne bale. 
Tel.: 041 852 854

Prodam silažne bale, okolica Ra-
deč. Tel.: 031 507 111

Prodam seno v kockah in refuzi. 
Tel.: 041 504 756

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 nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časopi-
sa, 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-

Prodam peč EMO 5, kolo na pre-
stave, električni radiator na ter-
mostat, ugodno. 
Tel.: 07 477 8069

Prodam kozolec toplar, dobro 
ohranjen. Tel.: 031 306 044

Prodam gozdarsko prikolico, no-
silnost 10 ton, in traktor MF 90 
KM, 3.600 d.u., letnik 1996, kli-
ma. Tel.: 051 649 591

Prodam trosilec hlevskega gno-
ja in prikolico za prevoz živali. 
Tel.: 031 392 524

Prodam rabljene betonske ste-
bre za vinograd. 
Tel.: 07 492 7665

Prodam kalano kostanjevo ko-
lje, cena 1,20 €/kom, 100 ko-
madov. Tel.: 07 495 1275

Prodam okrog 15 m3 predelane-
ga hlevskega gnoja ali zamenjam 
za drva, Pišece. 
Tel.: 040 819 203

Prodam klinker ploščice (Lju-
bečna) 21 m2, ladijski pod 28 
m2, panelni ladijski pod (jesen), 
izolacijski material po simbolič-
ni ceni. Tel.: 07 496 4036

Prodam stebre, sadjarske 3,2 
m visoke, 600 komadov, bambus 
2,9 m visok, 4000 komadov in 
sponke za pritrjevanje bambusa 
4000 komadov. Tel.: 041 424 416

Prodam silokombajn, enoredni 
Claas in dvoredni Kemper, ugo-
dno. Tel.: 031 305 839

Prodam 10 novih až 10 sat, 20 
až 7 sat, nekaj plemenilčkov ter 
macesnove elemente za ograjo. 
Tel.: 031 501 801

Prodam okrog 3000 kg sena, ne-
balirano. Tel.: 07 492 7458

Prodam kvalitetno otavo, bali-
rano v kocke, cca. 100 komadov. 
Tel.: 040 943 944

Prodam 150 kock otave, 200 kg 
ječmena, 200 kg tritikale, Kupim 
pa 8 m3 drv. Tel.: 070 871 433

Prodam otavo, balirano v kocka-
ste bale, okoli 250 bal. 
Tel.: 040 767 262 (po 14. uri)

Prodam balirano seno v kockah. 
Tel.: 07 818 9328

Prodam seno v kockah, cca. 
2000 kom, domače žganje in do-
bro vino cviček. Tel.: 07 818 9030

Prodam koruzo, cena 0,15 €, na-
ravno sušena. Tel.: 051 268 211

Prodam bio seno v oglatih balah, 
možna dostava. 
Tel.: 040 681 971 

Prodam okrogle bale suhe sla-
me. Tel.: 031 876 879

Prodam 200 kg ječmena za praši-
če, cena 0,23 €. Tel.: 07 496 7064

Prodam semenski krompir, sor-
te desere, dvojne vile za noše-
nje okroglih bal ter molzni stroj. 
Tel.: 031 845 064

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 07 496 7337 (zvečer)

Prodam meso polovice krave in 
žganje - slivovko. Tel.: 031 424 486 

Prodam burskega kozla z rodov-
nikom in rastlinjak, kovinska kon-
strukcija, obvijačen z letvami, 
cca. 2 x 2,3 m. Tel.: 041 328 032

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 2 tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam bikca, stara 2 in 3 me-
sece, pasme limuzin. 
Tel.: 040 611 272

Prodam odojke, bele, mesnate 
sorte, teža približno 30 kg, ter 
hrastove deske, debeline 25 mm, 
suhe, 2 m3. Tel.: 040 796 830

Prodam prašiča, težkega okoli 120 
kg, hranjen z domačo hrano, Do-
bova. Tel.: 07 496 7697 (zvečer)

Prodam prašiča, težkega oko-
li 100 kg in odojka okoli 40 kg. 
Tel.: 07 496 9016

Prodam telico simentalko, sta-
ro 3 mesece. Tel.: 041 503 556

Prodam meso doma vzrejenih 
piščancev, z možnostjo dostave 
na dom. Tel.: 031 827 482

