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Andreja Brence, svetoval-
ka za sadjarstvo pri KGZ Novo 
mesto, ki je poleg Sadjarske-
ga društva Artiče organizator 
sadjarskih dni, je pojasnila, 
da posavski nasadi po površi-
nah predstavljajo 21-odstotni 
slovenski delež, po pridelavi 
pa je Posavje več kot tretjinski 
pridelovalec jabolk. Ocenjuje, 
da se večina posavskih nasadov 
lahko kosa z nasadi razvitejših 

Z osrednjo prireditvijo, kul-
turnim programom učencev 
krške Glasbene šole in s po-
delitvijo priznanj organi-
zacijam in posameznikom, 
ki so se še posebno izkaza-
li s svojim delom na podro-
čju zaščite in reševanja, so 
na drugi marčevski dan ta 
praznik v dvorani glasbene 
šole obeležili tudi pripadniki 
CZ z območja posavskih ob-
čin. Ob tej priložnosti so bro-
nasti znak CZ prejeli Bojan 
Volčanjšek (PGD Sromlje), 
Darko Anžiček (Društvo po-
tapljačev Vidra Krško), Du-
šan Jenškovec (PGD Dolnja 
Prekopa), Andrej Olovec 
(pripadnik 14. inženirske-
ga bataljona), Branko Narat 
(Policijska postaja Krško), 
Policijska postaja Sevni-
ca in višji štabni vodnik Da-
mjan Planinc. Najvišje regij-
sko priznanje - srebrni znak 
CZ - je letos prejel član šta-
ba CZ občine Sevnica ter član 
občinske in regijske komisije 

Avgust	Mlakar	nagrajen	
za	življenjsko	delo

V	naših	trgovinah	najcenejša	
namizna	jabolka	v	EU

KRŠKO / POSAVJE - Z namenom osveščanja širše javnosti o pomenu zaščite in 
reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi organiziranosti sil 
pripadnikov CZ pri preprečevanju in zmanjšanju posledic le-teh je leta 1990 
Generalna skupščina OZN 1. marec razglasila za svetovni dan Civilne zaščite. 

Letošnji nagrajenci ob svetovnem dnevu CZ
za ocenjevanje škode ob na-
ravnih in drugih nesrečah Jo-
ško Žvar, najvišje priznanje 
– plaketo CZ - pa je na držav-
ni prireditvi, ki je potekala 
1. marca na Brdu pri Kranju, 
za življenjsko delo, posebne 
zasluge in za izjemne uspe-
he pri zaščiti in reševanju 
prejel regijski poveljnik Av-
gust Mlakar, ki v gasilskih 
vrstah aktivno deluje že od 
leta 1966. Ob tej priložno-

sti so vsem navzočim, še po-
sebno pa letošnjim nagrajen-
cem, ob prazniku čestitali in 
jim zaželeli čim mirnejše in 
z ujmami prizanešeno leto 
krška podžupanja Ana Nuša 
Somrak, poveljnik Regijske-
ga štaba CZ za Posavje Jožef 
Kos in direktor Urada za pre-
ventivo in operativne zadeve 
na Upravi RS za zaščito in re-
ševanje Srečko Šestan.
 Bojana Mavsar

ARTIČE - Na že 16. sadjarskih dnevih Posavja, ki so v torek in sredo potekali v 
tamkajšnjem prosvetnem domu, so posavski sadjarji dobili koristne napotke in 
se seznanili z novostmi. Minulo leto jim ni bilo naklonjeno. Rešitev položaja je v 
enotnem nastopu pridelovalcev, največje rezerve pa v neizkoriščenem znanju.

sadjarskih dežel. Kot je povze-
la, so bili v letu 2009 ponov-
no ves čas zunaj vseh povprečij 
tako vremenski vplivi kot teh-
nološke značilnosti in prodaja 
sadja. Dolgoročna rešitev pred 
vremenskimi vplivi je pokritje 
nasadov s protitočno mrežo, 
zdaj je pokritih približno tre-
tjina od 613 ha posavskih na-
sadov jabolk. Namakajo 54 ha 
nasadov jablan, a je namaka-

nje trenutno povezano z iz-
gradnjo verige HE in stagni-
ra. Posledice spremenjenih 
vremenskih vplivov povzroča-
jo tudi tehnološke probleme, 
velike škode zaradi bolezni in 
škodljivcev, pojav fizioloških 
motenj in težje dosegljive pa-
rametre zrelosti, saj so bila ja-
bolka v lanskem letu mehkejša 
in manj obarvana, pri prodaji 
pa zaradi tega dosegajo nižje 
cene in kot je opozorila, so v 
naših trgovinah najnižje cene 
namiznih jabolk v EU.  

„Dejstvo je, da naši sadjar-
ji niso v enakem položaj kot v 
tujini, kot opozarjamo že več 
let, nimamo takega nabora 
sredstev za varstvo rastlin. Trg 
je globalen, naše pridelovalne 
poti pa omejene, zato ne mo-
remo govoriti o zaščiti sloven-
skega potrošnika, saj lahko jé 
jabolka iz celega sveta. Manj-
ka nam slovenski pridelovalni 

Andreja Brence in Miha Haler

RAKA / KOSTANJEVICA NA KRKI - Seizmografi državne mreže 
potresnih opazovalnic so 23. februarja, ob 10.13 uri, zabe-
ležili šibek potresni sunek. Žarišče potresa, katerega  preli-
minarno ocenjena magnituda je znašala 1,8, je bilo v bliži-
ni Rake, učinki potresa v širšem nadžariščnem območju pa 
niso presegli III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). 
Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Rake. Sicer je 
domala nezaznaven potres za ljudi, magnituda je znašala le 
0,8, že dan pred tem, ob 6.30 uri zjutraj, zatresel tla 2 km 
JZ od Brestanice. So pa zato občani na širšem območju ko-
stanjeviške, krške in brežiške občine toliko bolj občutili po-
tres, katerega epicenter je bil 28. februarja, ob 19.49 uri, 
pri Kostanjevici na Krki. Magnituda potresa, ki prav tako naj 
ne bi presegel III. stopnje po EMS, pa je bila tokrat višja in 
je znašala 2,5. B. M.

Tudi	v	Posavju	občasno	
nemirna	tla	

POSAVJE – S 1. marcem je posavska območna organiza-
cija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije s sedežem v 
Krškem ukinjena in priključena območni organizaciji s 
sedežem v Novem mestu, ki se sedaj imenuje Območ-
na organizacija ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 
Kljub temu sta za delavce še vedno odprti sindikalni pi-
sarni v Krškem in Brežicah. 

Posavski	sindikat	pripojen	
novomeškemu

KRŠKO – S postavitvijo gradbiščnih ograj se je v minulih dneh 
začela gradnja oskrbovanih stanovanj na spodnjem Griču v 
Krškem. Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bo tam zgradil dvonadstropni objekt, v katerem 
bo 23 oskrbovanih najemnih stanovanj, velikih od 42 do 57 
m2. Objekt in stanovanja bodo zgrajena tako, da bodo omo-
gočala bivanje tudi gibalno oviranim osebam. Zgrajena bodo 
predvidoma do konca letošnjega leta, za najem pa bodo na 
voljo v začetku leta 2011. Zemljišče za gradnjo oskrbovanih 
stanovanj je skladu na podlagi pogodbe o ustanovitvi neod-
plačne stavbne pravice pred štirimi leti zagotovila Občina 
Krško. Več na www.posavje.info. P. P., foto: S. M.

Ekipi Pivnice Apolon se je pridružil
kuharski velemojster Uroš Plavšak.

Obiščite nas in se prepustite 
vrhunskim kulinaričnim užitkom...

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice  
v starem mestnem jedru

Zgradili	bodo	23	
oskrbovanih	stanovanj	
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Na predlog odloka o proraču-
nu občine v višini 2,6 milijo-
na evrov, na katerega je bilo 
pričakovati več pripomb, le-
teh ni bilo ne s strani odborov 
ne s strani svetnikov. V skro-
mni razpravi je Adrijan Čer-
nelč dobil pojasnilo o preno-
su sredstev v upravljanju, ki 
jih je imela občina pri javnem 
podjetju OKP (Javno podjetje 
za komunalne storitve Roga-
ška Slatina d.o.o.) nazaj na 
občino. Gre za prenos celo-
tnega podjetja, kar pomeni, 
da se prenesejo sredstva in 
obveznosti do sredstev, ki jih 
bo zdaj občina dala podjetju 
v najem in zaračunala naje-
mnino. Černelča je zanimalo 

V proračun tako niso vključi-
li vseh 568 tisoč evrov, ki naj 
bi jih občina dobila iz naslo-
va vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje, ampak 
(pogojno) le 273 tisoč evrov iz 
četrte poravnave, ki jih bodo 
namenili plačilu obvoznice. 
Za 127 tisoč evrov so zmanj-
šali tudi predvidene prihod-
ke od komunalnih prispevkov 
iz naslova obrtne cone. Od-
hodke so znižali predvsem 
pri nekaterih investicijah na 
področju gospodarske infra-
strukture, denimo pri rekon-
strukciji ceste skozi Preko-
po, opremljanju obrtne cone 
in Ljubljanske ceste, plačilu 

Dvema uvodnima točkama 
seje je sledila predstavitev 
poslovnega načrta za leto 
2010 sevniškega podjetja 
Komunala, ki je bil po krajši 
razpravi sprejet. Vodja Med-
občinskega inšpektorata sku-
pnega prekrškovnega organa 
Martin Cerjak je predstavil 
poročilo o nekajmesečnem 
delovanju omenjenega orga-
na, ki bo začelo deliti tudi 
kazni za napačno parkiranje. 
Temu je sledila krajša raz-
prava o mirujočem prometu 
v Sevnici, ki ji je »botrovala« 
skupna ugotovitev, da je naj-
večje pomanjkanje parkirnih 
mest v Sevnici prav pri Zdra-
vstvenem domu Sevnica.
Posebne pozornosti in raz-

Bistriški	proračun	gladko	
skozi	prvo	branje	
BISTRICA OB SOTLI - Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli so 18. februarja na 
hitro opravili s 23. redno sejo, saj so jo končali v dobri uri. Večinoma brez razprav, le z zahtevami po 
posameznih pojasnilih, so sprejeli vseh 10 točk dnevnega reda, tudi osnutek proračuna v prvem branju, 
ki je zdaj v javni razpravi. 

tudi sofinanciranje nabave vo-
zila za Civilno zaščito in zdra-
vstveno varstvo ter občinsko 
službeno vozilo, za katerega 
je Jožica Denžič pripomnila, 
da bi glede na višino stroškov 
prevozov v proračunu lahko 
razmišljali o nabavi novega. 

V tem letu načrtujejo prodajo 
stavbnih zemljišč v industrij-
ski coni Hrastje v skupni višini 
240 tisoč evrov. Župan Jožef 
Pregrad je že pred mesecem 
potrdil, da ima vsaj dva in-
teresenta. V letu 2010 upa-
jo tudi na precej državnih in 
evropskih sredstev, denimo 
181.490 evrov za rekonstruk-
cijo lokalne ceste Zagaj - Sve-

te Gore - Vrhovnice, 32 tisoč 
za zamenjavo oken na šoli, 
24 tisoč za investicijo v niz-
ko energetski vrtec, dobrih 10 
tisoč za opremo v telovadni-
ci, 2.700 za požarno varnost 
ter 138 tisoč evrov iz naslova 
ministrstva za lokalno samou-
pravo, ki naj bi jih namenili za 
zagotavljanje lastnega deleža 
pri investicijah, financiranih z 
evropskimi sredstvi, ter v ob-
novo mostov na Trebčici. S pe-
timi projekti kandidirajo tudi 
na javnem razpisu za predno-
stno usmeritev iz naslova ra-
zvoja obmejnih občin s Hr-
vaško, in sicer predvsem za 
obnovo obmejnih cest ter za 
obnovo vodovoda Čehovec. V 

triletnih programih pričakuje 
župan iz teh naslovov od 500 
do 600 tisoč evrov. Po bese-
dah župana je v proračunu 
okoli 1,2 milijona investicij-
skih sredstev. 

Sprejeli so še predlog odloka o 
podelitvi koncesije za izvaja-
nje javne službe pomoč dru-
žini na domu, z zakonodajo 
uskladili odlok o javnem za-
vodu OŠ Bistrica ob Sotli ter 
imenovali Mojco Vrešak iz 
Podčetrtka za skupno pred-
stavnico šestih občin upravne 
enote Šmarje pri Jelšah v svet 
tamkajšnjega Centra za soci-
alno delo. 
 Suzana Vahtarič 

Končno	sprejeli	proračun
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Kostanjevici na Krki so 18. februarja na 30. redni seji po hitrem postopku 
vendarle sprejeli letošnji občinski proračun, ki tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani znaša do-
bra 2,6 milijona evrov. V primerjavi z osnutkom, ki ga je občinski svet zavrnil konec januarja, je prora-
čun nižji za dobrih 420 tisoč evrov in po oceni svetnikov v takšni višini bolj realno zastavljen.

obvoznice in tekočem vzdrže-
vanju cest, vendar pa naj bi 
bila to začasna rešitev do re-
balansa proračuna, s katerim 
naj bi potem, ko bodo znani 
končni zneski vračil sredstev 
iz telefonije fizičnim upravi-
čencem, vključili še preosta-
nek teh sredstev. Med drugim 
so v primerjavi s prejšnjim 
osnutkom znižali tudi župano-
vo reprezentanco in sredstva 
za ŠRC, ki se premika v leto 
2011, saj tudi šolsko ministr-
stvo zanj letos nima predvi-
denih sredstev. 

V proračun so vključili tudi 
amandma svetniške skupi-

ne, s katerim so sredstva iz 
10.000 evrov, ki naj bi jih v 
skladu s soustanoviteljskimi 
dolžnostmi za Galerijo Boži-
dar Jakac zagotovila Občina 
Krško, namenili za financira-
nje kulturnih programov in 
dotacijam za športne dejav-
nosti, 5.000 evrov iz financi-
ranja turistično-informacij-
skega centra pa za dotacije 
organizacijam in društvom. 
Sprejem proračuna po hi-
trem postopku je bil potre-
ben zlasti zaradi prijave na 
tretji javni razpis za izbor 
operacij iz prednostne usme-
ritve »Razvoj obmejnih ob-
močij s Hrvaško« za projekt 

Obrtna cona Kostanjevica na 
Krki.

Kot ponavadi so svetniki in 
svetnici občinski upravi po-
stavili precej vprašanj, pre-
dlogov in pobud. Svetnica 
in hkrati ravnateljica tam-
kajšnje osnovne šole Meli-
ta Skušek je odločno zavrni-
la govorice o potratnosti šole 
in zagotovila, da šola ni niko-
li služila na račun občine, če-
prav ji daje prostore za seje 
občinskega sveta in odborov 
ter za prireditve. Več o osta-
lih pobudah in vprašanjih na 
www.posavje.info.
 Peter Pavlovič

Na	sevniški	seji	živahno
SEVNICA - Na 26. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala v konferenčni dvorani sevniške-
ga gradu na pepelnično sredo, so se živahne in konstruktivne razprave kar vrstile.

prave je bil deležen predlog 
o uskladitvi cen Vrtca Ciciban 
Sevnica. Sprejet je bil sklep 
o višji ceni, ki naj bi stopil v 
veljavo s 1. marcem 2010. V 
občini naj bi  se nadaljeva-
le tudi aktivnosti za pridobi-
tev logopeda. Pestro je bilo 
pri predlogu imenovanja no-
vih predstavnikov v Svet za-
voda KŠTM Sevnica. Po daljši 
razpravi občinski svet ni ime-
noval predlaganih predstav-
nikov ustanovitelja v svet 
KŠTM, razpis pa se bo pono-
vil.          

Naslednja daljša razprava se 
je »vnela« ob projektu 3. ra-
zvojna os. Mnenje svetnikov 
in svetnic je bilo, da je ta 

os za občino ključna – naj-
bolj dolgoročen projekt, ob-
čina pa je pri tem projektu 
premalo aktivna. Na dane 
pripombe je župan Srečko 
Ocvirk dejal, da se projekt 
odmika, zato je komisija nuj-
na, čeprav ni bila dolgo skli-
cana, ker ni bilo sogovornika, 
ki bi odgovoril na vprašanja o 
3. razvojni osi. 

V zadnjem delu sevniške ob-
činske seje je bilo tudi veliko 
novih vprašanj in pobud. Sve-
tnik Joško Kovač je dal po-
budo za dokončno ureditev 
pakirnega prostora pri že-
lezniški postaji v Sevnici ter 
spomenika NOB v bližini. Pre-
dlagal je tudi, da se nekda-

nji drevored pri srednji šoli 
ponovno uredi kot prostor za 
rekreacijo in sprostitev. Za-
nimal ga je še nov predlog o 
pokrajinah, po katerem naj 
bi bilo v Sloveniji od tri do 
šest pokrajin. »V nobeni va-
rianti ni Posavja. Kaj to po-
meni za Sevnico? Bo občina 
razpadla?« so bila Kovače-
va vprašanja. Več na www.
posavje.info.
 Smilja Radi 

Posavske Novice

lobi,“ še poudarja Brencetova. „Izgovor, da so slovenski sadjar-
ji majhni, ne vzdrži, saj je model najuspešnejšega sadjarstva v 
Južni Tirolski, kjer je 18.000 ha nasadov, a je povprečna velikost 
sadjarskega obrata 2 ha, kar pomeni, da so tudi manjši, a so po-
vezani in v tem je moč,“ je poudarila. 

Med nerešenimi vprašanji se iz leta v leto vlečejo vprašanja pre-
počasne obnove nasadov, omejenost s fitofarmacevtskimi sred-
stvi, ki so v tujini dovoljena, ter nizka cena jabolk. Rešitev polo-
žaja je po njenih izkušnjah v enotnem nastopu pridelovalcev in 
največje rezerve v neizkoriščenem znanju. Brencetova ocenju-
je, da so bili sadjarji v devetdesetih letih morda bolj povezani 
kot danes, tako s svojim delovanjem kot vplivom, tudi stroka je 
bila enotna. Predsednik Sadjarskega društva Artiče Miha Haler, 
ki je vesel dobrega odziva sadjarjev, je dejal, da bodo ob vseh 
novostih v aprilu pripravili še prikaz redčenja in prehrane sadnih 
dreves, prikaz rezi mladih jablan pa je bil vključen v dvodnevno 
tradicionalno izobraževanje. Suzana Vahtarič 

V	naših	trgovinah	najcenejša	
namizna	jabolka	v	EU

VRHOVSKA VAS – Posavje je pretresel umor 46-letne Ber-
narde Bukovec iz Vrhovske vasi, ki jo je v soboto, 20. fe-
bruarja zjutraj, z nožem zabodel njen 45-letni mož An-
drej Bukovec. Tragični dogodek je resno opozorilo žrtvam 
nasilja v družini, da s prijavo nasilnežev ne gre odlašati.

Ko sta po prijavi policija in medicinska ekipa prihiteli na pri-
zorišče tragedije, so najprej morali, da so sploh lahko prišli do 
Bukovčeve, ki je medtem v drugem prostoru žal že izkrvave-
la zaradi več  vbodnih ran z nožem, ukrotiti Bukovca, sicer šo-
ferja avtobusa pri Izletniku Celje, s plinskim razpršilcem, sol-
zilcem in z vklenitvijo v lisice. Izkazalo se je, da je storilec 
pred njihovim prihodom zaužil večjo količino zdravila v teko-
čem stanju, zaradi česar je bilo tudi njegovo življenje v smr-
tni nevarnosti, zato so ga prepeljali v brežiško bolnišnico. 25. 
februarja je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor. 

Mlajša hči se je zatekla v varno hišo
Kot je nekaj dni po tragičnem dogodku povedal tiskovni pred-
stavnik PU Krško Robert Perc, je na nasilje v družini deset dni 
pred tragedijo s prijavo na policiji, pri čemer so bile prisotne 
tudi uslužbenke Centra za socialno delo Brežice in Kriznega 
centra, opozorila še mladoletna, 16-letna hči zakoncev Bu-
kovec, ki je prosila, da jo nastanijo v varni hiši ter da o tem, 
kje je nastanjena, ne obveščajo svojcev. Pri tem okoliščine, 
kakor je dejal Perc, niso kazale na to, da bi bil, razen prija-
viteljice, še kdo v hiši ogrožen, temveč naj bi se po pomoč 
zatekla, ker je bila v preteklih letih s strani očeta že deležna 
nasilja. Policija je pri Bukovčevih sicer trikrat posredovala 
že pred šestimi do osmimi leti, a naj bi intervenciji botrova-
li medsosedski spori in ne nasilje v družini. Pri eni od inter-
vencij so nekateri indici kazali tudi na to, da naj bi prihaja-
lo do zanemarjanja mladoletnega otroka, česar pa nadaljnje 
poizvedovanje ni potrdilo, čeprav so bile očitno v družini in 
za štirimi zidovi težke in občutljive čustvene in socialne raz-
mere prisotne že več let, ki pa jih brez prijave in sodelova-
nja žrtev, poudarja Perc, težko raziščejo.

na brežiškeM CsD ukrepali takoj
V zvezi s tragičnimi dogodki smo govorili tudi z direktorico 
Centra za socialno delo Brežice Metko Kostevc, ki je poveda-
la, da so po pogovoru z mladoletno hčerko v okviru svojih pri-
stojnosti in pooblastil opravili razgovor tudi z obema zakonce-
ma Bukovec. Na podlagi tega pogovora in obnašanja zakoncev 
nikakor niso mogli predvideti tovrstnega razvoja dogodkov, pri 
čemer so na CSD Bernardi Bukovec ponudili nastanitev v var-
ni hiši, ki pa jo je odklonila, saj je zatrdila, da se ne počuti fi-
zično ogrožena. Ob tem je Bukovčeva tudi povedala, da ima 
že stanovanje, v katerega se namerava preseliti s hčerama, s 
čimer je bil seznanjen tudi Andrej Bukovec.  

nasilje v porastu
Zaradi nasilja v družini Andreju Bukovcu grozi do pet let zapo-
ra, zaradi uboja pa do 15-letna zaporna kazen, a dejstvo ostaja, 
da nobena izrečena kazen ne bo več obudila k življenju Bernar-
de Bukovec, od katere so se svojci, prijatelji in znanci še zadnjič 
poslovili 24. februarja na pokopališču v Bušeči vasi. Zato je se-
daj vsako modrovanje o tem, če bi..., ko bi... - odveč, upati je 
le, da bo ta žalostni dogodek zadostno opozorilo vsem ostalim 
žrtvam nasilja v družini, ki je, na kar kaže tudi statistika, v za-
dnjih letih na območju Posavja v porastu. V minulem letu so na-
mreč na PU Krško obravnavali skupno kar 78 primerov nasilja v 
družini, v 36 primerih izrekli prepoved približevanja, zaradi kr-
šitev javnega reda in miru v zasebnih prostorih pa posredovali 
kar v 197 primerih.  Bojana Mavsar

Umor	Bukovčeve	opozorilo	
žrtvam	nasilja	v	družini
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moč ter po njenih besedah 
postal glava družine. Ostali 
pa so pomagali po svojih naj-
boljših močeh. 

Družina se je do sedaj že 
močno povečala, saj ima 
Marija že sedem vnukov 
ter tudi že osem  pravnu-
kov, najmlajša pravnukinja 
je stara eno leto. Polnošte-
vilna družina ji krajša dne-
ve, saj se vsi radi vračajo v 
domače okolje in prosti čas 
preživljajo z mamo. Obkro-
žena z otroci je slavljenka 
v sončno ponedeljkovo do-
poldne povedala marsikate-
ro zanimivost iz svoje pre-
teklosti. Tako je dejala, da 
se prve svetovne vojne sicer 
spominja, vendar je bila še 
premlada, da bi se jo dota-
knila, je pa v njej izgubila 
brata. Druga svetovna vojna 
pa je imela po njenem pripo-
vedovanju večje posledice, 
saj so morali oditi od doma, 
imela je majhnega otroka, 
drugega je rodila v Nemčiji, 
vendar so tam kar lepo žive-
li, saj jih je vzel k sebi do-
mačin, pri katerem je poma-
gal mož. 

Z žalostjo pa po premorih 
pove, kako izropan je bil 
njihov dom ob vrnitvi. Ko so 
morali od doma, so zapusti-
li polno podstrešje fižola, ki 
pa jih po koncu vojne ni po-
čakal. Z nasmeškom se poša-
li, da so tisti, ki so si ga pri-
voščili, za seboj še pometli. 

našla v Brezju pri Raki in se 
na pragu 2. svetovne vojne 
poročila. Z možem Alojzom 
Dovjakom sta dobila prve-
ga otroka, ki sta ga poime-
novala prav tako Alojz, še 
v domačem okolju, potem 
pa je bila družina izseljena 
v Nemčijo, kjer se je rodi-
la hči Mici. 

Po končani vojni jih je ob 
vrnitvi na domačijo pričakal 
pretresljiv prizor, saj hiša ni 
imela niti oken niti pohištva, 
tako so si morali najprej ure-
diti prostor za normalno bi-
vanje. Kasneje so se zakon-
cema rodili še štirje otroci 
Ivan, Pepca, Štefka in Ani-
ca. Po 24. letih zakona in 
šestih otrocih je leta 1964 
postala vdova. Bila je brez 
dohodka in poskrbeti je mo-
rala za lačna usta. Najstarej-
ši sin Alojz je pustil službo v 
železarni na gorenjskih Jese-
nicah in prišel domov na po-

Mojca Maslo, Bizeljsko: 
Zasledila sem, da se napove-
dujejo spremembe, vendar ni-
sem seznanjena s podrobnost-
mi. Kratenje pravic ni dobro. 
Dozdajšnja zakonodaja, gleda-
no z našega stališča, ker imamo 
podjetje, ščiti delavce, deloda-
jalci moramo kriti prvih 30 dni 
bolniške. Menim, da s tem ne 
bodo privarčevali, morali bi več 
delati na preventivi, saj imamo 
statistično veliko bolniških dni.

Franci Černelč, Bistrica ob Sotli:
Ravno včeraj sem poslušal po ra-
diu, kako bo s temi ukrepi manj 
bolniških odsotnosti. Vendar pa 
na bolniške odsotnosti vpliva 
predvsem šikaniranje, slabi od-
nosi na delovnem mestu. V do-
brih firmah, tudi če imajo nevar-
no delo, je malo bolniške. Tega 
se ne more popraviti z nekimi 
predpisi. To bo prispevalo le k 
večjim napetostim v družbi, re-
šitve pa so drugje.

Tonika Černič, Boštanj: Z napo-
vedanimi spremembami, ki se 
obetajo v zdravstvenem zavaro-
vanju, nisem najbolj seznanjena. 
Mislim pa, da je potrebno nekaj 
spremeniti na področju pacien-
tovih pravic – predvsem zmanjša-
ti čakalne dobe za specialistične 
in ostale preglede ter dati vsa-
komur možnost, da pride do res 
dobrih specialistov. Z dosedanjim 
sistemom zdravstvenega zavaro-
vanja sem bila kar zadovoljna.  

ANKETA

Simona Turk, Raka:
S sedanjim stanjem v zdravstvu 
sem zadovoljna, saj ne hodim ve-
liko k zdravniku. Vseeno bi mora-
li še marsikaj izboljšati, mogoče 
podeliti več koncesij, saj so ča-
kalne dobe predolge, kot slišim 
v pogovorih. Koncesionarji se ve-
liko bolj trudijo, takšne izkušnje 
imam pri pregledih mojih otrok. 
Samoplačniki so privilegirani, ta-
koj pridejo na vrsto, a očitno je 
tudi tu pomemben le denar.

V javno obravnavo prihaja predlog novele zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki prinaša 
kar nekaj „neprijetnih“ novosti, npr. prispevke od vseh vrst 
dela, za 5 % nižja bolniška nadomestila in 1 evro participa-
cije na vse recepte. Kaj o tem meni posavski glas ljudstva?

Zdravstveno	varstvo	po	novem	

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

info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

SOULFOOD Inc. 
koncert

petek, 5.3., ob 21:00
Klub KDK

JAMSKI ČLOVEK
monokomedija, za izven 

igra: UROŠ FÜRST

ponedeljek, 8.3., ob 19:30 

Pokličite	uredništvo!
V uredništvu Posavskega obzornika si želimo še več in bolj 
neposrednega stika z vami, zato uvajamo novo rubriko, v 
kateri dajemo besedo vam, drage bralke in bralci. Morda 
želite opozorite na kakšno težavo, zaplet ali neprijetno 
izkušnjo, morda bi radi izpostavili nekaj, kar vam je osta-
lo v prijetnem spominu, koga pohvalili, morda želite nas 
opozoriti, o čem bi lahko oziroma morali pisati. Vabimo 
vas torej, da sooblikujete naš in vaš časopis!
Zavedamo se, da je včasih lažje kot pisati enostavno za-
vrteti telefonsko številko in povedati, kar želiš. Novo pri-
ložnost za to boste imeli

v ponedeljek, 8. marca, od 16. do 18. ure,
ko vas na telefonski številki 

07 49 05 782 
pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavskega obzornika. 
Pa še opozorilo: rubrika ni namenjena političnemu obra-
čunavanju in osebnim žalitvam, zato vsebine tovrstnih kli-
cev ne bomo objavljali.
 Uredništvo 

POKLIČITE UREDNIŠTVO
22. februarja smo začeli. Skromno, toda vendarle dovolj 
spodbudno, da bomo nadaljevali. Z novo rubriko namreč, 
v kateri dajemo besedo vam, spoštovane bralke in bral-
ci, in vam ponujamo možnost, da sodelujete z nami pri 
sooblikovanju Posavskega obzornika.

Led je prebila Magda iz Podbočja, ki v našem časopisu po-
greša več prostora za pisma bralcev (to je tudi naša želja, 
ki pa žal vedno ni uresničljiva), zanimalo jo je tudi, kdo in 
po kakšnem kriteriju izbira kolumniste. Tudi sama bi rada 
občasno kaj napisala, pa ne o politiki, ki jo imajo neka-
teri vrh glave, ampak o preprostih in vsakdanjih življenj-
skih stvareh. Naj velja spodbuda tako njej kot ostalim, ki 
bi na ta način želeli prispevati k pestrosti našega časopisa!

Bralec iz Dolnjega Brezovega je potožil, da je že nekaj-
krat ostal brez Posavskega obzornika. Obljubili smo mu, da 
bomo glede tega posredovali pri Pošti Slovenije, saj časopi-
sa natisnemo dovolj za vsa gospodinjstva v Posavju. Pohva-
lil je tudi brezplačne male oglase, ki jih z veseljem pregle-
da in vedno najde kaj zanimivega.

Upokojena profesorica Marija iz Dobove, po rodu Hrvati-
ca, pa je potožila, da je tarča pobalinske nestrpnosti tam-
kajšnje mladine. „Moderno je črteti Hrvate,“ je ugotovi-
la z nemalo grenkobe v glasu. Toleranca do drugačnosti je 
po njenem mnenju na zelo nizki ravni, a k sreči ne pri vseh 
ljudeh. Meni, da za to niso krivi mladi, ampak njihovi star-
ši, pri tem pa se ji zdi ključna vzgoja v zgodnjem otroštvu, 
zavzela pa se je tudi za obvezno srednje šolanje. Dodala je 
še, da rada in veliko piše ter da bi rada kaj objavila in do-
govorili smo se, da ji morda pri tem pomagamo.
 P. Pavlovič

Minuli ponedeljek je bil prav 
zares čudovit dan za prazno-
vanje, saj se je meteorološka 
pomlad že oblekla s prvimi 
znanilci, ki kukajo na plano 
in sončni žarki so prav pri-
jetno greli ozračje. Kar lepo 
število kilometrov sem pre-
vozila ter čisto na robu kr-
ške občine srečala gospo ča-
stitljivih let, ki je dopolnila 
natanko deset desetletij svo-
jega življenja. Slavljenka je 
bila Marija Dovjak z Brezja 
pri Raki. 

Luč sveta je zagledala na 
Brezovem pri Studencu. Dru-
žinski prirastek Žibertovih je 
povečala kot osmi otrok, sku-
paj pa je družina kasneje z 
mamo in očetom štela 13 čla-
nov. Že zelo zgodaj, pri deve-
tih letih, je izgubila mamo, 
14 let pa je skrbela tudi za 
bolnega očeta. Svojo ljube-
zen je za tiste čase precej 
pozno, to je pri 30. letih, 

Sto	pomladi	raške	Brezjanke	Marije	Dovjak	

Verjela	v	zdravilno	moč	
zelišč,	predvsem	kopriv
BREZJE PRI RAKI - Marija Dovjak je najstarejša prebivalka raške krajevne skupnosti in po nekaterih vi-
rih naj bi bila prva stoletnica, ki je v tistih krajih sploh dočakala polno stoletje. Njen rojstni dan je bil 
1. marec 1910, na 100. rojstni dan minulega 1. marca 2010 pa je bila obkrožena s šestimi otroci, česti-
tat pa sta ji prišla tudi krški podžupan Cvetko Sršen in predsednik KS Raka Silvo Krošelj. 100-letnica pa 
je poleg obujanja spominov tudi zrecitirala pesmico.

Ob spominih 
se ustavi še 
pri smrti svo-
jega moža ter 
doda, kako so 
otroci drug 
drugemu po-
magali, da so 
lažje prežive-
li. Ob tem pa 
svoje zgod-
be stkejo tudi 
otroci, ki ob 
m a t e r i n e m 
pripovedova-
nju podoži-
vljajo prete-
klost. 

Alojz gre vsak 
dan po časo-
pis in kakšno 
drobnarijo na 
Rako. Mama 
Marija pa je 
še pri svojih 

99. letih poskrbela, da ga je 
čakal prigrizek, ko se je vr-
nil. Skupaj sta pomalicala, 
nato pa je prebrala časopi-
sne novice, saj je bila rada 
z vsem, kar se je dogajalo, 
na tekočem. Danes pa pri-
pomni, da ji v glavi že pre-
več šumi, zato ničesar več ne 
obljublja, pogreša pa čase, 
ko je še lahko kuhala. Zelo 
malo je bila bolna, saj je po-
večini verjela v svoja zelišča, 
še največ v koprive, ki jih je 
pripravljala na vse mogoče 
načine. Prav mogoče je, pri-
kimavajo tudi prisotni, da so 
prav koprive njen recept za 
dolgo življenje. Še vedno pa 
ima zelo rada tudi sadje in 
štrudelj. 

Rahlo jo je v zadnjem času 
zdravje vseeno zapustilo, 
saj slabše sliši in vidi, večino 
dneva pa je vseeno pokon-
ci, kjer se v svojem nasla-
njaču v kuhinji ovije z odejo 
in v tišini premišljuje. Rada 
ima toplo, zato se iz štedil-
nika sliši prasketanje ognja 
in prostor napolnjuje prije-
tna toplota. Slavljenka Ma-
rija, ki bo godovala še v tem 
mesecu na dan Gospodovega 
oznanjena Devici Mariji, to 
je 25. marca, pa počasi pri-
kimava in se pomenljivo na-
smiha. Ob slovesu pa ubrano 
zrecitira tudi eno izmed pe-
smi, ki ji je sedla v spomin 
še v otroštvu. 

 Marija Kalčič

Marija Dovjak
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Besede 
in dejanja
Politika ima slab sloves. 
Na splošno velja politika 
za nekaj grdega, odvratne-
ga, grobega, polnega pre-
pirov, konfliktov, laži, pod-
tikanj, spotikanj, osebnih 
diskreditacij in še marsiče-
sa drugega, negativnega. 
Tak sloves s(m)o verjetno 
ustvarili politiki sami, ne-
kaj pa so dodali tudi me-
diji (zlasti nacionalni), ki 
po pravilu poročajo nesorazmerno več o slabih, nega-
tivnih stvareh, manj pa o tistih pozitivnih. Vsakdo, 
ki aktivno deluje v politiki, mora vzeti v zakup, da 
bo pogosto ali občasno tarča te (žal prevladujoče) ne-
gativne plati politike. To seveda boli in prizadet ni le 
posameznik, temveč tudi njegova družina in bližnji. 
Zakaj potem iti v politiko? Kaj torej nas vabi in vodi 
v politiko? Verjetno so odgovori na to vprašanje zelo 
različni, navedel pa bom ključnega, ki je mene (in me 
še vedno) vodil v politiko. 
Najpomembnejši razlog je, da le politika omogoča od-
ločilno in aktivno sooblikovanje razmer za življenje 
in delovanje v državi oziroma okolju, kjer bivamo, 
kjer smo doma, v okolju, ki ga imamo radi in ga bomo 
zapustili zanamcem. Vsakdo, ki želi po najboljši mo-
žni meri delovati v širšo korist in ga zanima več kot 
le lastno dvorišče, se prej ali slej vsaj sreča, dotakne, 
če že ne vključi v politiko, bodisi na lokalni ali držav-
ni ravni. Seveda so možnosti za aktivno delovanje in 
vplivanje na razmere (dejanja) odvisne od položa-
ja posameznega politika oziroma njegove politične 
stranke v političnem prostoru. Če je stranka ali posa-
meznik na oblasti oziroma v vladajoči garnituri, ima 
možnosti in priložnosti za dejanja, če je v opoziciji, 
je teh možnosti bistveno manj, prevladujejo besede. 
V slednjem primeru je pomembno, da opozicija pred-
stavi državljanom in volivcem alternativne rešitve in 
poskuša te rešitve uveljaviti. Ker opozicija nima veči-
ne v organih odločanja (parlament), je uveljavitev teh 
rešitev odvisna od vladajočih. Za nekatere politike pa 
je značilno, da kljub desetletju in več delovanja v po-
litiki še nikoli niso in verjetno tudi ne želijo prevze-
ti priložnosti in odgovornosti za upravljanje z državo 
oziroma lokalno skupnostjo. Takšni politiki so verje-
tno ocenili, da je za njih bolje, če delujejo s kritičnimi 
besedami in manj z dejanji, saj določen krog volivcev 
to nagradi. Velikokrat sem med ljudmi že slišal nasle-
dnji stavek: »Poglej, ta je ta pravi, kako jim je pove-
dal, kaj jim gre.« Moja ocena je, da so besede premalo. 
Doslej sem imel priložnost delovati v vladajoči gar-
nituri od leta 2002 do leta 2004, ko sem bil dve leti žu-
pan, in od leta 2004 do leta 2008, ko sem bil minister 
za gospodarstvo. V teh letih smo vsi skupaj, zlasti pa 
z župani vseh posavskih občin, naredili mnogo ko-
ristnih projektov v korist razvoja Posavja in seveda 
Brežic. Pred nedavnim sem prebral očitek v enem iz-
med slovenskih časopisov, kjer se ena izmed naših ob-
čank iz Arnovega sela sprašuje, kaj sem kot minister 
storil za razvoj gospodarstva v Brežicah. Škoda, da 
so pridobitve neopazne, čeprav pomenijo veliko. Naj 
nekatere naštejem: pred leti je končno zaživela indu-
strijska cona Brezina, kjer sedaj že deluje podjetje 
Kovis, v gradnji so poslovni prostori podjetja Terra, 
brežiška občina pa ima končno lokacijo, ki jo lahko 
ponudi podjetjem za razvoj gospodarskih dejavnosti. 
Sprejet je bil državni prostorski načrt za razvoj civil-
nega letališča Cerklje ob Krki in gospodarsko logistič-
nega središča Feniks, pospešila se je gradnja in načr-
tovanje verige HE na spodnji Savi, ki je zaposlovalo 
številna podjetja in delavce iz naših krajev. V Breži-
cah in Posavju so ustanovljene nekatere nove firme, 
ki zaposlujejo in imajo razvojne možnosti, kot na pri-
mer. podjetje BGS v Dobovi, ki izdeluje elektronske 
komponente, HESS v Brežicah, ki gradi verigo hidro-
elektrarn, GEN energija v Krškem, ki zaposluje viso-
ko izobražen kader in krepko popravlja ekonomsko 
statistiko posavskega gospodarstva. Ne želim našte-
vati drugih pridobitev, kot so šole, fakultete, kanaliza-
cije, ceste in podobno. Vsega tega ne bi bilo, če ne sode-
lovali na državnem in lokalnem nivoju ljudje, ki jim 
GRE ZA STVAR. Vesel sem, da se je za ponovno kan-
didaturo za brežiškega župana odločil Ivan Molan, ki 
je tudi v zelo veliki meri zaslužen za naštete realizira-
ne projekte.  
Pomembna so torej dejanja in ne le besede, ki jih je 
običajno lahko izreči, ne prinašajo pa veliko stvarnih 
koristi.
Vesel bi bil, da bi tudi aktualna oblast naposled le pre-
senetila z dejanji, ki so pomembna za Posavje in bi 
končno nadaljevali z projektiranjem in gradnjo hi-
droelektrarn na spodnji Savi, projektom Feniks, tretjo 
razvojno osjo, ki bi Sevnico povezala z avtocestnim 
križem in drugimi projekti, ki sedaj ležijo in čakajo 
po predalih v Ljubljani. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

BREŽICE - Zadnje dni januarja se je začela gradnja telova-
dnice pri Ekonomski in trgovski šoli Brežice (ETrŠ). Na razpisu 
Ministrstva za šolstvo in šport je bilo kot glavni izvajalec del 
približno 3 milijone evrov vrednega objekta izbrano podjetje 
CGP Novo mesto. Dokončanje je predvideno v tekočem letu. 

Na ETrŠ budno spremljajo gradnjo težko pričakovane telo-
vadnice in ravnatelj Martin Šoško je na šolski spletni strani 
zapisal, “da je izvajalec v tednu od 25. do 29. januarja pri-
pravil gradbišče in pripeljal prve delovne stroje, ki so v na-
slednjih dneh opravili začetna zemeljska dela in 6. febru-
arja zaključili izkop. Sledi postavitev temeljev in če bo šlo 
vse po terminskem planu, bodo v šolskem letu 2010/11 te-
lovadili v novi šolski telovadnici.“ Telovadnica je projekti-
rana v skladu z veljavnimi normativi in standardi: popodat-
kih šolskega ministrstva bo športna dvorana obsegala okoli 
1700 m2, vzdolž telovadne površine so predvidene tudi pre-
mične tribune za gledalce. S toplim hodnikom bo v nivoju 
1. nadstropja objekt povezan s šolsko stavbo. Dijaki, štu-
denti in profesorji športne vzgoje bodo tako v ETrŠ Breži-
ce po več kot 10 letih prisilnega gostovanja v najetih pro-
storih naposled dobili ustrezne pogoje za delo v lastni šoli.  
 S. V.