Prodam bika sivca, starega 1 
leto. Tel.: 031 392 524

Prodam 2 ovci, breji ali z mladi-
či. Tel.: 040 453 832

Prodam domače jarkice, rjave in 
nesejo jajca. Tel.: 031 435 105

Prodam skrinjo in vinograd s 600 
trtami in zidanico, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 384 979

Prodam več odojkov, hranjeni z 
domačo hrano, 25 do 30 kg, cena 
po dogovoru, možen zakol. 
Tel.: 041 778 087

Prodam 3 leta mlado kravo si-
mentalko, drugič breja, pregle-
dana, teliček bo v sredini aprila. 
Tel.: 031 637 277

Prodam kravo s prvim teletom, 
bikcem starim 10 tednov in ota-
vo v kockah. Tel.: 041 255 556

Prodam vino, belo in rdeče, več 
različnih sort, pinot, rizling in 
mešano frankinjo, cena 1 €/li-
ter. Tel.: 041 720 308 

Prodam domačo slivovko, cena 
5 €/l, in domači sadjevec, cena 
4 €/l. Tel.: 040 432 332

Prodam belo in rdeče vino, cena 
1 €/l. Tel.: 040 908 592

Prodam vino belo mešano in 
frankinjo. Tel.: 031 765 662

Prodam belo in rdeče vino, mu-
škat, pinot in mešano frankinjo, 
cena 1€/liter. Tel.: 031 510 872

Prodam mešano belo vino in rde-
če, cena 0,90 €/l. Tel.: 07 495 1577

Prodam 100 litrov vina črne ote-
le in 100 litrov šmarnice. 
Tel.: 040 369 006

Prodam vino sauvignon, franki-
njo in mešano rdeče, po želji do-
stavimo. Tel.: 031 657 195

Prodam belo in rdeče vino, cena 
1 €/l. Tel.: 041 813 074

Prodam rdeče vino, dobitnik 
medalje, ter vino laški rizling, 
cena 1 €/l, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785 

Prodam vino cviček ali menjam 
za kalano kostanjevo kolje. 
Tel.: 031 591 379

Prodam kvalitetno vino cviček in 
belo vino, ugodno. 
Tel.: 041 980 561

Prodam kvalitetno vino cviček 
po ugodni ceni. Tel.: 040 624 241

Prodam vino cviček, cena 0,90 
€/l, okolica Brežic. 
Tel.: 031 603 985

Prodam belo in rdeče vino, cena 
0,70 €/l. Tel.: 07 496 4527

Prodam les za manjši objekt 1 m3, 
fosni ter 80 lat. Tel.: 07 496 9474

Kupim traktor Ursus C360 s ka-
bino, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 782 278

Kupim vitlo Tajfun 4 ali 5 ton od 
leta 2005 naprej, mehanično. 
Prodam plug Slavonac, 12 col. 
Tel.: 051 232 256

Kupim gume s platišči za nakla-
dalko in pajek na 2 vretena. 
Tel.: 041 720 308

Kupim hišo do približno 100 m2 
stanovanjske površine, s pomo-
žnimi prostori, takoj vseljivo, 
dostop s tovornjakom. 
Tel.: 031 552 797

Kupim kosilnico BCS z dizel mo-
torjem. Tel.: 07 495 7167

Kupim avto, odlično ohranjen, 
R5, Clio, Punto ali drugo od 500 
do 700 €. Tel.: 051 477 245

Kupim tovorno prikolico za oseb-
ni avtomobil od najboljšega po-
nudnika, stanje ni važno. 
Tel.: 070 304 094

Kupim traktor, pogon 4x4, lahko 
s priključki, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim kosilnico BCS z nizkimi 
kolesi greben 110, malo rablje-
no, prodam pa telico simental-
ko, staro 7 mesecev, in svinjske 
polovice 40 kg. Tel.: 07 497 7095

Kupim dvobrazdni plug ter trav-
niško brano. Tel.: 031 501 801

Kupim bivalni vikend ali manjšo 
hišo v okolici Krškega ali menjam 
za enosobno stanovanje na Vid-
mu. Tel.: 031 653 153