Če navedemo za bralce ne-
kaj zanimivih podatkov, so 
po besedah vodje oddelka 
za upravne notranje zade-
ve Vide Omerzel v register 
prebivalstva zabeležili sku-
pno 299 rojstev na območju 
občin Krško in Kostanjevica 
na Krki ter 244 smrti. Med-
tem ko je bilo v občini Krško 
število rojstev večje od šte-
vila smrti, in sicer za 57 oseb 
(273 rojstev, 216 smrti), pa 
so imeli v kostanjeviški obči-
ni negativen prirastek oziro-
ma več smrti kot rojstev. Na 
svet je privekalo 26 novoro-
jencev, umrlo pa je  28 oseb. 
Med 15 krajevnimi skupnost-
mi krške občine so lani naj-
višjo pozitivno razliko med 
rodnostjo in smrtnostjo za-
beležili v KS Dolenja vas in 
Leskovec pri Krškem, kjer so 
imeli po 15 rojstev več kot 
smrti, negativen prirastek pa 
so imeli v KS Senovo, kjer se 
je takoj za KS Krško (72 roj-
stev) rodilo pravzaprav naj-
več otrok - 32, a so imeli Se-
novčani obenem toliko višjo 
smrtnost – kar 39 oseb. Več 
smrti kot rojstev so imeli še v 
KS Brestanica in KS Krško po-
lje. Matičarji so sklenili 118 
zakonskih zvez, v matičnih 
register pa so zapisali tudi 
34 razvez zakonskih zvez.

Na oddelku za gospodar-
ske dejavnosti in kmetijstvo 
so imeli konec leta v Regi-
ster pridelovalcev grozdja 
in vina vpisanih 2.332 pride-
lovalcev, kar pomeni, da se 
naše območje po številu vi-

V	Krškem	rodnost	višja	od	
smrtnosti,	v	Kostanjevici	obratno
KRŠKO - Vodstvo Upravne enote Krško je 19. februarja predstavile delo UE Krško v minulem letu in novo-
sti na področju upravnih postopkov in drugih upravnih nalog v letošnjem letu. Načelnica mag. Lidija Božič je 
delo skupno 49 zaposlenih in rezultate ocenila kot dobre, saj so ob rednem delu pripravili in izdali tudi pri-
ročnik življenjskih situacij ter zloženke za upravne postopke, ki so strankam vodilo pri upravnih postopkih, 
predvsem pa v pomoč pri zbiranju potrebne dokumentacije za izvedbo posameznega upravnega postopka. 

nogradnikov uvršča med pet 
največjih v državi. Ti pride-
lovalci obdelujejo skupno kar 
3.458 vinogradov, sicer pa je 
v register vpisanih skupno 
2.782 kmetijskih gospodar-
stev. Na predlog občine Kr-
ško so uvedli dva komasa-
cijska postopka, in sicer za 
območje Vihre, kjer je v po-
stopek vključenih 256 koma-
sacijskih udeležencev, ter za 
komasacijsko območje Brege 
z 291 komasacijskimi udele-
ženci. Prva komasacija naj 
bi bila zaključena predvido-
ma v letu 2013. Kot je deja-
la vodja oddelka mag. Nina 
Hadžimulić, je v letošnjem 
letu Občina Krško predlaga-
la uvedbo še enega komasa-
cijskega postopka, in sicer 
za območje Mrtvic, ki ob-
sega 120 ha zemljišč in ima 
296 udeležencev, prav tako 

pa je že napovedana uvedba 
komasacije za območje Go-
rice/Jelše s predvidoma 200 
ha zemljišč.

Kot je dejala mag. Jožica 
Volčanjk, so na oddelku za 
občo upravo in prostor imeli 
ob zaključku leta 2009 vpisa-
nih v register 132 oseb s sta-
tusom vojnega veterana iz 
obdobja 1941–45, 722 vojnih 
veteranov iz leta 1991, od 
tega je status lani pridobilo 
56 oseb, 65 vojnih invalidov 
in 1.502 žrtev vojnega nasi-
lja. Na podlagi novele zakona 

o žrtvah vojnega nasilja, ki je 
začela veljati z začetkom le-
tošnjega leta, so do sredine 
tega meseca prejeli 46 vlog 
za rento oseb s statusom mo-
biliziranca, pet  vlog otrok, 
katerih starša so ubile dru-
ge oborožene sile, štiri vlo-
ge za begunstvo ali pregnan-
stvo zaradi bombardiranja s 
strani zaveznikov ter sedem 
vlog oseb, ki so bile rojene v 
izgnanstvu do srede meseca 
maja 1945. 

V referatu za prostor so za-
beležili porast zadev pri iz-
dajanju gradbenega in upo-
rabnega dovoljenja, pri 
čemer se jih po besedah Ivi-
ce Puntar največ nanaša na 
gradnjo nezahtevnih objek-
tov. V reševanju so imeli tudi 
več zadev zaradi izgradnje 
kanalizacije in ostale infra-

strukture, pri čemer se še 
vedno soočajo z dolgotraj-
nejšimi oziroma zahtevnej-
šimi postopki zaradi neure-
jenega lastništva zemljišč in 
velikega števila strank. Zara-
di napeljave električnih vo-
dov in izgradnje cest za jav-
no dobro so imeli v reševanju 
tudi 24 postopkov za razla-
stitev.
 Bojana Mavsar

Vodje oddelkov krške upravne enote z načelnico Lidijo 
Božič na sredini, na njeni levi Jožica Volčanjk in Vida 
Omerzel, desno pa Nina Hadzimulić in Ivica Puntar

ETrŠ	jeseni	že	s	telovadnico	

Zemeljska dela so končana, vreme pa je nekaj časa 
oviralo intenzivnejše nadaljevanje del.

O vrednotenju nepremičnin in obvestilih o ocenjeni vre-
dnosti in podatkih nepremičnin v zasebni lasti, ki jih bodo 
prejeli lastniki nepremičnin v mesecih aprilu in maju, smo 
obširno pisali že v prejšnji številki Posavskega obzornika, 
ko smo vas tudi seznanili, da bodo vsa prejeta obvestila 
opremljena s PIN kodo, s katero bo v roku 45 dni od preje-
ma obvestila možno posredovati pripombe preko spleta na 
Geodetsko upravo Slovenije. Kot je poudarila Ivica Puntar, 
pa bodo v času podajanja pripomb tudi na UE Krško zago-
tovili delovno mesto za vnos teh pripomb na obvestila Ge-
odetske uprave, saj vsi lastniki nepremičnin ne razpolaga-
jo z internetnimi povezavami. Torej bo možno s prejetimi 
PIN kodami podati pripombe preko spletne internetne po-
vezave ali  fizično na upravnih enotah, kakor tudi na  izpo-
stavah Geodetske uprave Slovenije.

S	PIN	kodo	možen	vnos	
pripomb	tudi	na	upravni	enoti

SEVNICA - V poročni dvorani sevniškega gradu je 18. februarja 
potekalo srečanje župana Srečka Ocvirka z ravnatelji, direktor-
ji in predsedniki svetov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 
je Občina Sevnica. Teh je v občini 13, največ s področja pred-
šolskega in osnovnega šolstva. Po županovem uvodu je vodja od-
delka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar predstavila projek-
te, načrtovane za letošnje leto: prijavo na razpis Ministrstva za 
šolstvo in šport za sofinanciranje izgradnje OŠ Tržišče, do konca 
letošnjega avgusta zaključek gradnje Vrtca Ciciban Sevnica, za-
četek izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo nove te-
lovadnice pri OŠ Šentjanž, pridobitev gradbenega dovoljenja za 
novogradnjo podružnične šole na Studencu, v načrtu je obnova 
sevniškega bazena, v njegovi bližini pa naj bi se začela pripra-
vljalna dela za 100-metrsko stezo, za skok v daljino in za skok v 
višino, nadaljevali se bodo energetski pregledi za pripravo do-
kumentacije na razpise in za učinkovitejše načrtovanje investi-
cijskega vzdrževanja objektov. 
Obema predstavitvama je sledila razprava, v kateri je ravnate-
ljica OŠ Blanca Ana Mešiček opozorila na (ne)fleksibilnega šol-
skega okoliša, demografsko ogroženost in nevlaganja v infra-
strukturo. Ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Jelka Slukan 
je podala pobudo, da bi dobili javni zavodi obvestilo o višini in-
vesticij pred mesecem majem zaradi vseh nadaljnjih postopkov, 
ki so potrebni za izpeljavo določenega projekta. Ravnateljica OŠ 
Krmelj Gusta Mirt je izpostavila problem predšolske vzgoje za-
radi prostorske stiske, saj se gradnja vrtca še ni pričela. Direk-
torica Zdravstvenega doma Sevnica Vladka Tomšič je opozorila 
na energetsko potratno lekarno in zdravstveno postajo v Krme-
lju ter na ureditev parkirnih prostorov pri ZD Sevnica. S. R.

Županovo	srečanje	s	
predstavniki	javnih	zavodov
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gozdarskem zavodu Novo me-
sto Katarina Merlin, sta bili 
izbrani za županovo vino dve 
blagovni znamki – cviček in 
bizeljčan. Najvišje ocenjeni 
cviček je po mnenju komisi-
je pridelal Vlado Zgonc iz Če-
šnjic, najboljšega bizeljčana 
pa Drago Kozinc iz Krajnih 

Brd. V daljšem 
kulturnem pro-
gramu na raz-
glasitvi so so-
delovali: Mešani 
pevski zbor Stu-
denec, citrar-
ki Eva Metelko 
in Nina Mikolič, 
cvičkova prince-
sa Vesna Perko, 
kralj cvička An-
drej Tratar in 
Ivana Zupan-
čič v vlogi Pi-
šečke Mice. Po 
pozdravnem na-

STUDENEC - Letošnja tradicio-
nalna razglasitev izbora za žu-
panovo vino 2010 je potekala 
26. februarja zvečer v gostil-
ni Janc na Studencu. Po oce-
njevanju vzorcev vin degusta-
cijske komisije strokovnjakov, 
ki jo je vodila vodja enološke-
ga laboratorija pri Kmetijsko 

KRMELJ - V Kulturnem domu Krmelj bo v soboto, 20. mar-
ca, s pričetkom ob 19. uri potekal dobrodelni koncert, 
ki ga organizirajo krmeljski mladinci. Na koncertu bosta 
nastopili znani domači glasbeni skupini Liquf ter Veseli 
Dolenjci, večer pa bo še dodatno popestrila domača gle-
dališka skupina Ceglis, ki ima pripravljenih kar nekaj no-
vih skečev. Po končanih nastopih zabave in druženja še 
ne bo konec, saj bodo v mladinskih prostorih organizira-
li še »after rock party« z DJ Andyjem.Vstopnina bo zna-
šala 1 evrov, zbrani denar pa bodo namenili za prenovo 
mladinskih prostorov, in sicer za nakup računalnika, pi-
salne mize in obnovo že dotrajanih električnih inštalacij.   

Že predhodno so po šolah 
opravili razprave po šolskih 
oddelčnih skupnostih, pripra-
vili razne prireditve in delav-
nice, pred občinskim otroškim 
parlamentom pa so se sesta-
li še na šolskem parlamentu, 
kjer so izoblikovali stališča, ki 
so jih predstavniki šol pred-
stavili in zastopali na zaseda-
nju. Četudi se je tema izka-
zala za zahtevno, pa so ji bili 
mladi v dobršni meri kos, saj 
so prišli do zaključka, da se 
stereotipi na račun posame-
znih skupin ljudi, največ nji-
hovih razprav se je namreč 
nanašalo na priseljene tujce, 
pripadnike romske skupno-
sti in homoseksualce, izobli-
kujejo predvsem zaradi ne-
poznavanja njihovega načina 
življenja, drugačnih kultur-
nih navad, pripadnosti  vero-
izpovedi, spolne usmerjenosti 
ipd., kar nenazadnje botruje 
tudi predsodkom. Na obliko-

KRŠKO - Na letnem zboru članov so se 20. februarja v krškem 
Kulturnem domu zbrali člani Društva upokojencev Krško, ki 
so potrdili poročilo predsednice Ane Pajić za minulo leto, ob 
tem pa sprejeli tudi letošnji plan dela. 

Glavnina društvenega dela tako kot v dosedanjih letih temelji 
na pripravi in izvedbi raznih prireditev in aktivnosti za kva-
litetno preživljanje časa članov društva, od raznih izobraže-
vanj, rekreacije, letovanj, do družabnih srečanj itd. Kakor 
je ob tem povedala Pajićeva za naš časopis, si bodo prizade-
vali še v tem letu v društvenih prostorih vzpostaviti tudi Cen-
ter dnevnih aktivnosti, ki bo deloval v društvenih prostorih 
na Cesti 4. julija 57 v Krškem. Za vzdrževanje slednjih v dru-
štvu namenjajo tudi največ sredstev od okoli 10.000 evrov, 
s katerimi razpolagajo na letni ravni, ki pa bi bili z vzposta-
vitvijo navedenega Centra ne le bolje izkoriščeni, temveč 
bi bila članom v njih dnevno omogočena bolj neformalna in 
družabna srečanja, prebiranje dnevnega tiska, igranje dru-
žabnih iger ipd. Sicer je v Društvo upokojencev Krško včla-
njenih skupno 1285 članov, od tega se je njihovim vrstam v 
minulem letu na novo pridružilo 79 upokojencev, umrlo pa je 
28 članov. Zbor članov je s kulturnim programom popestri-
la otroška skupina iz Leskovca pri Krškem pod mentorstvom 
Manice Žibret. B. Mavsar

V uvodu sta prisotne poz-
dravila ravnateljica sevni-
ške osnovne šole Jelka Slu-
kan ter župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk. Sledil je kul-
turni program in po njem 
predstavitev razmišljanj 
osnovnošolcev na temo dis-
kriminacije, stereotipov in 
rasizma. Vsaka osnovna šola 
je v besedi in v sliki pred-
stavila svoja opažanja, sta-
lišča in mnenja. Mladim par-
lamentarcem sta nato svoji 
življenjski zgodbi predstavi-
la predstavnik Društva za po-
moč zasvojenim Sončna hiša 
Boštjan Vrhovšek in pred-
stavnica Društva invalidov 
Sevnica Anica Radej.
Boštjan kot bivši alkoholik, 
odvisnik od droge in tudi ka-
znjenec je skušal skozi pripo-
ved in kasneje v pogovoru z 
mladimi pojasniti, da življe-
nje ni lahko, a če imaš cilj 

Stereotipom	botrujejo	
okolje,	družba,	družina...
KRŠKO - V organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško je 18. februarja v veliki sejni dvorani Občine Kr-
ško potekal že 20. otroški občinski parlament. Mladi parlamentarci iz osmih osnovnih šol občine Krško 
in kostanjeviške osnovne šole so letos razpravljali o stereotipih, rasizmu in diskriminaciji. 

vanje in prevzemanje stereo-
tipov, so razmišljali mladi, pa 
ima velik vpliv okolje, družba, 
družina in mediji, zato so za-
ključili, da si morajo na pod-
lagi izkušenj, spoznanj, obli-
kovanja samopodobe, preko 

pogovorov in pridobivanja 
znanja ter širše razgledanosti 
izoblikovati stališča, ki bodo 
strpnejša do drugače misle-
čih ali drugače živečih. Sicer 
pa je obširneje o segregaciji 
kot obliki diskriminacije mla-

dim ob tej priložnosti  spre-
govorila Maja Mrevlje iz Do-
brodelnega društva Tibet, ki 
je izpostavila diskriminacijo v 
šolstvu in ostalih javnih usta-
novah v Tibetu.

Mladi parlamentarci, kate-
re sta nagovorila tudi pred-
sednik ZPMS mag. Franc Ho-
čevar in krški župan Franc 
Bogovič, pa so v svoji sre-
di izvolili predstavnika, ki bo 
oblikovana stališča na občin-
skem zasedanju prenesel v re-
publiški otroški parlament, ki 
bo potekal 21. marca, tradici-
onalno v Državnem zboru RS. 
Izmed osmih kandidatov so 
predstavniki osmih šol največ 
glasov namenili  Jakobu Pile-
tiču iz kostanjeviške osnovne 
šole, ki bo v Ljubljani znotraj 
teme o stereotipih, rasizmu in 
diskriminaciji razpravljal o sa-
mopodobi in času pubertete.
 Bojana Mavsar

Spredaj, v družbi sekretarke ZPM Vide Ban, osmošolec 
Jakob Piletič, ki bo v državnem parlamentu zastopal 
glas mladih iz občin Krško in Kostanjevica na Krki. 

Krški	upokojenci	vzpostavljajo	
Center	dnevnih	aktivnosti

Po uradnem delu občnega zbora je v avli doma ob 
priložnostni pogostitvi sledilo še družabno srečanje.

Dobrodelni	koncert	
v	Krmelju

Vsi	drugačni,	vsi	edinstveni
SEVNICA – V prostorih Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je 17. februarja potekal občinski otroški par-
lament, ki so se ga udeležili predstavniki vseh osnovnih šol v sevniški občini skupaj z mentorji in ravna-
telji, pridružili pa so se jim tudi osnovnošolci z OŠ Marjana Nemca Radeče. 

in prijatelje, potem življenje 
dobi smisel. V šoli je bil odli-
čen in vzoren učenec, star-
ši so vanj in v njegovo pri-
hodnost polagali velike upe 
in pričakovanja, ki pa jih ni 

uspel uresničiti. »Mi je žal še 
danes,« je dejal, ko je nizal 
dogodke iz svoje preteklosti.
Anica Radej, ki je za otroško 
paralizo zbolela pri 11 mese-
cih je s svojim optimizmom 

in vedrino mladim posla-
la sporočilo, da je življenje 
lepo - kljub drugačnosti, če 
jo znaš živeti. »Jaz grem s 
tokom življenja naprej. To je 
pač invalidnost. Sprejemam 
jo s pozitivno energijo,« je 
dejala nasmejana, sedeča na 
invalidskem vozičku.
Ob zaključku občinske-
ga otroškega parlamenta 
je Uroš Brezovšek v imenu 
Vide Ban z ZPM Krško, regij-
ske koordinatorice za otro-
ške parlamente v Posavju, 
pozdravil vse prisotne in še 
posebej predstavnico sevni-
škega občinskega otroškega 
parlamenta Ano Špan, ki bo 
zastopala mlade parlamen-
tarce na regijski koordina-
ciji in na nacionalnem otro-
škem parlamentu v mesecu 
marcu v prostorih DZ v Lju-
bljani.
 Smilja Radi

Osnovnošolci so se pri predstavitvi letošnje teme 
otroškega parlamenta o diskriminaciji, o stereotipih in 
o rasizmu zelo potrudili.

Izbrano	županovo	vino	2010	
govoru predstavnika Vinogra-
dniškega društva Studenec, 
predsednika KS Studenec in 
sevniškega župana je sledila 
podelitev priznanj vsem vino-
gradnikom, ki so s z vzorcem 

vin sodelovali na letošnjem 
razpisu za izbor županovega 
vina. Sodelujočih vinogradni-
kov iz vinogradniških društev 
sevniške občine je bilo 35. 
 S. R., foto: L. M.  

Nagrajenca, vinogradnik Vlado Zgonc 
in David Kozinc iz vinarske družine 
Kozinc, z županom Srečkom Ocvirkom.
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Kr-
škem je eno najbolj dejavnih društev, saj za svoje krajane 
letno pripravi preko deset kulturnih prireditev. 13. februar-
ja so se člani zbrali na letnem občnem zboru v hramu Vrbo-
vega Loga na Brezovski Gori, na katerem so izvolili tudi novo 
vodstvo. Društvu bo naslednja štiri leta predsedovala Mojca 
Špiler, ki je ob tem poudarila, da bo tudi v prihodnje glav-
no vodilo delovanja čim večja prisotnost društva preko pri-
pravljenih predstav in ostalih prireditev ter aktivnosti tako 
v domačem kot širšem prostoru. V ostale organe društva so 
bili ob tem izvoljeni še dosedanji predsednik Janez Kerin, 
ki bo v bodoče opravljal funkcijo podpredsednika, Mateja 
Šonc (tajnica), Marjetka Perec (blagajničarka) in vodje po-
sameznih sekcij -  Tatjana Grebenc (foto sekcija), Rastislav 
Florjančič (dramska sekcija) in Jože Božič (literarna sekci-
ja). V nadzorni odbor društva so bili izvoljeni Sonja Levičar, 
Bernardka Zorko in Janez Bizjak.  B. M. 

KRŠKO - Osemnajst varovancev Varstveno delovnega centra Kr-
ško-Leskovec je v letu 2009 pod mentorstvom Nade Račič in 
knjižničarke Antonije Amon prebralo deset knjig ter si s tem 
prislužilo bralno značko. Ob podelitvi, ki je bila 18. februarja, 
so pripravili tudi zanimiv kulturni program.