Zamenjam žametno črnino za 
drva. Tel.: 07 492 5248

Prosim, če mi lahko kdo podari 
otroška igrala za na vrt, peskov-
nik, gugalnico in pvc otroško hi-
šico, lahko je tudi lesena, hva-
la. Tel.: 031 526 835

Poštenega najditelja moje roč-
ne ure, ki sem jo izgubila 4. mar-
ca 2009 na poti od ZD Krško do 
Lesnine prosim, da me pokliče, 
hvala. Tel.: 041 498 583

Oddam v najem njivo v izmeri 
52 a v Brezini. Tel.: 031 232 945

Oddam stanovanje 74 m2 v sta-
rem Krškem, delno opremljeno. 
Tel.: 041 795 789

Oddam v brezplačen najem ali 
prodam mali vinograd, cca. 150 
trt, 6 arov v Mrzlavi vasi. 
Tel.: 0599 46 140 

Oddam v najem zemljišče pri-
merno za večji vrt ali podobno, 
bližina Brežic. Tel.: 041 894 739

Kupim garažo iz pocinkane plo-
čevine. Tel.: 041 691 727

Oddam v najem vrt v Trnju, 
brezplačno. Tel.: 041 503 767

Menjam belo ali rdeče vino za 
odojke. Tel.: 031 304 172

Najamem enoinpol ali dvosob-
no stanovanje v Brežicah. Tel.: 
031 432 989

Podarim otroški voziček, globok. 
Tel.: 040 641 850

Podarim plinski štedilnik, širina 
50 cm. Tel.: 031 430 078

Iščem starejšega gibkega gospo-
da za plesne vaje 1x na teden 
z družboslovno izobrazbo, ni pa 
pogoj. Tel.: 07 496 7891

Iščem enosobno stanovanje v 
okolici Krškega, Brežic, Podbo-
čja in Kostanjevice. 
Tel.: 040 243 756

Oddam v najem vinograd z delno 
uporabo zidanice na Bočju, mo-
žnost kasnejšega odkupa. 
Tel.: 07 492 5623

Stiki: rad bi spoznal resno žen-
sko, sem srednjih let s svojo 
hišo, bodi stara od 40 do 50 let. 
Tel.: 051 868 909

Stiki: fant, star 33 let, išče de-
kle ali mamico, otroci niso ovi-
ra, imam avto in hišo, nekadilec, 
nealkoholik, pridi k meni, nudim 
ti vse. Tel.: 070 259 632

Stiki: sam s sinom sem ostal, 
preprosto, zvesto punco bi rad 
spoznal, ljubezen svojo ji dal. 
Tel.: 041 229 649

Stiki: moški srednjih let, ljubi-
telj gora in sprehodov v naravo 
išče primerno življenjsko sopro-
go od 30 do 45 let za nadaljnih 
50 let. Pokliči me, ne bo ti žal. 
Tel.: 040 280 766

Stiki: 31-letni fant iz okolice Kr-
škega 170 – 70, rjavolas, rjavih 
oči, iščem punco ali razočarano 
mamico za resno vezo in skupno 
življenje. Tel.: 051 702 513

Stiki: 56-letna mama, osamlje-
na, iz dežele, želi spoznati upo-
kojenca za pomoč in družbo, ro-
jenega v škorpijonu, ni pa pogoj. 
Tel.: 040 282 851

Stiki: 39-letnik, preprost, uspe-
šen, skromen podjetnik z otro-
kom, išče samsko dekle, ki bi se 
preselilo v njegov dom. 
Tel.: 031 807 376

Stiki: rad bi spoznal žensko, sta-
ro od 45 do 55 let, jaz jih imam 
48, sem iz podeželja. 
Tel.: 041 887 130

Stiki: 65-letni moški želim spo-
znati žensko staro od 55 do 65 
let za skupno življenje. 
Tel.: 031 413 660

Stiki: moški, star 45 let, urejen, 
preskrbljen, s stanovanjem, želi 
spoznati žensko do 50 let. 
Tel.: 051 702 607

Prodam Citroen Xsara Picasso 
1.6, letnik 2008, registriran do 
06/2009, prevoženih 14.500 km, 
odlično ohranjen, nov, v garanci-
ji. Tel.: 041 754 013

Prodam drva, metrska, kalana, 
lahko razžagana, z dostavo. 
Tel.: 041 900 824

Prodam original luči za Opel 
Corso C, sprednje in zadnje. 
Tel.: 041 959 287

Iščem čistokrvno samičko sibir-
skega huskija za parjenje. 
Tel.: 031 368 657

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 - EKmetija Novak 
iz Brezine 10 

obvešča, 
da bo prodaja 
kilogramskih 

belih piščancev 

4. in 5. aprila 
od 8. ure dalje.