Varovanci Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec Beribak 
Irena, Božič Tina, Brili Dejan, Bromše Gregor, Cimerman Moj-
ca, Cizel Mitja, Černelič Matjaž, Glušič Aleš, Jurman Franci, 
Jurman Slavko, Novak Silvo, Pregl Sandi, Strnad Vasja, To-
mažin Robin, Umek Gašper, Urbanč Jožica, Vasić Duško in 
Žibert Jožica so se v minulem letu še tesneje povezali s krško 
knjižnico, saj so prebirali zanimive knjige, ki se jih je nabralo 
kar deset. Prva, ki je pritegnila njihovo pozornost, je bila Pe-
ter Klepec, zato so se pobudniki z obeh strani odločili, da jih 
nagradijo s t. i. bralno značko Petra Klepca. Vodja projekta je 
bila knjižničarka Antonija Amon, nekaj besed je zbranim v te-
lovadnici OŠ dr. Mihajla Rostoharja spregovorila tudi direkto-
rica Polona Brenčič,  lepe misli o uspešnosti sodelovanja, ki 
so ga strnjevali z motom Živim in se veselim s knjižnico, pa je 
prisotnim namenil še direktor VDC Andrej Romih ter njihova 
mentorica Nada Račič.  
Ker je bila prebrana knjiga, ki so jo prebrali, ravno Peter Kle-
pec, so zgodbo udejanjili tudi v prisrčni predstavi, ogledali pa 
so si jo poleg učencev na gostujoči šoli še predstavniki nekate-
rih drugih društev. S prav posebno glasbeno-čarovniško anima-
cijo pa je razpoloženje dvignil še Sten Vilar, ki je tudi poma-
gal pri podeljevanju bralne značke.  M. Kalčič 

Leskovški	kulturniki	pod	novo	
taktirko

Bralna	značka	Petra	Klepca

Bralno značko Petra Klepca so letos podelili prvič.

BISTRICA OB SOTLI - Dru-
štvo vinogradnikov in kletar-
jev Šempeter je v zadnjih 
zasneženih dneh pred deli v 
vinogradih v kulturnem domu 
pripravilo izobraževanje. 
Svetovalka za kmečko druži-
no in razvoj dopolnilnih de-
javnosti Irena Kos s Kmetij-
sko svetovalne službe Šmarje 
pri Jelšah je predstavila po-
goje za registracijo dopolnil-
ne dejavnosti na kmetijah na 
področju pridelave mesa ter 
pogoje, ki jih morajo izpol-
njevati kmetje za predelavo 
in za ureditev prostorov, da 
lahko izdelke  tržijo. Pojasni-
la je, da je na celotnem ob-
močju Upravne enote Šmar-
je pri Jelšah registrirano le 
eno klanje piščancev ter da 
še ni kmetij, ki bi lahko ura-
dno tržili mesne izdelke. Prav 
tako je na naše vprašanje po-

RADEČE - Čebelarsko društvo 
Radeče združuje 38 članov, 
od tega je 28 aktivnih čebe-
larjev, ostalih 10 pa je pod-
pornih članov. 
Zadnja leta veliko energije 
vlagamo v program izobra-
ževanja čebelarjev, ki nam 
ga nudi ČZS - javna sveto-
valna služba v čebelarstvu. 
Na usposabljanja poleg do-
mačih čebelarjev vedno po-
vabimo še čebelarje iz Sev-
nice, Hrastnika, Laškega in 
Šentjanža, pogosto pa so 
udeleženci tudi iz ostalih 
krajev Zasavja oz. Posav-
ja. Udeležba je v zadnjem 
času nadpovprečno zadovo-
ljiva, kar je razumljivo, saj 
so skoraj vse izobraževalne 
teme usmerjene v varstvo, 
zaščito in ohranitev kranj-
ske čebele. Bolezen varoja 
je prisotna dobesedno v vseh 
čebelarstvih in nam povzro-
ča - ob vseh drugih čebeljih 

Šempetrski	vinogradniki		
o	dopolnilnih	dejavnostih	

jasnila, da tudi za značilnega 
kopuna, mladega skopljene-
ga petelina, ki ga redi nekaj 
okoliških kmetij, njegovo 
mehko belo meso pa je bilo 
specialiteta že pred stoletji, 
ni interesa, čeprav bi lahko 
s pravo promocijo predsta-

vljal zanimivo tržno nišo. An-
dreja But, namestnica glav-
nega republiškega vinskega 
inšpektorja iz Območne eno-
te Celje, pa je zbranim vi-
nogradnikom spregovorila o 
področni zakonodaji in trže-
nju vina. 

Predsednik društva Jože Ba-
bič pravi, da združujejo okoli 
60 članov, na območju imajo 
med 250 in 300 ha vinogra-
dov, ki se zmanjšujejo tako 
kot povsod po državi. Aprila 
v društvu pripravljajo praznik 
vina s tradicionalnim, že 18. 
ocenjevanjem vin in 9. oce-
njevanjem salam, ki ga bodo 
zaključili 17. aprila s pode-
litvijo priznanj in svečanim 
razvitjem prvega društvene-
ga prapora. Na Jožefovo vi-
nogradniki sodelujejo pri iz-
vedbi Jožefovega sejma in 
tradicionalno obrežejo več 
kot 300 let stare trte na ob-
činski stavbi, enako sodeluje-
jo na Petrovem sejmu ob ob-
činskem prazniku, na  sejmu 
Kozjanskega jabolka ter se 
med izobraževanji udeležu-
jejo Radgonskega kmetijske-
ga sejma.  S. Vahtarič 

Del slušateljev, v ospredju predsednik Babič.

Čebelarska	usposabljanja	v	Radečah
boleznih - največ težav. Pro-
gram zatiranja varoje, ki ga 
je pripravila ČZS in NVI, sodi 
v Operativni program zatira-
nja varoj 2010 in je enoten 
za vso državo. Zatiranje va-
roj je obvezno, vključitev 
čebelarjev v usposabljanje 
pa prav tako. Izobraževalno 
delavnico na temo apiteh-
nični ukrepi sta v preteklem 
tednu uspešno izvedla pred-
stavnika NVI – dr. vet. med. 
Alenka Jurić in predstavnik 
ČZS - spec. čeb. Vlado Au-
guštin. V prepolni dvorani 
smo z velikim zanimanjem 
poslušali oba predavatelja, 
ki sta nam predstavila vsak 
iz svojega področja načine in 
tehnike zatiranja varoje. Po 
končanem izobraževanju ve-
dno izpolnimo anonimne an-
ketne liste, ki služijo stro-
kovnim službam za oceno in 
analizo njihovega preteklega 
dela ter izdelavo programa 

za naprej. V letu 2010 ima-
mo predvidenih pet različnih 
izobraževanj (tri v spomla-
danskem delu, dva v jesen-
skem). Usposabljanja v Ra-
dečah so/bodo objavljena v 

reviji Slovenski čebelar, na 
spletni strani ČZS (Čebelar-
ska zveza Slovenije) in na 
spletni strani občine Radeče 
(koledar prireditev).
 G. Bregar

Vse upravičence, navedene v seznamu, ponovno pozivamo, da nam najkasneje do 15. 3. 2010 
dostavijo št. transakcijskega računa (fotokopijo prve strani hranilne knjižice oz. fotokopijo ban-
čne kartice), kamor naj Občina nakaže pripadajoči znesek vračila. V primeru, da je dejanski konč-
ni upravičenec pokojni, mora njegov pravni naslednik – dedič Občini Radeče najkasneje do 15. 
3. 2010 dostaviti dokazilo o pravnem nasledstvu – fotokopijo sklepa o dedovanju in izpolnjen:
* Obr. 1 - Izjava o pravnem nasledstvu ( v primeru, da obstaja samo en pravni naslednik) ali 
* Obr. 2 - Pooblastilo (v primeru, da je pravnih naslednikov več)

Oba obrazca lahko dobite na sedežu Občine Radeče v vložišču pri Eriki Bombač ali na sple-
tni strani Občine Radeče www.radece.si. 

V kolikor zgoraj navedeni upravičenec oz. njegov pravni naslednik zahtevanih dokumentov ne 
bo dostavil, Občina Radeče vračila pripadajočega poravnalnega zneska ne bo mogla izvesti.

Vse ostale upravičence iz KS Jagnjenica ter KS Radeče: TK linija Jelovo – Zavrate in TK linija 
Goreljce – Budna vas – Brunk – Novi grad – Jablanica obveščamo, da so zahtevki še v reševa-
nju na Državnem pravobranilstvu RS. Po zagotovilu pristojnih na DP RS naj bi bili ti zahtev-
ki rešeni predvidoma do 31. 3. 2010. Upravičenci bodo o rešitvi navedenih zahtevkov obve-
ščeni na krajevno običajen način. 

Po lanskoletni izgradnji parki-
rišč in dostopnih poti ob žele-
zniškem postajališču Radeče 
Občina Radeče letos nadaljuje 
aktivnosti za dokončno uredi-
tev postajališča, zato smo sku-
paj z Direkcijo Republike Slo-
venije za vodenje investicij v 
javno železniško infrastruktu-
ro pristopili k projektu izgra-
dnje pokritega postajališča. 
Predmet omenjene investici-
je je sodobno pokrito posta-
jališče na obeh peronih, zgra-
jeno iz kovinske konstrukcije, 
pokrito delno s translucentno, 
delno pa s svetlobno nepropu-
stno kritino. Za zaščito čaka-
jočih potnikov pred vremen-
skimi vplivi bo postajališče s 
treh strani zakrito s polikarbo-
natnimi ploščami, vgrajena pa 
bo tudi ustrezna mikrourba-
na oprema – na vsakem pero-
nu 13 sedišč, pokrita stojišča, 
koši za odpadke, elektronska 
ura itn. Nadstreška bosta za 

Ponovni	poziv	upravičencem	za	vračilo	
vlaganj	v	javno	telekomunikacijsko	
omrežje	v	občini	Radeče

 IME IN PRIIMEK UPRAVIČENCA KRAJ KS / TK LINIJA

1. Klenovšek Stanko Obrežje Radeče / Obrežje

2. Vran Janez Obrežje

3. Vranetič Kristina Svibno Svibno / Svibno

4. Gerjol Franc Rudna vas

5. Kajič Franc Loška gora Radeče / Brunška gora, 
Rudna vas, Loška gora, 
Dobrava

6. Kajič Franc Brunška gora

7. Simončič Polde Brunška gora

Ureditev	
pokritega	
postajališča	
na	ŽP		

v	Radečah

oba perona simetrično enaka, 
na južni strani postajališča pa 
bo na že urejenem platoju za 
parkiranje koles dograjen tudi 
nadstrešek kolesarnice. Hkra-
ti z zgoraj navedenimi ure-
ditvami bo levo od dostopne 
poti proti peronoma posta-
vljen tudi ličen tipski kontej-
ner za prodajo kart, tobačnih 
izdelkov, časopisov in prilo-

žnostno prodajo 
prehrambenih iz-
delkov. V sklopu 
vseh navedenih 
ureditev bo Ob-
čina Radeče sku-
paj z Direkcijo 
Republike Slove-
nije za vodenje 
investicij v javno 
železniško infra-
strukturo posku-
šala urediti tudi 

dostop za invalide na peron za 
Zidani Most. S tem bi postalo 
naše postajališče eno redkih 
slovenskih postajališč z ure-
jenim dostopom za invalidne 
osebe na oba perona, Občina 
Radeče pa se bi še za doda-
ten korak približala uresniče-
vanju ciljev projekta »Občina 
Radeče – invalidom prijazna 
občina«.
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Fakulteta za informacijske študi-
je je prva državna fakulteta in na-
sploh prva državna fakulteta v tem 
delu Slovenije in ni v okviru nobene 
od slovenskih univerz. Državni zbor 
jo je leta 2008 ustanovil s ciljem, da 
postane prvi steber bodoče javne uni-
verze na Dolenjskem. 

Kaj je temeljna ideja te fakultete?
Glavna ideja fakultete je izobraziti ljudi, 
ki bodo dobro poznali informacijsko teh-
nologijo (IT), imeli pa bodo tudi toliko 
ostalega znanja s področja ekonomije, 
organizacije, sociologije, metodologije, 
da bodo znali graditi mostove med IT in 
ostalimi funkcijami v organizacijah. S 
tem bodo imeli ključno prednost pred 
ostalimi slovenskimi informatiki.

Eno vaših promocijskih gesel pravi, 
da pri vas študentje niso številke.
Fakulteta ima v povprečju na en le-
tnik in en program 35 študentov. Pri 
teh številkah lahko govorimo o indi-
vidualnem pristopu. Študentje so za 
profesorje osebe z imenom, priim-
kom in obrazom in ne le nadležne 
vpisne številke.

Kakšne so vaše povezave z drugimi 
organizacijami, še posebej z gospo-
darstvom?
Fakulteta zelo dobro sodeluje z re-
gijskim gospodarstvom. Preko skupnih 
projektov s TPV, Adrio Mobil, Infoteh-
no in še nekaterimi ostalimi pridejo 
študentje v stik z bodočimi delodajal-
ci mnogo pred začetkom iskanja služ-
be. Prvo fakultetno spin-off podjetje 
Ideodrom d. o. o. je za študente še 
posebna priložnost in zgled.

Zakaj bi nekdo, ki je star 19 let, sploh 
študiral blizu domačega kraja, ko pa 
je študirati drugje tako mamljivo?
Kar nekaj argumentov govori v prid 
temu. Novo mesto je središče zelo 

lepe, bogate in razvite regije. Življenje 
v tem okolju je zelo kakovostno. Nadalje 
je študij ‘’doma’’ v primerjavi z Ljublja-
no za cca. 75 % cenejši (razlika v stro-
ških v treh letih znaša za en nov twingo). 
Na FIŠ dobite praktično vse, kar ponuja-
jo veliki, v nekaterih pogledih še mnogo 
več, ob mnogo nižjih stroških.

Kdo so predavatelji na vaši fakulte-
ti?
Velika večina profesorjev na FIŠ je sta-
rih okrog 40 let. Študentom se ne more 
zgoditi, da bi jim profesorji prodaja-
li ‘stara jajca’. Mnogi profesorji in asi-
stenti so vključeni v gospodarstvo, kar 
zagotavlja, da bodo študentje dobili 
tudi vpogled v prakso.

Se študentom dogaja še kaj drugega 
razen študija?
Za študente je pripravljen zelo bogat 
obštudijski program (Zimska šola, Pole-
tna šola, ekskurzija – letos februarja so 
bili za 5 dni na Nizozemskem, lani v Švi-
ci, karierni teden FIŠfest, mednarodna 
konferenca s študentsko sekcijo...).

http://www.fis.unm.si/nisemstevilka

Študiraj	tam,	kjer	nisi	številka
Na zemljevid mest, kjer se izvaja javno visoko šolstvo, se je pred dvema letoma za Ljubljano, Mari-
borom, Koprom, Krškim... uvrstilo tudi Novo mesto.
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Spoštovani bralke in bralci Posavskega obzornika, naj vas s strani 
Knjižnice Sevnica in aktivnega kolektiva, delujočega na Prešer-
novi ulici 1, v prebujajoči se pomladi toplo pozdravimo. V glo-
bokem prehodu iz delavne in jubilejne jeseni in zime, praznova-
li smo namreč 50. obletnico naše ustanove, nadgrajujemo naše 
poslanstvo tako, da se vam bomo v bodoče približevali tudi pre-
ko vrstic, ki vas bodo obveščale o dogajanju v Knjižnici Sevnica 
in njunih izposojevališčih v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu.

Poleg predavanj in potopisnih večerov, delavnic, razstav, pra-
vljičnih uric in drugih posebnih dogodkov skrbimo za vašo vsa-
kodnevno informiranost v čitalnici ali pa vašim kulturnim potre-
bam postrežemo z naborom pestrega čtiva ali ostalega gradiva. 

Iz marčevskega menuja dogodkov pa vam priporočamo naše 
naslednje dogodke: za najmlajše smo kot vsak mesec pripravili 
pravljične urice ob 17. uri v sredo 3. in 17. marca (16. 3. pa v Iz-
posojevališču Krmelj). Predstavitev zanimive magistrske naloge 
mag. Alenke Žuraj Balog z naslovom Ravnateljice skozi paradi-
gmo moči in spolne zavesti (o ženskah skozi ženske oči za in na-
mesto 8. marca) bo v četrtek, 4. marca ob 19. uri, z 8. marcem 
pa bomo na ogled postavili tudi slikarsko razstavo Janje Flisek 
Balog. Za popotnike bomo poskrbeli v četrtek, 11. marca, ob 
18. uri, ko bomo z Iztokom Bončino odpotovali na Japonsko, za 
zdravje pa 17. 3., ob 18. uri s predavanjem Sanje Lončar o kan-
didi - v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje. 

Da bodo vaši dnevi polnejši, Vas vabimo v prijeten ambient Knji-
žnice Sevnica, za začetek pa lahko obiščete tudi našo preno-
vljeno spletno stran z ažurnimi informacijami na www.knjizni-
ca-sevnica.si. 

Bliža se dan žena, in sedaj je pravi čas, da svoji 
najdražji osebi pokažete, kako zelo je pomembna v 
vašem življenju.

Kljub današnji življenjski naglici si 
vzemite čas zase in za ljudi okoli vas, 
kateri vas ljubijo in spoštujejo.

Pri Splavarju smo v prenovljenih 
prostorih za vas pripravili 
degustacijski meni v času od 
05.3. do 08.3.2010.

Rezervacije 
sprejemamo na telefon: 
07 49 90 630

Hotel Splavar Brežice d.o.o.,
CPB 40 A, Brežice

Tel.: 07 49 90 630

D a n  ž e n a  -  8 .  m a r e c

Dan , 
v katerem 

ženske stopi-
mo v ospredje, 

pomladni 8. ma-
rec, bo tudi v Posav-

ju presenetil z bogato 
ponudbo pozornosti ob 
tej priložnosti. Ob med-
narodnem dnevu žensk, ki 
se v želji po enakopravnosti 
nežnejšega spola praznuje 
od leta 1917, lahko na raz-
ličnih koncih Posavja do-
živite prijetne kulinarične 
trenutke s svojimi najdraž-
jimi, podarite simpatično 
malenkost ter nasploh iz-
koristite ta dan, da vsem 
svojim ženskam pokaže-
te svoje spoštovanje  

in ljubezen. 

Drage bralke – če-
stitamo ob pra-

zniku!

Ekipi Pivnice Apolon se je pridružil
kuharski velemojster Uroš Plavšak.

Obiščite nas in se prepustite 
vrhunskim kulinaričnim užitkom...

Dalmatinova 3, 8270 Krško, Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice  
v starem mestnem jedru
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Zvončki veselo sijejo s svojimi belimi cvetovi, jutranje vstajanje pa je veliko lažje, ko se 
mrzla tema ne vleče več v nedogled. Dnevi so daljši in marsikomu sončni žarki vlijejo svežo 
voljo in optimizem. 

Zdravje in vitalnost sta veliki želji današnjega človeka, a pot do dobrega počutja zahteva 
veliko mero vztrajnosti, dobro obveščenost ter pogum za spremembe. 

In kaj danes dajem v usta?
Seveda se vse začne pri tem, kaj sestavlja naš zajtrk, malice, kosila, večerje. »Nič ... do poznega kosila,« je 
množičen odgovor. »Ni časa ...« zatrjujemo vse povprek. 

Najbolj zanimivo je, da vsi vemo, da moramo jesti pogosteje in spreminjati ter kombinirati vrste živil, ki 
se znajdejo na naših krožnikih, a moramo za to, da dosežemo, da imamo vsake toliko kaj za pod zob, bolje 
organizirati naš celotni dan. Če je mogoče, se nujno navadite jesti zajtrk (da bo zajtrk postal navada, boste 
potrebovali tudi tri tedne truda), do kosila pa nato vsakih nekaj ur pojejte nekaj malega. Hrana ni le naše 
gorivo, hranila in tekočine so tudi gradniki naših teles. Dehidracija je pogost pojav in pijemo, ko naše telo 
že dobesedno kriči po tekočini: »Pozabim piti,« pogosto potarnamo. Morda nam bo laže, da si natočimo 
vodo iz pipe v manjšo stekleničko ali plastenko, ki nas bo opominjala, da moramo piti, četudi ne čutimo 
žeje. Prav tako je z obroki. Že prejšnji dan načrtujmo, kaj bomo pojedli za malico in kaj za kosilo. Pogosto 
pomaga, da pripravimo večino kosila in sestavin prejšnji večer ter da delo pri pripravi obroka razporedimo 
med družinske člane. 

V uvodu smo omenili vztrajnost in pogum za spremembe, tudi in predvsem pri izbiri hrane pa je pomembna 
obveščenost in osveščenost. Bodite radovedni, raziskujte, kaj jeste, kaj sadite, kakšno seme sejete, od kod 
hrana, ki se znajde na vašem krožniku prihaja in kako dosežete, da se boste počutili siti in hkrati lahkotni. 
Informacij je precej na vsakem koraku, odprite oči in ušesa ter poskušajte, kakšna hrana vam ustreza. Ne gre 
za to, da morate pričeti s kako moderno dieto, raje pomislite, kaj in kako so jedli včasih, kako so shranjevali 
in pripravljali živila pred konzervami, barvili in ostalimi dodatki, ki našo hrano spreminjajo v okusno plastiko.

Zdrav duh v zdravem telesu
Uf, pa še to gibanje! Kam naj v tem urniku, ko 
se utrujeni komaj primajamo domov, vrinemo še 
kakšno telovadbo? Nekaterim gibanje postane 
prava strast in z užitkom jih opazujemo, kako 
tekajo sem in tja, igrajo skupinske športe, ko-
lesarijo itd. Pa pojdite na sprehod za pol ure, 
malo pretečite, da poženete kri po telesu in glo-
blje zadihajte, pa boste naredili ogromno. Pred-
vsem je to pomembno za vse, ki največji del 
dneva preživimo na stolu. Ko se narava prebuja, 
se lažje prebujamo z njo – zato že danes pojdite 
na krajši sprehod, pa zvabite še koga s sabo, da 
bo bolj prijetno.

Smeh ni greh 
Smejati se ni enostavno, sploh ko nam na glavi 
sedi kup težav. Če se že ne moremo glasno sme-
jati in najti vsaj kak vic, ki nam bo zvabil na-
smeh na obraz, pa se potrudimo in najdimo vsaj 
eno sončno stvar v vsakem našem dnevu. S tem, 
ko bomo iskali pozitivne trenutke in poskušali 
gledati na življenje s svetle strani (kar je pogo-
sto veliko težje kot sprememba hrane, gibanja 
itd.), bomo zniževali količino hormona kortizola 
ter s tem ščitili svoje ožilje in srce. 

Ko nam pomagajo drugi
Ponudba strokovno vodenih sprostitev, zanimivih 
in koristnih zdravstvenih terapij, nege telesa, 
obraza, odličnih masaž, bogata ponudba iz sve-
ta savn, vodenih športnih vadb, vse to hitro na-
rašča tudi pri nas. Vsak že najde nekaj, kar mu 
odgovarja. Na tematskih straneh »Zdravi  in vi-
talni« boste lahko prebrali nekaj priporočil, kam 
se obrniti za pomoč in morda našli tisto pravo 
rešitev za vaše počutje. 

Pripravljeni za začetek
Jutri je nov dan. Pred vsemi nami pa nova mo-
žnost, da zjutraj pojemo zajtrk, da preberemo 
kak vic, poskusimo s kakim novim hobijem, išče-
mo koristne informacije, poiščemo kakšno stro-
kovno pomoč ali povprašamo po nasvetu ljudi, ki 

so izkusili na svetu že drugačne stvari kot mi. Popol-
nega recepta seveda ni, verjamemo pa, drage bralke 
in dragi bralci Posavskega obzornika, da se z majhni-
mi koraki da spremeniti veliko. Ko vam že zmanjkuje 
moči, se spomnite, da je gotovo že mnogo ljudi bilo 
v podobnih situacijah, pa so zmogli. In pomlad tako 
diši, da nas kar vabi, da naredimo nekaj zase in za 
svoje najdražje. Pogum velja!
 Maruša Mavsar

Terme Dolenjske Toplice, tel.: 07/ 39 19 400, www.terme-krka.si 

Do lepše podobe – in samopodobe 
Lepotni posegi v Termah Dolenjske Toplice   

Z hitrimi in učinkovitimi metodami pomlajevanja 
do svežega in bolj mladostnega videza: 

• Botulin toksin - glajenje gub za prijaznejši videz 
• Naravni dermalni polnilci - rešitev za upadla lica, tanke 
 ustnice in brazgotine, ki so posledica mozoljavosti 
•  Kemični piling in beljenje kože - pomladitev starikave 
 kože in odprava madežev 
•  Mezoterapija - izboljšana napetost in tekstura kože   

Delovni čas ambulante je ob sobotah 
(v marcu: 13. in 27. 3. 2010).

Na vaša vprašanja odgovarjamo na tel. št. 031 342 250 
in na elektronskem naslovu: estetika@terme-krka.si.

Zbogom gube 

Gube na čelu, okoli oči in 
ustnic lahko hitro in učinkovito 
odpravimo z botulin toksinom 
oz. botoksom. Botoks poma-
ga že pri prvih gubicah po 30. 
letu, pa tudi pri bolj izrazitih 
gubah v poznejši starosti. Glo-
boke gube, pa tudi brazgotine, 
ki so posledica mozoljavosti, je 
mogoče zgladiti in zapolniti z 
naravnimi dermalni polnili. 

Pomladitev kože s pilingom

Aknasto in starajočo se kožo, 
ki kaže prezgodnje znake sta-
ranja - bodisi zaradi sonče-
nja, stresa, kajenja, prezgo-
dnje menopavze - je mogoče 
zelo učinkovito osvežiti s ke-
mičnim pilingom. Ta odstrani 
vrhnje, postarane plasti kože, 
tako na obrazu, vratu, dekol-
teju ali rokah. 

Priljubljena mezoterapija 

Izboljša napetost in teksturo 
kožo, zato je učinkovita dopol-
nitev dnevne nege kože. Upo-
rabljajo jo ženske že kmalu po 
40. letu starosti.
Z leti namreč količina hia-
luronske kisline, ki se nahaja 
v koži in ji omogoča navlaže-
nost, upada. Z mezoterapi-
jo kožo ponovno uspešno na-
vlažijo, saj hialuronsko kislino 
injicirajo tja, kjer jo koža naj-
bolj potrebuje.

Strokovno in varno

V Termah Dolenjske Toplice 
hitre in učinkovite metode 
pomlajevanja izvaja zdravni-
ca Tea Jedlovčnik Štrumbelj, 
ki je prva ženska specialistka 
plastične, rekonstrukcijske in 
estetske kirurgije v Sloveniji.

Vas motijo gube na čelu ali tiste med obrvmi? Resda je smeh 
zdrav in sprošča, a ne bi imeli nič proti, če bi bile smejalne gu-
bice manj izrazite? 
Lepotni posegi so postali že del našega vsakdana, zato se vedno 
več ljudi odloči za obisk pri estetskem kirurgu. Od konca lanske-
ga leta se lahko na posvet in pregled odpravite tudi v ambulan-
to za estetsko kirurgijo v Terme Dolenjske Toplice.

Hitro in učinkovito do 
mladostnega videza

 PREJ  POTEM

Že Leonardo da Vinci je o 
nogah govoril kot o najve-
čji stvaritvi sveta; vsebu-
jejo skorajda četrtino vseh 
kosti v telesu in pri vsakem 
koraku nosijo trikratno težo 
telesa. Kljub temu jih pogo-
sto zanemarjamo. Utrujene 
boleče noge vplivajo na naš 
videz, počutje in gibanje.

Bolezen ne pride kot 
strela z jasnega
Veliko ljudi pravi, da med 
obiskom pri svojem zdravni-
ku izvedo, da ni nič narobe. 
Ničkolikokrat se ti ljudje 
nato vprašajo: »Če ni nič 
narobe, zakaj se potem tako 
slabo počutim?« Odgovor se 
glasi, da je nekaj narobe, 
vendar pa se to zaenkrat še 
ne imenuje bolezen. Če smo 
sposobni narediti nekaj, s 
čimer spremenimo to neu-
godje, se pravi spremeniti 
dejavnike, ki prispevajo k 
temu neugodju, se bomo 
lahko rešili vzroka bolezni, 
preden ta postane nevarna.

Na stopalih je pravi zemlje-
vid con, ki govori o zdra-
vstvenem stanju človeka. 
Posamezne cone ustrezajo 
posameznim organom in de-

lom telesa in nas kot alar-
mne naprave obveščajo, 
kaj se dogaja v organizmu. 
S stimuliranjem pomagamo 
organizmu pri ponovni vzpo-
stavitvi ravnovesja, ta pa je 
v človeškem telesu bistven 
temelj zdravja telesa, duha 
in duše, v najbolj popolnem 
pomenu besede.

Refleksoterapija je prijetna 
masaža, s katero terapevt 
odstranjuje energijske blo-
kade, s čimer ponovno spro-
sti tok življenske energije, 
sprošča, pospešuje krvni 
obtok, blagodejno vpliva na 
psihične in fizične motnje 
in lajša bolečine. Zlasti se 
priporoča pri motnjah v de-
lovanju ščitnice, alergijah, 
bronhitisu, glavobolih in mi-
grenah, zaprtju, težavah pri 
menstruaciji, neplodnosti, 
težavah s prostato, kapi, 
nespečnosti, bolečinah v 
rokah in nogah, nizkem in 
povišanem krvnem pritisku, 
sladkorni bolezni, Parkinso-
novi bolezni...

Naredite nekaj zase, kajti
»VSAK ČLOVEK JE AVTOR 
SVOJEGA ZDRAVJA IN BOLE-
ZNI« (BUDA). 
 Bernarda S.

REFLEKSOTERAPIJA,
najbolj dragocen naravni 
dar človeštvu

Bernarda Sršen s.p., Stari Grad 42, 8270 KRŠKO
Tel.: 051 857 999   www.berna-masaza.si
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Ker je tu pomlad in 
si zaslužite lepe pozornosti, 

najavljamo prijetno in razveseljivo 
priložnost za vse, ki bi se radi malo razvajali 

in si privoščili spremembo videza. 
Če ste tudi vi med tistimi, ki si že dolgo želite 

spremeniti frizuro, ugotoviti, kakšna ličila vam pristajajo, 
si privoščiti nego obraza ali masažo, vas vabimo, da se 

prijavite v posebno akcijo »Preobrazi me« Posavskega obzornika 
in zabavnega portala www.mojeposavje.info! 

V svoje roke vas bo za nekaj uric prevzela strokovna ekipa v 
sodelovanju s frizerskimi, kozmetičnimi, masažnimi in ostalimi 
lepotilnimi saloni iz Posavja, vi pa boste brez stroškov ugotovili, kaj in 

kako se urediti tudi v prihodnje. 
Vabimo vse, ženske in moške, ki stanujete v eni izmed posavskih občin, da 
nam pišete na preobrazi-me@posavje.info ali po navadni pošti na naslov:

Posavski obzornik
Za akcijo »Preobrazi me«

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

V kratkem pismu se čimbolje 
predstavite, pripišite svoje podatke in 

priložite svojo fotografijo, da bomo preobrazbe lažje načrtovali. 
Vsak mesec bomo izžrebali nekaj srečnic in srečnežev, ki jim bomo 

polepšali kak dan, slike iz poteka preobrazbe pa bomo objavljali na 
spletni strani www.mojeposavje.info, nekaj pa jih bomo objavili 

tudi v časopisu.

Vabimo tudi ponudnike storitev
V kolikor se želite s svojimi storitvami (frizerstvo, maserstvo, 

kozmetična nega, prodaja dodatkov, oblačil...) pridružiti 
potujoči ekipi, ki išče partnerje za preobrazbo naših bralk 

in bralcev v celotnem Posavju, nas pokličite na 040 634 
783 ali nam pišite na preobrazi-me@posavje.

info. Pojasnili vam bomo vse podrobnosti in 
pogoje sodelovanja. Podarimo skupaj 

nekaj trenutkov, ki bodo 
vredni spominov!

P

re
ob raz i  m

e
!

ODPRAVITE VSAKODNEVNE TEŽAVE, 
POMAGAJTE SI Z NARAVO.

Povečajte svojo življenjsko energijo ter vitalnost, okrepite imun-
ski sistem, izboljšajte prebavo, uravnajte telesno težo in si na na-
raven način pomagajte k boljšemu počutju. Priporočamo super 
živila, ki so pripravljena iz surovin pridobljenih na odmaknje-
nih in nedotaknjenih kotičkih Zemlje, bogate s hranili. Odlič-
ni so kot dodatek jutranjim smoothie-jem, sadnim sokovom, 
kosmičem, omakam, solatam... Odlično razmerje omega 3, 6 
in 9 kislin boste našli v olupljenih semenih konoplje iz Kana-
de; proteinski prah konoplje z riževim mlekom je odličen na-
domestek obroka in pomaga pri hujšanju, Alga spirulina po-
veča energijo in uravnava prebavo, ječmenova trava iz Nove 
Zelandije pa zaradi velike vsebnosti klorofila razkisa telo, kre-
pi imunski sistem in je močan antioksidant. Gomolj Yacon iz 
Peruja je priboljšek za zdravo črevesno mikrofloro, vitko po-
stavo in lepo kožo. Črni sezam izpod Himalaje je priporočljiv 
otrokom, mladostnikom, nosečnicam in ženskam v klimakte-
riju, bogat je z vitamini, minerali in beljakovinami, zelo oku-
sen je v kombinaciji z vanilijevim jogurtom.
Če želite zares nahraniti in negovati svoje telo in dušo, si privo-
ščite masažne ploščice, ki so izdelane iz hladno stiskanega ka-
kavovega masla, ki vašo kožo mehča in polepša. Za svoj obraz 
pa izberite cvetne vodice bosvelije, damaščanske vrtnice, nepo-
zebnika, brina, sivke... za dnevno nego obraza uporabite organ-
sko olje, ki je kombinacija vlažilnih rastlin in olj. Le občasno 
razstrupljanje telesa in duha žal ni dovolj. Potrebujete tudi po-
čitek in spanec, gibanje, mir in iskreno ljubezen.

HIŠA NARAVE
Cesta 4. julija 41, 8270 Krško

tel.: 07 49 20 694
info@hisanarave.si

brez bolečin, brez uporabe kemije in brez škodljivih 
stranskih učinkov, z bioresonanco uspešno zdravimo:

pomagamo vam pri odvajanju od kajenja, 
okrevanju po operacijah in poškodbah.

alergije, astme, nevrodermatitis,

revmatske bolezni, bolezni notranjih organov, 

bolečine hrbtenice in sklepov, boreliozo, 

glavobol in migrene, hemeroide, 

stanja psihične utrujenosti.

Marjeta Knez s.p., Ul. Skladateljev Ipavcev 1, 3230 Šentjur

Trg Svobode 13A
Sevnica

Tel. 051 872 078
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Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije
pripravlja

MODERATORSKO DELAVNICO

 sobota 6. marec 2010 ob 9h 
Kulturni dom Krško 

(Trg Matije Gubca 2, Krško)
Prijavite se na 070 550 395 ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:
• Tehnika varnega prostora

• Tehnike generiranja in urejanja idej
• Vloga moderatorja

• Temeljna skupinska tehnika
• Tehnika doseganja soglasja

Izvedeno bo praktično moderiranje in udeleženci bodo 
dobili vpogled, kako se uporabljajo moderatorske tehni-

ke v vsakdanjem življenju.

DELAVNICO

PRIDOBIVANJE IN MENTORSTVO 
PROSTOVOLJCEM

sobota 27. marec 2010 ob 9h 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice 

(Cesta prvih borcev 3, Brežice)
Prijave zbiramo do 22.03.2010 na 070 550 395  

ali tjasa.penev@prstan.eu!

PROGRAM DELAVNICE:
• Opredelitev prostovoljstva 

• Metode in načini pridobivanja prostovoljcev
• Priprava organizacije na sprejem prostovoljcev

• Mentorstvo in izobraževanje prostovoljcem
• Pravice in dolžnosti prostovoljca in organizacije

• Vrednote prostovoljnega dela
• Predstavitev dobre prakse

DELAVNICO

RETORIKA IN JAVNO NASTOPANJE
 petek 9. aprila 2010 ob 16h 

in sobota 10. aprila 2010 ob 9h 
Mladinski center Brežice 

(Gubčeva ulica 10a, Brežice)
Prijave zbiramo do 29.03.2010 na 070 550 395  

ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:
• Zgodovina retorike

• Prvi vtis in govorica telesa
• Pomen glasu in čustvene dimenzije v govoru

• Priprava govora in kako se znebiti treme
• Moč, pomen in učinek besed

• Zgradba govora glede na okoliščine, prilagoditev
• Ovire pri spoznavanju, nastopanje v oteženih 

okoliščinah, prekinitve

VSE DELAVNICE SO BREZPLAČNE! 

Vabljeni!

V nadaljevanju vam predstavljamo Društvo ledvičnih in 
dializnih bolnikov!

Tudi vaši organizaciji omogočamo brezplačno predsta-
vitev. Če želite, da se vaše društvo, ustanova ali za-
sebni zavod predstavi na tem mestu, pohitite in nam 
to čimprej sporočite. 

Posavska regionalna stična točka za NVO, 
Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 

tel.: 059/955-046, 070 550 395, 
info@prstan.eu, www.prstan.eu

Namen svetovnega dneva ledvic je ozaveščanje o življenj-
skem pomenu in vlogi naših ledvic, razširjanje znanja, da 
je kronična ledvična bolezen pogosta in nevarna, vendar 
jo lahko uspešno zdravimo!

Svetovni dan ledvic praznujemo vsako leto drugi četrtek 
v marcu. Na ta dan se po vsem svetu v več kot 60 državah 
hkrati dogajajo različne aktivnosti ledvičnih bolnikov in 
zdravnikov, ki ozaveščajo ljudi, namenjene pa so prepre-
čevanju nastanka kroničnih ledvičnih bolezni.

Če se z dejavniki tveganja za kronično ledvično bolezen ne 
seznanimo, bo število človeških življenj, ki jih izgubimo za-
radi bolezni, povezanih z ledvicami, še naprej naraščalo, 
zato ima razprava o ledvičnih boleznih, njenih zapletih in 
o srčno-žilni ogroženosti ledvičnih bolnikov zagotovo svoje 
mesto tudi v inštitucijah, ki oblikujejo in spreminjajo zdra-
vstveno politiko. Od nacionalne ozaveščenosti in ustreznih 
preventivnih programov lahko pričakujemo pomembne ko-
risti tako za bolnike kot za zdravstveno blagajno.

Nekaj dejstev in podatkov
• Kronična ledvična bolezen je eden glavnih svetovnih 

javnozdravstvenih problemov
• 90 % bolnikov s kronično ledvično boleznijo ostane 

neodkritih
• Stroški zdravljenje končne ledvične odpovedi strmo 

naraščajo
• Predvidevajo, da bodo skupni globalni stroški 

nadomestnega zdravljenja ledvične odpovedi v 
naslednjem desetletju presegli 1 milijardo ameriških 
dolarjev

• Sladkorna bolezen pomeni 3-krat zvečano tveganje za 
nastanek ledvične odpovedi

• Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) želi v 
naslednjih 10 letih zmanjšati smrtnost zaradi kroničnih 
bolezni za 2% na leto

Poiščite še več informacij! 
Pogovorite se s svojim zdravnikom! 

Obiščite spletno stran: www.worldkindeyday.org. 
ali www.roche.si

 Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov 

ZAKAJ 
SVETOVNI DAN 

LEDVIC?

Na predstavitvi se je zbralo 
preko 50 poslušalcev, ki so jih 
pozdravili predsednik KS Šen-
tlenart Stane Radanovič, ki 
je tudi podpredsednik LPB, 
predsednik partnerstva Stane 
Preskar in direktor ARAO Vla-
dislav Krošelj. Mag. Boštjan 
Duhovnik iz podjetja IBE je 
predstavil idejni projekt, San-
di Viršek iz ARAO pa terenske 
raziskave in varnostni vidik 
odlagališča. Po predvajanju 
krajšega filma, ki vizualizi-
ra odlagališče, je sledila kar 
dveurna razprava, v kateri so 
izpostavili številna vprašanja, 
izpostavljamo le nekatera. 
Karel Lipič iz ZEG-a je nekajkrat opozoril 
na vrsto vprašanj glede jedrske in okolj-
ske varnosti ter vključenosti civilne druž-
be v nadaljnje postopke, na katere zahteva 
pojasnila pred gradnjo odlagališča NSRAO. 
Matjaž Pegam je med drugim izpostavil, da 
smo »odlagališče ‘fasali’ zato, ker imamo 
NEK, in bi se najprej morali vprašati, kje v 
državi je primerna lokacija, ker ta ni«. Hr-
voje T. Oršanič meni, da so Posavci obre-
menjeni s številnimi državnimi prostorski-
mi načrti, ki bodo dodatno obremenjevali 
okolje, izpostavil pa, da ima informacije 
o študiji iz leta 2009, ki ocenjuje, da bo 
zaradi novih tehnologij obdelave bistveno 
manj odpadkov, zakaj torej odlagališče za 
9.400 m3. Zanimal ga je tudi vpliv gradnje 
brežiške hidroelektrarne na podtalnico, 
Radanoviča pa vpliv izpustov na vodovar-
stveni pas. Stane Preskar je vprašal, kako 
je možno v tej fazi postopka toliko neja-

snosti glede količine odpadkov ter gabari-
tov in števila odlagalnih silosov. Vprašanje 
iz občinstva je bilo tudi, zakaj ni lokacija 
umeščena na občinsko mejo in nadomesti-
la deljena pol-pol. V razpravi so sodelo-
vali tudi predstavniki krškega partnerstva, 
Bojan Petan pa je zagotovil, da tudi v kr-
škem partnerstvu razmišljajo o 10 km pasu 
upravičencev do rente.  Anton Kmetič pa 
je podal pobudo, da lokalno partnerstvo 
še naprej deluje v taki obliki, da se vpliv 
ARAO v njem bistveno zmanjša, in dobil 
podporo prisotnih, Preskar pa je dodal, da 
se o tem sicer pogajajo z ARAO, ker seda-
nje partnerstvo deluje le do konca marca. 

Podrobnosti iz razprave in več o delovanju 
LPB na prenovljeni spletni strani www.lo-
kalnopartnerstvo.si.
 Stane Preskar
 Predsednik VO LPB

Predstavitev	
odlagališča	NSRAO	
Lokalno partnerstvo Brežice (LPB) je v torek v Šentlenartu pripravilo predstavitev 
dosedanjega dela na tehničnem sklopu projekta odlagališča NSRAO na krški lokaciji, 
ki ga je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) v zadnjih dneh predstavila stroki 
in krški javnosti in katerega so v brežiškem partnerstvu zahtevali že prej.