 Informacije na:
07 496 1069
031 695 105
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Iščemo izkušenega 
kuharja, ponujamo 

dobro plačilo.
Tel.: 041 811 313

29.3.2009
ob 2000 uri

Večnamenska dvorana 
hotela Toplice 

Terme Čatež
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Tehnike, gradnje in pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07 816 32 10

Zima se počasi poslavlja, bliža se pomlad in 
tik pred vrati je 15. marec, ko se po Zakonu 
o varnosti cestnega prometa izteče obdobje 
obvezne uporabe zimske opreme. 

Spomnimo: pozimi, ko so vremenske razmere 
spremenjene, moramo udeleženci v prometu, 
predvsem vozniki motornih vozil, računati na 
možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob 
spremenjenih voznih razmerah je temeljni 
pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna 
zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega 
vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti. 

Zakon o varnosti cestnega prometa določa 
v 114. Členu, da morajo biti motorna vozila 
pozimi in v zimskih razmerah opremljena s 
predpisano zimsko opremo in določa, da morajo 
imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 
15. novembrom in 15. marcem naslednjega 
leta in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali 
poledenelo, predpisano zimsko opremo.

Vožnje z zimskimi pnevmatikami vam v letnih 
razmerah ne priporočamo. S tem se poveča 
poraba goriva, spremenijo se vozne lastnosti, 
težave lahko nastopijo pri zaviranju, povrhu vsega pa delate 
škodo sebi, saj se pnevmatike v letnih razmerah hitreje obrabijo. 

Na pomlad in na spremenjene vozne razmere 
so se ustrezno pripravili tudi v Mercator Centru 
tehnike, gradnje in pohištva v Sevnici, kjer 
ponujajo letne pnevmatike proizvajalcev Sava, 
Fulda in Goodyear. Na voljo je več modelov 
letnih pnevmatik različnih cenovnih razredov. 
Če v razpredelnici ne boste našli pnevmatik, 
ki bi ustrezale vašemu jeklenemu konjičku, 
lahko ostale dimenzije omenjenih blagovnih 
znamk posebej za vas naročijo in dobavijo v 
najkrajšem času. 

Akcijska ponudba letnih pnevmatik velja od 12. 
marca do 30. aprila 2009. Omeniti velja še 
zelo ugodne cene pnevmatik. Tako so akcijske 
cene znižane za 35 odstotkov, pri plačilu s 
kartico Mercator Pika pa vam odobrijo še 
dodatni 3-odstotni popust. 

S plačilno - kreditno kartico Mercator Pika 
vam nudijo plačevanje nad 12 in do največ 
24 obrokov brez obresti in drugih stroškov, 
kjer je najnižji znesek obroka 40 evrov.

ČAS JE 

ZA LETNE 

PNEVMATIKE

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolna slika. 
Promocijsko besedilo.
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Tehnike, gradnje in pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07 816 32 10

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolna slika.

Pri nakupu s kartico Mercator Pika, vam ob nakupu letnih 
pnevmatik priznavamo še dodatni 3 % popust

S plačilno - kreditno kartico Mercator Pika vam nudimo plačevanje nad 12 in 
do največ 24 obrokov brez obresti in drugih stroškov, kjer je najnižji znesek 
obroka 40 EUR.

Nakupi s kartico Mercator Pika in zbrane pike vam {e hitreje 
prinesejo dodatni 3 do 6 odstotni popust na vso ponudbo.

+ dodatna ugodnost

Redne cene smo znižali za 35 %
LETNE PNEVMATIKE
Akcijska ponudba letnih pnevmatik velja od 12. 3. do 30. 4. 2009 v prodajalnah M Tehnika s tovrstno ponudo.

obrokov
brez stroškov 

in obresti*

do 24
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