Občinstvo je izpostavilo, da želi biti obveščeno o 
odlagališču in njegovem nadzoru ves čas njegovega 
obstoja.
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Občina Krško objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV 
V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2010. 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji 
dogodkov, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na obmo-
čju občine. Predvidena višina sredstev namenjenih za sofi-
nanciranje v letu 2010 je 27.000 evrov. Sredstva se delijo 
na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede 
na merila, ki so sestavni del razpisa. Najvišji možen zne-
sek pridobljenih finančnih sredstev je 850 evrov.  Razpisno 
dokumentacijo lahko zainteresirani do konca leta 2010 dvi-
gnejo v času uradnih ur  v kabinetu župana Občine Krško ali 
na spletni strani www.krsko.si. Dodatne informacije v zve-
zi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-
81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ZDRUŽENJ, 

KI DELUJEJO V JAVNEM INTERESU 
V OBČINI KRŠKO ZA LETO 2010.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem raz-
pisu morajo prispeti najkasneje do 12. marca 2010 na na-
slov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje javni razpis, obra-
zec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainte-
resirani do izteka prijavnega roka, dvignejo v času ura-
dnih ur v kabinetu župana Občine Krško ali na spletni 
strani www.krsko.si. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-
201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Kot smo že pisali, bo Občina Krško na podlagi sklepa Odbora 
za olepšanje mesta začela s čiščenjem gozda pod ravnico na 
hribu nad starim mestnim jedrom v Krškem, kjer stoji cerkev 
svete Rozalije, ter tako odprla pogled na ta sakralni objekt. 
Delavci so medtem opravili že kar precej dela in cerkev je 
iz starega mestnega središča že dobro vidna.  

V preteklosti se je na pobočju razprostiral mestni vinograd, 
skozi čas pa je hrib zaraslo drevje, ki je zastrlo pogled na 
kulturni spomenik iz 17. stoletja. Čiščenje gozda poteka na 
osnovi soglasja Gozdnega gospodarstva Brežice, tako da so 
odstranili predvsem poškodovano drevje in grmovje, poleg 
tega pa od parka ob nekdanjem zdravstvenem domu do cer-
kve sv. Rozalije urejajo tudi naravno pešpot, kar je bila ena 
izmed idej, ki so jih prispevali udeleženci lanskoletnih arhi-
tekturnih delavnic za oživitev starega mestnega jedra. Ure-
diti nameravajo tudi omenjeni park, v njem postaviti nove 
klopi, tako da bo mestno središče dobilo tudi nov prijeten 
kotiček za posedanje in druženje.

Razgled	do	svete	Rozalije	že	
odprt,	urejajo	tudi	pešpot	

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

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

R	A	Z	P	I	S
ZA	PODELITEV	PRIZNANJ	

OBČINE		KRŠKO
ZA		LETO		2010

1. Občinski svet občine Krško podeljuje naslednja občinska priznanja:

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

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO:  
Veliki znak občine Krško se podeljuje:
 ◦ posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosež-
ke trajnejšega pomena v občini;

 ◦ skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim pravnim osebam za večletne 
uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, druž-
benem ali drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Znak občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdo-
bju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

d) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO: 
Priznanje občine Krško se podeljuje za pomembne enkratne dosežke v za-
dnjem obdobju. 

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

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

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

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

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Občinski 
svet - Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami ali po elektron-
ski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 1. aprila 2010. 

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

Organizatorji cikla preda-
vanj Pot do sreče obstaja 
LAS Krško, MC Krško in KD 
Krško smo spet pripravili za 
vas nove in zanimive teme 
in predavatelje, ki nas bodo 
spremljali skozi celo leto 
2010.
Prvi gost bo Zlatko Blažič, 
predsednik Društva Srečanje, 
društva za pomoč odvisnikom 
in njihovim družinam, izre-
dni študent pedagogike in 
sociologije na Univerzi v Ma-
riboru ter avtor knjige Zgo-
dovina moje heroinske odvi-
snosti.
Soočili se bomo z življenjsko 
zgodbo, izkušnjo heroinske 
odvisnosti ter osvobajanja iz 
njenih spon na pet let traja-
joči poti v komuni (Skupnost 
Srečanje), ki je predavate-
ljeva lastna izkušnja. Sle-
dnja, kreativno opremljena z 
doslednimi interpretacijami, 
omogoča prav posebno kako-
vost razumevanja in zazna-
vanja  odvisnosti oz. vedenj, 
ki jih označujemo s tem ter-
minom – predvsem globljega 
ozadja in doživljanja  ljudi, 
ki ta vedenja uporabljajo. Iz-
kušnja, s strani predavatelja 
osvetljena iz različnih zor-
nih kotov, bo marsikomu od-
prla svež in drugačen pogled 
ne samo na odvisnost, ampak 
na celotno dimenzijo člove-
kovega humanega uresniče-
vanja. Dosledno se bomo po-
skusili srečati z vprašanjem: 
je odvisnost bolezen ali eksi-
stencialni izziv? Vabljeni!

Kulturni dom Krško,
ponedeljek, 15. marec 

ob 19.00.

Občina Krško objavlja 
JAVNI RAZPIS

o dodeljevanju proračunskih sredstev 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja
v občini Krško za leto 2010

Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepo-
vratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohra-
njanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2010, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih po-
moči v kmetijstvu, skladno z  Uredbo komisije (ES) št. 
1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško v letu 
2010 za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo (9. člen Pravilnika) 125.000 EUR

2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb  
(10. člen Pravilnika) 15.000 EUR

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij  
(11. člen Pravilnika) 1.000 EUR

4. Pomoč za zaokroževanje zemljišč  
(12. člen Pravilnika) 1.000 EUR 

5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu  
(13. člen Pravilnika) 10.000 EUR

6. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah (16. člen Pravilnika) 10.000 EUR

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

Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
• petka, 02.4.2010 za ukrepe:  naložbe v kmetijska gospo-

darstva, tehnična podpora, varstvo tradicionalne krajine 
in stavb, zaokroževanje zemljišč in naložbe v DD.

• petka, 27.09.2010 za ukrepe: zavarovanje in prevze-
mnik kmetije 

na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah ali 
oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene z na-
slovom  pošiljatelja in označene z oznako:     
Ne odpiraj »JR - naložbe v primarno proizvodnjo«
Ne odpiraj »JR - varstvo stavb«
Ne odpiraj »JR - zavarovalne premije«
Ne odpiraj »JR - zaokrožitev zemljišč«
Ne odpiraj »JR - tehnična podpora«
Ne odpiraj »JR - dopolnilna dejavnost«
Ne odpiraj »JR - prevzemnik kmetije«

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 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 de-
javnosti Občine Krško, 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.

Pot	do	sreče	
obstaja:	

ODVISNOST	
MALO	

DRUGAČE

www.krsko.si

Spoštovana dekleta in žene,

ob prihajajočem osmem marcu 
se vam hvaležno zahvaljujem za vse, 
kar s svojo prisotnostjo poklanjate 
vsak dan v letu. 
Da bi z modrostjo, 
čutečim srcem 
in večnim upanjem 
še naprej opogumljale 
ta svet in nas učile 
razumevanja za njegove 
krhkosti,

vse najlepše, na vseh vaših poteh…
Franc Bogovič, župan
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Zbrane je pozdravil župan Za-
grebačke županije Stjepan 
Kolić, ki je v uvodnem nago-
voru poudaril 8 let uspešnega 
sodelovanja med posavskimi 
občinami in Zagrebačko žu-

panijo (projekt tradicionalno 
turistično srečanja čezmejnih 
regij »Po Sotli in Gorjancih« 
oz. »Po Sutli i Žumberku«, so-
delovanje osnovni šol, izvedba 
projekta muzeja na prostem, 
Pot medičarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom…). 
Izrazil je prepričanje, da bo 
sodelovanje pri projektih na-
daljevanje dobrih sosedskih 
odnosov. 

 Vsak človek je zase svet,
 čuden, svetal in lep

 kot zvezda na nebu...
 (T. Pavček)

Spoštovane občanke, bralke Posavskega 
obzornika, drage žene in dekleta,

 
ob 8. marcu, dnevu žena, vam iskreno voščimo in 
želimo mnogo sreče, veselja in zadovoljstva, saj je 
svet zaradi vas lepši in prijaznejši.  

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

Obvestilo	o	zapori	ceste	
Občina Brežice začenja z izgradnjo nadvoza (mostu) na 
Bizeljski cesti pri vodovodnem stolpu. Dotrajani most bo 
porušen in nadomeščen z novim objektom, ki prinaša iz-
boljšano prometno varnost za vse udeležence v prometu. 
Občina Brežice obvešča, da bo zaradi narave dela od 
8.3.2010 do zaključka del 2.6.2010 popolna zapora Bi-
zeljske ceste od križišča z Gubčevo in Jurčičevo ulico do 
križišča z Ulico stare pravde. Cesta Pod obzidjem bo za-
prta v delu od križišča z Jurčičevo ulico oz. do uvoza na 
parkirišče do križišča s Hrastinsko oz. do uvoza na par-
kirišče. V kolikor se bo pokazala potreba po več prosto-
ra ob rušenju mosta in kasnejši gradnji, se bo prepre-
čila tudi vožnja na parkirišča na ulici Pod obzidjem. V 
času prometne zapore prosimo vse udeležence v prome-
tu za upoštevanje cestno prometne signalizacije ter na-
vodil delavcev.

Delovno	srečanje	o	nadaljnjem	
čezmejnem	sodelovanju	
ZAPREŠIČ – Župan občine Brežice Ivan Molan se je 22. februarja na povabilo župana Zagrebačke županije 
Stjepana Kolića udeležil sestanka na temo nadaljnjega sodelovanja pri čezmejnih projektih Hrvaške in Slove-
nije s sklopu IPA programa mednarodnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Župan Ivan Molan je dejal, 
da so skupni projekti za pridobivanje evropskih sredstev priložnost za izboljšanje kakovosti življenja prebi-
valcev ob meji, ki še vedno gojijo prijateljske vezi in že sedaj močno sodelujejo na ravni različnih društev.

Na sestanku so bile predsta-
vljene hrvaške in slovenske 
ideje za skupne projekte, 
glavni sklopi tem tako na hr-
vaški kot na slovenski strani 
so bili ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine, gospodar-
stvo - turizem, ekološko kme-
tijstvo, obnovljivi viri energije 
in razvoj na področju sodelo-
vanja društev ter kulture. Po 
predstavitvi idej za možnost 
sodelovanja med Posavjem in 
Zagrebačko županijo je sledi-
la razprava, v zaključku raz-
prave je bil sprejet predlog, 
da bo sodelovanje potekalo 
na treh nivojih – v ta namen 

se bo sestal kolegij županov z 
obeh strani meje, ustanovlje-
na bo koordinacijska skupina, 
za konkretizacijo projektov 
bodo poskrbele delovne sku-
pine iz posameznih strokov-

nih področij skupaj z pred-
stavniki razvojnih agencij iz 
obeh držav. 

Koordinator delovnega sre-
čanja Krunoslav Pilko, vod-
ja Oddelka za gospodarstvo v 
Zagrebački županiji, je v za-
ključku srečanja dejal, da bo 
poleg izbora idej za projekte 
potrebno vsakodnevno sode-
lovanje in razvijanje konkre-

tnih projektov, kjer bodo še 
posebej hvaležni za znanje in 
izkušnje slovenskih partner-
jev pri izdelavi in prijavi pro-
jektov na razpise za evropska 
sredstva. 

Sestanka v Zaprešiču v dvor-
cu Lužnica so se poleg na-
čelnikov in županov hrvaških 
obmejnih občin udeležili tudi 
župana občine Krško in obči-
ne Kostanjevica na Krki ter 
predstavnika Regionalne ra-
zvojne agencije Posavja in 
Lokalne energetske agenci-
ja Dolenjska - Posavje - Bela 
krajina.

Barbara in Darinka Munič, 
Renata in Nebojša Miljano-
vić, Nejc Oršanič, Robert 
Zofič, Mitja Bizjak in Borut 
Cirnski ter Edita Krošl (tudi 
režiserka komedije) so se po 
predstavitvi »pričakovanja« 
v Kapelah, Pišecah in Dolenji 
vasi tokrat predstavili v do-
mačem kraju, krajane, ki so 
napolnili dvorano, pa dodobra 
razvedrili. Komedija, ki je ve-
činski del avtorskega navdiha 
samih igralcev, pripoveduje o 
prigodah mladega para Smo-
tanović in Smuk, ki pričaku-
jeta dojenčka, njunih staršev, 
kmečkega dečka, sorodnice 
Smotanovićev in soseda mla-
dega para. S komedijo se na-
meravajo 8. marca predstavi-
ti še v Brežicah.

Na OŠ Velika Dolina pa so se 
odločili za izdajo izjemno dra-
gocene knjižice »Navdih je kot 

Počastili	kulturni	praznik
VELIKA DOLINA – Dramska sekcija »Vaška scena« KUD Slavček in OŠ Velika Dolina sta 18. februarja v Prosve-
tnem domu počastili slovenski kulturni praznik. Vaška scena z uprizoritvijo komedije »V pričakovanju«, šola pa 
s predstavitvijo pesniške zbirke »Navdih je kot dih« avtorice Tjaše Žokalj in ilustratorke Anje Horvatič Krstič.

dih« sedmošolke Tjaše, ki na 
krilih domišljije in ob opazo-
vanju stvarnega sveta vešče 
in kritično vrti pero, s tem pa 
bralce spušča v svoj notranji 
svet. Knjižica je hkrati avtor-
sko delo mlade likovne umetni-
ce devetošolke Anje, ki je med 
prebiranjem Tjašinih pesmi is-

kala svoj likovni izraz od valo-
vite črte do drzne izbire barv. 
S tem želijo na šoli seznaniti z 
dejstvom, da obiskuje njihov 
hram učenosti precej nadar-
jenih otrok. Tjaša in Anja sta 
tako vsaka na svoj izrazni na-
čin prispevali k obsežnemu li-
terarnemu in likovnemu podro-

čju, za obe ustvarjalni dekleti 
pa bomo v bodočnosti goto-
vo še slišali. Prof. slovenščine 
Nataša Jenuš je spregovorila v 
počastitev kulturnega praznika 
ter v pogovoru predstavila obe 
učenki, s prof. likovne vzgoje 
Urško Jekler sta vsaka s svoje-

ga področja v knjigi dali spre-
mno besedo, ravnatelj Flo-
rijan Bergant pa je mladima 
umetnicama čestital in jima 
zaželel še veliko ustvarjalnih 
poti.
 N. Jenko Sunčič

Zasedba velikodolinske Vaške scene Tjaša Žokalj in Anja 
Horvat Krstič z mentorico 
Natašo Jekuš

DOBOVA – Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova, pod okriljem 
katerega delujejo mešani pevski zbor, ljudski pevci, literarna sek-
cija Beseda, likovna družina, rogisti in glasbena skupina Mariachi, 
je v mali dvorani kulturnega doma opravilo analizo svojega dela 
v letu 2009. Pohvalil jih je in jim zaželel uspehov v bodoče tudi 
župan Ivan Molan. Predsednik društva Drago Iljaš je spomnil, da 
je bil lanski plan zastavljen obširno in tudi opravljen stoodsto-
tno. Sodelovali so na mnogih prireditvah drugih društev v KS Do-
bova in izven nje ter bili deležni obiskov oziroma gostovanj dru-

gih društev, tudi izven krajevne skupnosti; s sodelovanjem drugih 
društev in sekcij, ki delujejo v društvu, pa so bogatili prireditve. 
Osnovni vir financiranja društva so občinska sredstva, ki se med 
društva s pomočjo JSKD razdelijo v skladu s kriteriji za sofinan-
ciranje projektov, redne dejavnosti društev in mentorjev, dode-
ljena sredstva pa so odvisna od aktivnosti društva in od katego-
rije, v kateri je društvo oziroma sekcija društva. V prihodnosti 
si želijo ustanoviti mlajši pevski zbor, sicer pa se lahko pohvalijo 
tudi s porastom članstva - ob koncu leta 2009 je društvo šte-
lo 104 člane. N. J. S., foto: B. Bogovič

DOBOVA - V središču Dobove 
so se s tradicionalno pustno 
povorko 20. februarja po ce-
lotedenski paleti prireditev 
še v zadnjem posavskem kra-
ju poslovili od pusta. Dobo-
vski Fašjenk je gostoval po 
Sloveniji in v tujini, v Ko-
stanjevici, na Ptuju, Cerkni-
ci, Ilirski Bistrici, Dornavi, 
Reki in še kje. Fašjenški žu-
pan je po 10-dnevnem vlada-
nju predal ključ začasno od-
stavljenemu županu Ivanu 
Molanu. Kljub dežju se je 
zbralo veliko gledalcev, ki 
jih je pozdravil tudi predse-
dnik Slovenskega združenja 

Zadovoljni	z	opravljenim	delom

 Nagovor predsednika Draga Iljaša

Z	12.	mednarodno	povorko	slovo	od	pusta	

evropskih karnevalskih mest 
Branko Brumen ter princ 
Ptujskega karnevala pleme-
niti Bernard Ptujski.

V povorki je bilo letos ver-
jetno zaradi dežja nekoliko 
manj skupin, a so kljub vse-
mu navduševali. 

Tudi tokrat niso manjkali ko-
ranti iz Hajdine, ki se dobo-
vskega karnevala udeležujejo 
vseh 12 let, cigani iz Dorna-
ve so tudi že stalnica, doma-
či pogrebci z žaro g. Rece-
sije, dobovski tradicionalni 
kosci in orači so bili malošte-
vilni, a rosno mladi ter med 
drugimi prijatelji iz hrva-
škega Ključa, ki so uprizori-
li prebivalcem ob mejni Sotli 
dobro znan Otok ljubezni. Po-
samezne skupine so se  pred-
stavile, nato pa je sledila še 
vesela sedmina v dvorani kul-
turnega doma z ansamblom 
Zadnja šansa. S. V. 

Ceremonijalmajster Ivan Kovačič, Branko Brumen, Ptujski 
princ in oba župana ob primopredaji občinskega ključa
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Župan Srečko Ocvirk je skupaj s podžupanjo Bredo Drenek So-
tošek, predsednikom Krajevne skupnosti Boštanj Jožetom Udov-
čem in predsednico Območnega združenja Rdečega Križa Sevnica 

Ivico Lindič obiskal in voščil rojstni dan 90-letni Jožefi Novšak 
iz Lukovca.  Skupaj s svojo družino jih je nasmejana pričakala v 
Kulturno mladinskem domu Lukovec, kjer so slavljenki nazdra-
vili še na mnoga leta. 

Župan Srečko Ocvirk je 
skupaj s predstavnikom 
Krajevne skupnosti Stu-
denec Stanetom Kokove 
in predsednico Območne-
ga združenja Rdečega Kri-
ža Sevnica Ivico Lindič obi-
skal in voščil za rojstni dan 
96-letni Neži Žnidaršič. 
Slavljenka je praznovala v 
Domu upokojencev Sevni-
ca, kjer je že tri leta njen 
dom. Za popestritev vzduš-
ja sta poskrbeli Nina Miko-
lič in Eva Metelko, ki sta 
zaigrali na citre.

Možnosti zaposlitve MlaDih 
tuDi v saMozaposlitvi
Občina Sevnica in Podjetniški inkubator v 

okviru Techpo d.o.o. objavljata, da je 

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISAL 
NOVIH 3,5 MIO EUR SUBVENCIJ 

ZA ZAGON PODJETIJ

Predstavitev razpisa in Podjetniškega inkubatorja Te-
chpo d.o.o bo:

• V TOREK, 09. 03 2010, OB 17. URI v sejni sobi Športne-
ga doma v Sevnici (pri bazenu). 

• V SREDO, 10. 03. 2010, OB 16. URI v prostorih podjetni-
škega inkubatorja Techpo, na CKŽ 137, Krško v Žadovinku 
l. nadstropje, v stavbi, kjer je v pritličju izpostava NKBM.

Z razpisanimi finančnimi sredstvi želi Sklad, ki je v Ura-
dnem listu št. 10/2010 razpisal 3,5 mio EUR subvencij za 
zagon novih podjetij, podpirati ciljno skupino podjetij, ki 
je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej je razpis 
namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institu-
cijami znanja in/ter podjetjem, za katere je značilna vi-
soka vključenost znanja v storitvah ali proizvodih, to so 
podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, visoko izobrazbo 
in ekspertno znanje zaposlenih, višjo dodana vrednost na 
zaposlenega in nastopajo v globalni tržni niši. Subvencije 
omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi fi-
nančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta 
in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. 

Upravičenci so podjetja, ki delujejo v tehnoloških parkih 
in inkubatorjih ter prvič kandidirajo za zagonska sredstva. 

Interesenti, nova inovativna podjetja, ali pa samo avtor-
ji, ki razvijajo nov produkt, se lahko vključijo v podje-
tniški inkubator v okviru Tehnološkega centra Posavje, 
Techpo d.o.o., na naslovu Cesta krških žrtev 46, Krško. 
Podjetje ima prostore v občinah: Krško na CKŽ 137, Sev-
nica na NHM 17, v občini Šentrupert v Slovenski vasi. Več 
informacij o Podjetniškem inkubatorju Techpo d.o.o. 
lahko pridobite na e-naslovu info@techpo.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v elektronski obli-
ki na spletni strani www.podjetniskisklad.si produkt P2.

Gradbeno	dovoljenje	za	novo	
osnovno	šolo	Tržišče
V letu 2008 je bil na javnem natečaju za izbiro strokovno naj-
primernejše rešitve za gradnjo novega objekta Osnovne šole 
Tržišče, ki ga je razpisala Občina Sevnica v sodelovanju z Zbor-
nico za arhitekturo in prostor Slovenije, izbran izdelovalec pro-
jektne dokumentacije Arhe d.o.o. Z njim je bila sklenjena po-
godba za izdelavo dokumentacije v vrednosti 266.000 EUR. V 

letu 2009 je bila Občina Sevnica v fazi pridobivanja potrebne 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovolje-
nja. Skozi leto so potekali usklajevalni sestanki z ravnateljico 
Osnovne šole Tržišče, predsednikom Krajevne skupnosti Tržišče 
in Občino Sevnica. V mesecu februarju 2010 je bilo pridoblje-
no gradbeno dovoljenje, ki dovoljuje odstranitev obstoječega 
objekta »spodnje« šole ter izgradnjo nove Osnovne šole Trži-
šče. V letošnjem proračunu so namenjena sredstva za revizijo 
projekta ter pridobitev projekta za izvedbo.  V primeru razpi-
sa za sofinanciranje investicij na področju šolstva s strani Mi-
nistrstva za šolstvo in šport, se bo Občina Sevnica prijavila in 
tako skušala pridobiti finančna sredstva za izgradnjo objekta.

Idejna zasnova nove OŠ Tržišče (Arhiv Občine Sevnica)

Izvajanje	del	na	cesti	
Lončarjev	Dol	-	Podvrh
Intenzivno se izvajajo dela na odseku lokalne ceste od Lon-
čarjevega Dola proti Podvrhu. Trenutno se dela na širitvi dveh 
mostov in urejanju zalednega odvodnjavanja ter sanacijah 
vozišča na posedkih na območju Marof. Stanje na gradbišču, 

glede na zahtevnost terena in obstoječe konstrukcije mo-
stov, zahteva precej sprotnega prilagajanja za izvedbo za-
dovoljivih rešitev v okvirih razpoložljivih investicijskih sred-
stev. Zaradi vremenskih razmer in poteka del je odsek močno 
zablaten in promet oviran, za kar Občina  prosi uporabnike  
za razumevanje. 

Cesta lončarjev Dol-Podvrh (Foto: arhiv Občine Sevnica)

Izvajanje	del	v	Krmelju
V Krmelju sta v izvajanju dva investicijska projekta na ce-
stnem omrežju. V zaključni fazi je urejanje križišča pri Barba-
ri, ki je zdaj že dobil obliko rondoja. Trenutno se pod vozišče 
vgrajujejo odseki bodočega omrežja fekalne kanalizacije, ki 
bodo funkcionalno povezani v celoto, ko bodo nastopile mo-
žnosti za gradnjo celotnega sistema vključno z čistilno napra-

vo. Končna ureditev vozišča ter asfaltacija je predvidena v 
mesecu marcu. S polno paro potekajo tudi dela na spodnjem 
pododseku lokalne ceste med Hinjcami in Krmeljem. Gradijo 
se oporni zidovi za pločnik in ureditev vozišča, v nadaljevanju 
sledi tudi vgradnja kanala fekalne kanalizacije. Ker je odsek 
strnjeno poseljen in so stanovanjski objekti v neposredni bli-
žini ceste, je gradnja zahtevna ter vključuje številna teren-
ska prilagajanja stanju in potrebam mejašev. Zaradi teh del 
bo na cesti še naprej močno oviran promet. Župan si je ogle-
dal stanje izvajanja del v Krmelju ter s predsednico Krajevne 
skupnosti tudi obravnaval pobudo za dodatna dela na fekal-
ni kanalizaciji v Krmelju, za katera pa trenutno ni možnosti. 

Urejanje križišča v Krmelju (Foto: arhiv Občine Sevnica)

Javni	razpis	za	oddajo	
v	najem	oziroma	nakup	
Tončkovega	doma	na	Lisci
Planinsko društvo Lisca Sevnica išče najemnika Tončkovega 
doma na Lisci. Tončkov dom je planinska koča, katera je vpi-
sana na seznam planinskih koč Planinske zveze Slovenije. So-
lastnika objekta in pripadajočega zemljišča sta Planinsko dru-
štvo Lisca Sevnica in Planinska zveza Slovenije. V Tončkovem 
domu se lahko opravlja dejavnost, ki je predpisana s Pravilni-
kom o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč Pla-
ninske zveze Slovenije oziroma turistično gostinsko dejavnost 
po programu lokalne skupnosti. Pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika se bo upoštevalo naslednje: ponujena dolgoročnost 
najema, izkazana želja po odkupu ali stavbni pravici, ponu-
jena višina najemnine, ocena primernosti ponujene ponudbe, 
ki jo ponudnik predlaga na namembnost planinskega doma, 
reference ponudnika, usposobljenost ponudnika za uresniči-
tev programa dejavnosti ter druge ugodnosti, ki jih ponudnik 
nudi. Ponudbe lahko vsi zainteresirani oddajo najkasneje do 
20. marca 2010, in sicer na naslov: Planinsko društvo Lisca Sev-
nica, Taborniška 14, 8290 Sevnica. Vse dodatne informacije so 
dosegljive pri predsedniku Planinskega društva Jožetu Prahu.

Prijava	projektov	na	razpis	za	
koriščenje	deleža	sredstev	občine
Občina Sevnica pripravlja potrebno dokumentacijo za prija-
vo na razpis za koriščenje deleža sredstev občine v skladu z 
določili 23. člena Zakona o financiranju občin. Predvidoma 
v mesecu marcu bo prijavila projekta Most na lokalni cesti 
Poklek - Trnovec ter Preplastitev lokalne ceste Primož - Če-
šnjice. Občina pričakuje 80 procentno sofinanciranje obeh 
investicij iz državnega proračuna. Ocenjena vrednost projek-
ta Preplastitev lokalne ceste Primož - Češnjice znaša 55.000 
EUR, katera predmet je obnova vozišča in lokalne razširitve 
odseka lokalne ceste Primož - Mala Hubajnica, do odcepa 
prosti naselju Češnjice v dolžini 750 metrov. 

Dobrodelna	akcija	Dan	ljubezni
Župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka za družbene dejav-
nosti Mojca Sešlar sta se udeležila zaključne prireditve do-
brodelne akcije Dan ljubezni, ki jo je organiziral javni za-
vod KŠTM Sevnica. Akcija se je odvijala v OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Ane Gale Sevnica ter Vrtcu Sevnica, kjer so zbi-
rali šolske potrebščine. Ob zaključni prireditvi so vse zbra-
ne predmete predali Območnemu združenju rdečega križa 
Sevnica. Slovesnost so s svojo pesmijo popestrili učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, kratek nagovor pa so imeli tudi or-
ganizatorji, ravnateljica osnovne šole Jelka Slukan ter žu-
pan Občine Sevnica.

Obisk	96-letne	Neže	Žnidaršič

Čestitke Neži Žnidaršič 
(foto: arhiv Občine Sevnica)

90	let	Jožefe	Novšak

Obisk 90-letne Jožefe Novšak (foto: arhiv Občine Sevnica)

Razstava	o	političnem	
življenju	dr.	Janeza	Drnovška
Na sevniškem gradu je potekala pregledna razstava o politič-
nem življenju nekdanjega predsednika dr. Janeza Drnovška, 
katero si je ogledal tudi župan Srečko Ocvirk. O dr. Drnov-
šku sta spregovorila Magdalena Tovornik, dolgoletna sveto-
valka predsednika Republike Slovenije, in Aleksander Kos, 
predstavnik Gibanja za pravičnost in razvoj. Fotografije so 
prispevali člani društva fotoreporterjev Enooki, izbrali in ure-
dili pa so jih v Zavodu Lokalpatriot. Odprtje razstave so omo-
gočili Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Študentski klub 
Sevnica in Občina Sevnica, razstavo pa je organiziral Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Projekt	Pasavček
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pod okri-
ljem Direkcije Republike Slovenije za ceste vsako leto vodi 
razne preventivne akcije za izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu. Tako od januarja do aprila 2010 potekajo aktivno-
sti v okviru projekta Pasavček. V projekt so vključeni vrtci 
in osnovne šole prve triade po celi Sloveniji. V občini Sevni-
ca je letos v projekt vključenih večina osnovnih šol skupaj z 
vrtci. Osnovni namen projekta je dosledna uporaba varno-
stnih pasov na vseh sedežih v vozilih. Otroci, ki sodelujejo v 
projektu Pasavček bodo v naslednjem mesecu aktivno spod-
bujali vse udeležence v prometu, da je vedno pripnejo pas. 
V ta namen bodo prejeli ustrezna gradiva in nagrade za naj-
bolj aktivne. Občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu se aktivno vključuje v akcije za izboljšanje prome-
tne varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.



Posavski obzornik - leto XIV, številka 5, četrtek, 4. 3. 2010 19ŠPORT

Izbor športnikov je pripravila 
strokovna komisija za šport 
občine Krško, ki ji predsedu-
je Boštjan Pirc, v sodelovanju 
s Športno zvezo Krško. Izbrali 
so športnike, ki so v minulem 
letu zmagali na državnem pr-
venstvu, se uvrstili med prve 
tri na evropskem in državnem 
prvenstvu in med prvih šest na 
svetovnem prvenstvu, dose-
gli kategorizacijo pri Olimpij-
skem komiteju Slovenije ter 
so starejši od 14 let. 
Sprejem pri županu so si tako 
prislužili: člani Karate klu-
ba Triglav Krško Marija Je-
ler, Andrej Pajk in Saša Ve-
nek, člani Kluba tajskega 
boksa Krško Uroš Veličevič, 
Tadej Radkovič in Marko Ga-
brič, člana Plavalnega kluba 
Celulozar Krško Haris Ame-
ti in Jaka Kramaršič, članica 
Multisport kluba Krško Nina 
Mandl, člani Triatlon kluba 
Krško Jaroslav Kovačič, Ma-
tjaž Merhar in Blaž Žmavčič, 
članica Teniškega kluba Kr-
ško Hana Umek, nogometaš 

Župan	Bogovič	sprejel	46	
športnikov	in	športnic	
BRESTANICA - Krški župan Franc Bogovič je na gradu Rajhenburg sprejel 46 športnikov in športnic, ki so v 
minulem letu dosegli vidnejše rezultate. Pri podelitvi spominskih daril športnikom mu je pomagala nekda-
nja izvrstna plavalka krškega Celulozarja in članica jugoslovanske reprezentance Vesna Zgomba Breskvar.

Robert Berič, član ljubljan-
skega Inteblocka in mladin-
ske reprezentance, kadetska 
ekipa Rokometnega kluba Kr-
ško, rokometaš Klemen Ceh-
te, član velenjskega Gorenja 
in članske reprezentance, čla-
ni Plesnega kluba Lukec Krško 
Sebastijan in Luka Vodlan, 
Vesna Vučajnk in Maja Omo-

všek, člani Strelskega društva 
Leskovec Jelica Majstorovič, 
Simona Levičar in Damjan 
Pavlin, članica Šahovskega 
kluba Triglav Krško Nataša Bu-
čar in ekipa mladink, v kateri 
so še Nives Žunec, Erika Slu-
ga in Neja Netahly, smučarka 
Lorna Pevec, atleta Jan Bre-
znik in Tjaša Hojnik, člana AK 

Fit Brežice, spidvejista Izak 
Šantej in Aleksander Čonda 
ter ekipa Radiokluba Krško v 
sestavi Petra Levičar, Adri-
jana Moškon, Maja Marušič, 
Janez Kuselj in Bojan Jelič. 
Sprejem je popestrila plesna 
skupina Daisy girls, povezova-
la pa Sabina Gosenca.
 P. Pavlovič

Skupinska fotografija udeležencev sprejema

NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / EKIPA 
OBČINE BREŽICE V LETU 2009 

PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2009 občanom v gla-
sovanje predložile 10 predlogov za športnico / športni-
ka / ekipo leta 2009. 

1. PRIMOŽ KOZMUS, met kladiva, 1. mesto SP Berlin 
(člani) – Atletski klub Brežice

2. BARBARA ŠPILER, met kladiva, 1. mesto SP 
Brressanone (mladinci) – Atletski klub Brežice

3. JURE ROVAN, skok s palico, 26. mesto SP Berlin 
(člani) – Atletski klub Brežice

4. ANDREJKA FERENČAK in MATIC DERENDA, ju-
jitsu duo pari, 1. mesto SP Atene (mladinci) – DBV 
Katana Globoko

5. KOLARIČ TILEN in BOŽIČNIK ANDRAŽ, ju-jitsu duo 
pari, 1. mesto SP Atene (kadeti) – DBV Katana 
Globoko 

6. VELIMIR JUKIČ, karate - boji, 2. mesto SP 
»Shukokai« Japonska (veterani) – Karate klub 
Brežice

7. ANDRAŽ HRIBAR, orientacijski tek - dolge proge, 1. 
mesto DP Bukovnica – Orientacijski klub Brežice

8. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK 
BREŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. 
mesto Pokal Slovenije (vse kategorije) – Strelski 
klub Brežice

9. TADEJ SEČEN, športno strelstvo – malokalibrska 
pištola, 1. mesto DP Ljubljana (mladinci) – Strelski 
klub Brežice

10. EKIPA SD Rudar Globoko, športno strelstvo – trap, 
3. mesto DP Kunšperk (člani) – Strelsko društvo 
rudar Globoko 

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom va-
šega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA BRE-
ŽICE, MILAVČEVA 18, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem iz-
boru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispele 
do vključno 19. marca 2010 in na katerih bo obkrožena 
največ EN številka pred imenom kandidata. Nagrada ob-
čanov in druge strokovne nagrade bodo podeljene na 
svečani prireditvi konec meseca marca 2010. 

Od 4. do 18. marca 2010 bo možno glasovanje tudi pre-
ko interneta in sicer na spletni strani http://www.prstan.
eu/ - anketa.

Medijski sponzor
 že od 15. decembra 1997
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Na osnovi 48. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja- ZOFI in 25. člena Odloka o 

ustanovitvi Ljudske univerze Krško 
Svet zavoda LJUDSKE UNIVERZE KRŠKO 

Dalmatinova ulica 6, 8270 KRŠKO 

RAZPISUJE prosto delovno mesto 
DIREKTORJA / DIREKTORICE (Ni reelekcija)

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
direktorja/direktorice zavoda izpolnjevati splošne 
zakonske in posebne pogoje, skladno s 33. členom 
Zakona o zavodih, 16. členom Zakona o izobraževanju 
odraslih ter določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, in sicer:
• univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, 
• pedagoško andragoško izobrazbo, 
• strokovni izpit, 
• pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na 

področju izobraževanja odraslih, 
• izkazane organizacijske, komunikacijske in vodstvene 

sposobnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi in 
vodenju projektov, aktivno znanje angleškega jezika in 
računalništva.

Izbrani kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico 
bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela 
je 1.8.2010.

Kandidat/kandidatka mora k pisni prijavi priložiti pisna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, opis dosedanjih 
delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom, program 
vodenja in razvoja zavoda za obdobje 5 let, potrdilo 
sodišča o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost.

Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo priporočeno v 
zaprti ovojnici na naslov: 

Svet Ljudske univerze Krško, 
Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško

z oznako: »ZA RAZPIS direktorja/direktorice zavoda«.

Rok za oddajo prijave na razpis je 15 dni od dneva javne 
objave razpisa. 
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri in imenovanju pisno 
obveščeni v zakonitem roku.
Vse informacije lahko kandidati dobijo na telefonski 
številki: 07 4881162.
 
 SVET zavoda Ljudske univerze Krško

V Kulturnem domu Krško smo v letu 2009 obnovili sanitarije 
za obiskovalce in hkrati zgradili tudi sanitarije za invalide, 
ki jih v preteklosti ni bilo. Vzpenjalo za invalide, ki bo gibal-
no oviranim omogočilo dostop oz. povezavo med zgornjo in 
spodnjo etažo, kjer se nahajajo sanitarije, je pomemben del 
infrastrukture, ki ga ni mogoče več prestavljati v prihodnost. 
Investicija za vzpenjalo, vredna približno 25 tisoč evrov, po-
meni velik finančni zalogaj za kulturni dom, zato smo v ta 
namen organizirali dobrodelno predstavo Društva študentov 
invalidov Slovenije „Vse kar ste želeli vedeti o nas, pa niste 
nikoli vprašali“, ki se je odvila v soboto, 30.1.2010, za so-
delovanje pri zbiranju sredstev pa smo prosili številne orga-
nizacije, društva in podjetja.
Iskreno se zahvaljujemo donatorjem, ki so do sedaj za vgra-
dnjo vzpenjala že namenili sredstva: Lions Club International 
Krško, Kostak d.d., Savaprojekt d.d. Krško, Krka d.d., Banka 
Koper d.d., NLB d.d., Dolenjska – Posavje, Numip d.o.o., El-
mont d.o.o., Evrosad d.o.o. Krško, Efekt Krško d.o.o. in Big 
Band Krško. S številnimi podjetji smo še v dogovorih za do-
nacije, dobrodošle pa so tudi individualne donacije. Z vgra-
dnjo vzpenjala omogočamo kulturno udejstvovanje vsem, 
ki to želijo. Invalidnost oz. gibalna oviranost pa nikakor ne 
sme biti vzrok prikrajšanosti spremljanja vseh prireditev, ki 
se odvijajo v Kulturnem domu Krško. KD Krško

Vzpenjalo	za	invalide	v	
Kulturnem	domu	Krško

WERNER
NOVO MESTO, Športna dvorana Marof, 

petek, 12. marec 2010 ob 19.30
Gosti: Brigita Šuler, Majda Petan 

in Džo Maračić Mak)

V mesecu marcu 2010 ob 
materinskem dnevu in 20. 
Obletnici delovanja ter 10 
letih dvoranskega nastopa-
nja, nas bo WERNER, zago-
tovo eden izmed najbolj pri-
ljubljenih pevcev slovenske 
zabavne glasbe vseh časov, 
znova popeljal v harmonijo 
nepozabnih večerov glasbe 
in sreče. 

V okviru turneje bo obiskal tudi Novo mesto v petek, 12. 
3. 2010 ob 19.30 v dvorani Marof. Občinstvo in srca vseh 
mater in žena bo osvajal in razveseljeval s svojimi največji-
mi hiti kot so: »Hej mala, opala«, »Hej mali, na pomoč«, 
»V srcu mojem je Slovenija«, »Ne gane me« in številnimi 
drugimi. Tudi tokrat ga bo spremljala skupina Nova legi-
ja ter njegova varovanka Brigita Šuler. Za dodatno vroči-
co večerov pa bodo poskrbeli gostje Majda Petan in le-
gendarni Džo Maračić Maki. Vstopnice so že v prodaji na
bencinskih servisih Petrola in drugod ter na spletnih stra-
neh www.eventim.si, www.vstopnice.com.

Športna dvorana MAROF
NOVO MESTO 12.3.2010, ob 19.30

dvorana GOLOVEC
CELJE 26.3.2010, ob 19.30

E-�prodaja: ,�Klicni�center: ,
Število�vstopnic�je�omejeno, cena�15,00�EUR.

www.eventim.si 01/420.5000

6.�3. 2010,�ob�20.�uri
v�večnamenski�dvorani�Terme Čatež

13.3. 2010,

ob�20.�uri

v�večnamenski�dvorani
Terme Čatež

E-�prodaja:
Klicni�center:

Število�vstopnic�je�omejeno,
cena�18,00�EUR�vip�parter,

15,00�EUR�parter.

www.eventim.si,
01/420.5000,

S Posavskim obzornikom na 
koncert Andreja Šifrerja!

S pravilnim odgovorom na tokratno nagradno vprašanje Po-
savskega obzornika si boste 13. marca v Termah Čatež lah-
ko ogledali koncert glasbenika, ki nas s svojo glasbo raz-
veseljuje že vrsto let – Andreja Šifrerja. 

Nagradno vprašanje se glasi:
 

Napišite naslov vsaj ene Šifrerjeve pesmi!

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite do 
torka, 9. marca, na naš naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Andrej Šifrer«
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Deset izžrebancev bomo o nagradi obvestili po pošti, nji-
hova imena pa bodo objavljena tudi v naslednji številki Po-
savskega obzornika. 

NAPRODAJ
ZAZIDLJIVO
ZEMLJIŠČE

Brežice - Cesta svobode

4.330 m2

120€/m2 + stroški
tel.: 041/634-578

mateja.kokalj@kranjska-id.com

Kranjska 
investicijska družba d.o.o.

Posavski alpinistični klub vabi v šolo športnega pleza-
nja. Pričetek in informativni sestanek bo v petek, 19. 
marca, ob 19. uri v prostorih kluba v Krškem, C. 4. juli-
ja 38a (lesena zgradba PK Lukec pri krški tržnici). Nau-
čili se boste osnov varnega športnega plezanja v pleza-
liščih in na umetnih plezalnih stenah. Šola bo potekala 
dva meseca - vikendi  in obsega: teoretična predava-
nja in izpit, praktične vaje in plezanje na umetni ste-
ni, celodnevne plezalne izlete v naravna plezališča ter 
zaključni izlet z izpitom. Udeležba in opravljeni izpiti v 
šoli športnega plezanja bodo tudi zelo dobra podlaga in-
teresentom za vpis v alpinistično šolo, ki jo bodo v klu-
bu pričeli v pomladanskih mesecih. Prijave in info: 031-
623-167 in 040-508-327.  www.pak.si

Šola	športnega	plezanja

POROČILI
SO SE

• Franc in Ana Škof, Vrhje – 
obred zlate poroke.

ČESTITAMO!

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:

• Jasmina Božičnik, Trška 
Gora – dečka,

• Jerneja Matkovič, 
Podbreznik – dečka, 

• Lučka Teropšič, Brežice – 
dečka,

• Mateja Žmavc, Bojsno – 
deklico,

• Daniela Srpčič, Cerklje ob 
Krki – deklico,

• Marjetka Lindič, Brežice – 
deklico, 

• Saća Mušić, Krško – 
deklico,

• Simona Zijal, Podvinje – 
deklico,

• Ana Špiler, Pleterje – 
deklico,

• Tina Košak, Raztez – 
deklico,

• Romana Brajdič, Gazice – 
deklico,

• Simona Zorko, Krško – 
deklico,

• Dušica Kunšek, Sevnica – 
dečka, 

• Tanja Salobir, Gmajna – 
dečka,

• Simona Gorišek, Drenovec 
pri Leskovcu – dečka,

• Nataša Renko, Malence – 
dečka, 

• Simona Štraus Flajnik, 
Škofja Gora – deklico,

• Mirjana Barkovič, Brezje 
pri Veliki Dolini – dečka, 

• Tatjana Abakumov, 
Dolenji Leskovec – dečka, 

• Janja Setinšek, Dobrova – 
dečka, 

• Klavdija Ajdišek, Mikote – 
deklico. 

ČESTITAMO! Natečaj	Fanfare	2
Vse prijavljene avtorje na literarni natečaj Fanfare 2 obve-
ščamo, da bodo o izboru oziroma izidu natečaja obveščeni 
osebno po elektronski ali navadni pošti. Uredništvo
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEPREMIČNINE
Prodamo dvosobno opremljeno sta-
novanje v centru Sevnice, 60 m2, re-
novirano 2006. Tel.: 070 865 755

Prodam gradbeno parcelo na Veli-
kem Kamnu, sončna lega, lep raz-
gled. Tel.: 041 506 286

V Brežicah oddam enosobno, delno 
opremljeno stanovanje v hiši, z la-
stnim vhodom, parkirišče, centralna. 
Cena 220 € + stroški. Tel.: 030 687 725

Prodamo hišo v Gornjem Lenartu, 
tudi gospodarsko poslopje in garažo. 
Tel.: 07 49 25 182

Prodam hišo, 4 km oddaljeno od cen-
tra Krškega, adaptirana 2009, pritličje, 
mansarda, balkon, terasa, lep razgled, 
cena: 48.000 €. Tel.: 041 862 178

Prodam ali dam v najem hišo z vi-
nogradom nad Sevnico, primerna za 
kmečki turizem. Tel.: 051 728 074

Prodam opremljeno hišo cca. 190 m2 
(P+1+podstrešje s pomožnima prosto-
roma 40 m2 in 50 ari sadovnjaka in 
vrta, v okolici Kapel. Tel.: 051 638 731

Prodam hišo v Radečah, v centru, dvo-
družinska, ločena vhoda z vsemi pri-
ključki. Cena ugodna. Tel.: 040 796 228

Prodam trisobno stanovanje na 
Obrežju - Jesenice na Dolenjskem, 
park, centralna, zasebni vhod, sta-
novanjska družinska hiša, potrebno 
etažiranje. Tel.: 030 911 534 

Prodam starejšo hišo z veliko doda-
tnimi prostori (delavnica, garaža) na 
vasi, ob glavni cesti na relaciji Sevni-
ca – Loka. Tel.: 051 457 759

Prodamo parcelo – bivši vinograd v 
Stari gori, Rovišče, k.o. Studenec, s 
stavbiščem, cca. 30 arov.  Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 882 815

Prodamo zazidljivo, 13 arov veliko 
parcelo, s 360 trtami, lesenim hra-
mom, elektriko in vodo. Parcela je 
ob asfaltirani cesti v Venišah pri Le-
skovcu. Tel.: 040 715 421

Prodam zemljišče 11,5 arov, k.o. 
Loče, v postopku spremembe v grad-
beno. Tel.: 07 45 22 056 ali 040 898 926

Prodam vinograd, terase, z zazidlji-
vo parcelo, površina 42 arov, ogled po 
dogovoru. Tel.: 041 420 439

Zastonj oddam v najem vinograd, 
cca. 900 trt, ugodna lega, voda, do-
stop. Tel.: 031 209 159

Oddam ali prodam lokal na tržnici v 
Brežicah. Tel.: 031 326 628

Na Stankovem blizu cerkve brezplač-
no oddam v najem vinograd s 400 tr-
tami. Tel.: 031 468 515

V najem oddam vinograd z 900 trta-
mi in zidanico, možna strojna obde-
lava. Tel.: 07 49 64 534

V najem oddam lepo urejen vinograd 
z 215 trtami, brez najemnine, v bliži-
ni Gorenje Pirošice. Tel.: 07 49 69 639

Prodam travnik, 18 arov, ob asfaltni 
cesti, v k.o. Videm. Tel.:  031 434 562 
(po 16. uri) 

Prodam ali oddam v najem 18 arov 
vinograda na Malkovcu, asfalt, vodo-
vod in elektrika do parcele, samo re-
sni. Tel.: 031 486 778

Na Bojsnem ugodno prodam vinograd 
s 460 trtami, hramom (voda - elektri-
ka v bližini), podarim enoletnega psa, 
mešanca, večje rasti. 
Tel.: 07 49 56 230

V Krškem prodam travnik 1400 m2, 
pašnik 1600 m2, gozd 800 m2 po 3 €/
m2. Na parceli elektrika, blizu voda, 
asfaltni dostop. Tel.: 07 49 25 960

V najem oddam zidanico z opremo, 
voda, elektrika in vinograd s cca. 800 
trtami v Volovniku nad Leskovec pri 
Krškem. Tel.: 031 275 326

Kupim zazidljivo parcelo ali kmeti-
jo na območju Senovo – Brestanica z 
okolico. Tel.: 031 597 649

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA
Prodam Peugeot 405 Break 1,8 (kara-
van), letnik 1994, reg. do 21.10.2010, 
cena 900 €. Tel.: 031 421 924

Prodam osebni avto Fox VW, letnik 
2008, prev. 30.000 km, odlično ohra-
njen, z vso opremo, za 6.650 €. 
Tel.: 041 243 343

Prodam Fiat Punto 1,2, letnik 2000. 
Tel.: 040 768 039 (po 15. uri)

Prodam Fiat Punto 1,2 Aktival Safe, l. 
2005, 70.000 km, servisna knjiga, 2 x 
airbag, el. paket, klima, ABS, City vo-
lan, cena 4.390 €. Tel.: 041 746 788

Prodam Škodo Felicia LXI, let. 1995, 
reg. do 6.6.2010, ali menjam za mo-
tor. Tel.: 070 294 700 

Prodam Renault Megane 1,5 CDI, l. 
2003, reg. do 6/2010, lepo ohranjen, 
temno moder, prev. 103.600 km, na-
rejen veliki servis. Cena 4.950 €. 
Tel.: 051 482 801 

Prodam Renault Twingo, letnik 2000, 
srebrna metalik barva, 101.000 km, 
velik servis na 90.000 km, registriran 
do 11/10. Tel.: 051 428 503

Prodam Subaru Justy 4 WD, letnik 95, 
117.000 km, reg. do 3.1.2011, cena 
750 €. Tel.: 041 570 692

Prodam Škodo Felicio, letnik 1996, 
119.000 km, odličen motor 1,3, nove 
zimske gume M+S, redno servisiran, 

tehn. pregled 8.8.2010, cena 500 €. 
Tel.: 040 802 504

Prodam 4 kom. kolesnih pokrovov 
(ratkape) - novi Clio 14 col, poceni. 
Tel.: 070 317 905 

Prodam letne gume Continental, vo-
žene 3000 km, 165/70 R14, brezhib-
ne. Tel.: 031 544 217 

Po delih prodam Lancia Dedra. Prodam 
tudi motor z menjalnikom v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 031 479 932 (popoldan)

Prodam Xsaro Picasso diesel HDI, 
prev. 150.000 km, 1. lastnik. 
Tel.: 040 227 460

Prodam Chevrolet Kalos 1,4 SX, le-
tnik 2004, srebrne barve, s klimo, 
lepo ohranjen. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 380 161 

Prodam Fiat Bravo 1,6 16 V, l. 1999, 
ali menjam za drugo osebno vozilo. 
Tel.: 031 749 285

Prodam Opel Astro l. 1993, vinsko 
rdeče barve, reg. do maja, cena 600 
€. Tel.: 041 518 737

Prodam Peugeot 206, letnik 2002, 
srebrne metalik barve, lepo ohra-
njen, prev. 90.000 km. Cena po ogle-
du. Tel.: 031 464 776

Prodam Hyundai Lantro 1,6; 1. reg. 
1999, ABS, klima, prevoženih 199.500 
km, reg. do 4/2010, cena 900 €. 
Tel.: 041 356 987

Prodam Škodo LXI kombi, letnik 
1996, v odličnem stanju. 
Tel.: 031 550 712

Prodam Renault 1,4 Five, letnik 
1995, rdeče barve, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 415 574

Prodam avto Ford Fiesta, letnik 93, 
dobro ohranjen, garažiran, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 738 479

Prodam skoraj nove letne gume Sava 
195/55–15 z ulitimi platišči. Ugodno! 
Tel.: 031 606 347

Prodam gume in platišča za AX 
155/70-13 Dunlop, z njimi prevože-
nih 5000 km, cena 100 €. 
Tel.: 041 833 946

Prodam 4 letne gume s platišči za Pola 
od letnika 07 naprej. Tel.: 031 291 314

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor Univerzal, mulčer, 
800 l rdečega vina s posodo in eno-
brazdni plug. Tel.: 040 718 656

Prodam traktor IMT 539, letnik 1988, 
registriran, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 395 383

Prodam traktorski viličar, rotacijsko 
kosilnico Sip 165 in traktorski obra-
čalnik Sip. Tel.: 041 881 007

Prodam traktor Vladimirec, letnik 
1979, 1. lastnik, registriran, v zelo 
dobrem stanju, cena: 1.850 €. 
Tel.: 041 447 067

Prodam traktor Ursus, l. 1983, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 675 518

Prodam traktor Štore 504, registri-
ran, pred dvema letoma ličarsko ob-
novljen. Zadnji model 4 x 4. 
Tel.: 041 552 915

Prodam kultivator Muta Acme 8 KS z 
mulčarjem in kalano kolje, akacija, 
2,2 m. Tel.: 031 893 093

Prodam motorno kosilnico na laks, 
malo rabljena, znamke Solo, je v 
odličnem stanju, cena 100 €. 
Tel.: 040 676 047

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, so-
delavkam, sodelavcem in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali, izrekli besede sočutja in tolaž-
be, pokojnici darovali cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste v času njenega življenja neutrudno skrbeli za njeno zdravje, še po-
sebno hvala dr. Stanki Brilej Kokotec ter sestrama Majdi in Alenki iz ZD Senovo in zdravstvenim de-
lavcem urgence ZD Krško.

Hvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, ge. Gmajnarjevi za ganljive besede slove-
sa, pevcem in kvartetu za zapete in zaigrane žalostinke ter gospodu župniku za opravljen pogreb.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni za-
dnji poti k večnemu počitku in ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.

Žalujoči: vsi njeni

SLAVKA KOZOLE 
s Senovega, Bohorska cesta 13.

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, govornikom za poslovilne besede, pogrebni 
službi Krško in g. župniku s Senovega, ki so z nami soču-
stvovali in pokojnega pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi

IVAN ERJAVEC
z Brezja pri Dovškem.

V 83. letu življenja je izmučen in utru-
jen odšel od nas naš dragi mož, oče, 
stari oče, brat

ZAHVALA
Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,

a nate spomin bo večno ostal

Tiho, kakor je živela, je v 83. letu starosti za vedno zaspala naša najdražja 

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon.

tel.: 051 814 104

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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ZAHVALA

Po isti poti, koder odhajaš,  
nevidno prihajaš nazaj -  

med svoje, ki jih ne nehaš ljubiti  
in ki živijo od tvoje ljubezni.  

(T. Kuntner)

ANICA ERKIĆ
(rojena KRŽAN)

Ob veliki tragediji, ki je doletela vse nas, bi se radi za-
hvalili vsem, ki ste naši Anici stali ob strani na vseh nje-
nih korakih v življenju, po katerih je stopala pogumno, 
odločno in samozavestno. Bila je oseba, katera bo s svojo 
pozitivno energijo in voljo do življenja večno v naših sr-
cih. Veseli smo, da smo lahko bili del nje ter bili deležni 
njene ljubezni in plemenite miselnosti. 
Posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste ji na kakršenkoli na-
čin pomagali in lajšali njeno trpljenje. Hvala vsem, ki ste 
se v tako velikem številu poslovili od nje na njeni zadnji 
poti, nam izrekali sožalje ter darovali cvetje in sveče.

Vsi njeni!

V 48. letu nas je zapustila naša najljubša
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BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

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:

Kontaktni telefon:

Prodam nahrbtno kosilnico Kawasaki 
TD 40, cena 180 €. Tel.: 041 738 338

Prodam nahrbtno kosilnico Kawasaki, 
malo rabljena, in jermenico za trak-
tor Tomo Vinkovič (kotni prenos). 
Tel.: 051 479 858

Prodam kosilnico BCS 404, diskasto, 
letnik 2004. Tel.: 07 49 76 212

Prodam samohodno kosilnico BCS 
Acme – 127, staro 15 let, zelo dobro 
ohranjeno in skobelni stroj, poravnal-
ka s cirkularjem ter vrtalno glavo z 
enofaznim motorjem. Ugodno. 
Tel.: 041 552 915

Prodam motorno žago Husqvarna 
G166, cena 200 €, kupim pa pašno mla-
do kravo do 5 let. Tel.: 07 49 56 186

Prodam motorno škropilnico Stihl 
SR 400, delujoča, slabše ohranjena, 
cena 200 €. Tel.: 07 49 51 652

Prodam rotacijsko bobnasto kosilni-
co 165 cm. Tel.: 051 853 179

Prodam enofazni cirkular, motor 2 
kw, prirejen za obžagovanje desk. 
Tel.: 031 308 391

Prodam kompresor Abac – 100 l, mo-
tor Tomos avtomatic ter molzni stroj. 
Tel.: 031 585 179

Prodam trosilec hlevskega gnoja, 
plug IMT, krožne brane, predsetve-
nik 1,80 m, frezo za manjši traktor, 
kosilnico s pogonom kose v sredini. 
Tel.: 040 295 510

Prodam gozdarski vitel Krpan 4 SI, še 
nerabljen in v garanciji, cena 900 €. 
Tel.: 031 308 391

Prodam profesionalni pnevmatski 
komplet škarij za obrezovanje trte in 
sadja, cena 600 €. Tel.: 051 660 993

Prodam samonakladalno prikolico SIP 
16 - 6, s kardanom, malo rabljeno, 
puhalnik Tajfun – pogon preko karda-
na. Tel.: 041 389 410

Prodam leseno prešo, še uporabno, 
lesene sode in leseno kad, vse v do-
brem stanju. Tel.: 031 306 645

Prodam hlevčke za 50 zajcev in dve 
leseni garaži, lepo ohranjene, možna 
menjava za tele ali prašiča. 
Teč.: 051 728 074

Prodam vinska soda 230 in 430 l ter 
kvalitetno belo vino – bizeljski okoliš, 
ali menjam za drva. Tel.: 031 466 504

Prodam mlin za koruzo in ostalo zr-
nje, šrotar, popolnoma nov, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 815 236

Prodam naravno sušeno koruzo. 
Tel.: 07 49 67 132

Prodam koruzo v zrnju, ječmen, sila-
žne bale in elektromotor 28 KW, 2800 
obratov. Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo (0,15 €), ječmen 
(0,18 €), oves za setev (0,20 €), ajdo 
za setev (0,80 €), moko (2,00 €) in 
svinjo cca. 250 kg. Tel.: 031 834 173

Prodamo ječmen, lahko tudi večje ko-
ličine. Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

Prodam večjo količino koruze v stor-
žih ali v zrnju. Tel.: 040 389 628

Prodam koruzo trdinko v zrnju ali v 
storžih. Tel.: 051 649 050

Prodam koruzo v zrnju, jedilni krom-
pir desiree in pujske, težke 40 kg. 
Tel.: 051 361 635

Prodam kvaliteten oves 500 kg ter 
traktorski puhalnik s cevmi. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam oves in tritikalo, cena po do-
govoru. Tel.: 040 619 660

Prodam oves, primeren za krmljenje 
ali setev. Tel.: 07 49 61 367

Prodam semenski ter jedilni krompir 
sorte desire ter suhe borove plohe. 
Tel.: 031 845 064

Prodam beli semenski krompir sorte 
calinford. Tel.: 031 277 045

Prodam seno, otavo v kockah, rde-
če vino – krški okoliš, cena 0,8 €/l. 
Tel.: 07 49 77 455

Prodam seno 1. in 2. košnje 2009  v 
refuzi, okolica Krmelja. 
Tel.: 041 226 331 

Prodam seno, otavo v kockah po 1,70 
€,  rdeče vino po 0,80 €/l in domači 
sadjevec po 4 €/l. Tel.: 041 294 162

Prodam seno v kockah, cena po do-
govoru. Tel.: 041 594 443

Prodam silažne bale 50 kom, koruzo 
v zrnju ter oves, ugodno, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam hlevski gnoj ali zamenjam za 
seno, silažo, slamo ali žito. 
Tel.: 031 306 072

Prodam konjski gnoj, možna dosta-
va. Tel.: 031 277 045

Prodam bukova drva, kole za vino-
grad, BCS diesel, cviček ter žganje. 
Tel.: 040 319 448

Prodam suha bukova drva, domače 
zajce, žrebe, staro 8 mesecev, ter 
parcelo v izmeri 14 a, oklica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam opaž in brune vseh debelin. 
Možnost dostave na dom. 
Tel.: 040 624 123

Prodam kalano kostanjevo kolje dol-
žine 2 m, cena 1,1 €. Tel.: 031 417 286

Prodam kalano kostanjevo kolje dol-
žine 1,80 ter 2 m in belo ter rdeče 
vino. Tel.: 031 397 434 

Prodam kostanjevo kalano kolje za 
vinograd, dolžine 2 m, kostanjeve 
rante za ograditev pašnika in vinsko 
žganje. Tel.: 041 340 766

Prodam stebričke za ograjo pašnika, 
kostanjeve 8 x 8 x 150 cm, 200 kom. 
Tel.: 051 232 256 

Poceni prodamo rabljene betonske 
stebre za brajdo v obliki črke L.  
Tel.: 041 637 692 

Prodam kostanjevo kolje dolžine 2 
m. Tel.: 031 757 220

Prodam kostanjevo žagano kolje dol-
žine 2,2 m in cisterno za kurilno olje 
2000 l, oklica Malkovca. 
Tel.: 041 827 776

Prodam 8 betonskih kljukastih ste-
brov za brajdo, 50 rabljenih vinogra-
dniških betonskih stebričkov, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam suho kalano kostanjevo ko-
lje dolžine 2 m, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 356 762

Prodam smrekov les – špire, rante 
za ograjo konjskih pašnikov – polce. 
Tel.: 041 396 119

Kupim balirko za oglate bale in izko-
palnik krompirja na tresala. 
Tel.: 041 365 803 

ŽIVALI
Prodam teličko limuzin, staro 12 te-
dnov. Tel.: 031 843 282

Prodam dve telički LS – limuzin, sta-
ri dva meseca, rdeče vino in franki-
njo. Tel.: 031 283 913

Prodam teličko simentalko (od kra-
ve, dobre mlekarice) ter dva prašiča, 
težka okoli 70 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 031 768 569

Prodam 3 teličke simentalke, stare 2 
– 3 tedne. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 877 272

Prodam žrebca, starega 2 leti, črne 
barve, ID urejena. Tel.: 031 304 172

Prodam bikca sivca, težkega cca. 170 
kg. Tel.: 041 744 821

Prodam bikca RJ pasme, starega 8 
tednov. Tel.: 070 848 863

Prodam bikca lisaste pasme, starega 
3 mesece in težkega 145 kg. 
Tel.: 040 803 850

Prodam bikca, starega 12 dni, pasma 
limuzin. Tel.: 041 204 935

Prodam dva bikca LS + LIM, stara 3 in 
4 mesece, zelo lepa. 
Tel.: 040 765 955

Prodam meso krave, odojke, težke 
25 – 50 kg in hrastove deske, suhe, 
debelina 3 in 5 cm. Tel.: 051 872 179

Prodam 2 kozi, pet let staro za zakol 
in lansko mladico za zakol ali nadalj-
njo rejo. Sta lepo rejeni. 
Tel.: 031 701 741

Prodam več ovničev raznih starosti  
in dva večja kozla. Lahko kupite tudi 
ovce in koze. Tel.: 041 901 542

Prodam ovna, starega 3 leta, ni napa-
dalen, ali zamenjam za mlado ovčko, 
po možnosti brejo. Tel.: 041 739 018

Prodam ovna, starega 9 mesecev, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 933 639

Prodam jagnjeta za zakol ali nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 520 497

Prodam 7 odojkov. Tel.: 030 332 649

Prodamo odojke, težke od 30 – 40 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 49 56 716

Prodam dva odojka – 35 kg ter novo 
železno krmilno korito za živali s pre-
gradami, dimenzije 400 x 35 x 25 cm. 
Tel.: 07 49 67 725

Prodam odojke, težke 30 kg, in praši-
če, težke okoli 60 kg. Tel.: 07 49 67 280

Prodam odojke, težke od 25 do 40 
kg. Tel.: 051 205 674

Prodam prašiče, težke od 100 – 150 
kg, krmljene z domačo hrano in krmo 
v refuzi. Tel.: 07 49 67 135 

Prodam odojke, težke od 25 do 40 
kg, prašiče od 80 do 100 kg, hranjene 
z domačo hrano, zelo ugodno. 
Tel.: 031 306 622

Prodam odojke, prašiče, težke od 
140 do 190 kg, in jedilni krompir ter 
fižol češnjevec in sivček. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam odojke od 25 do 30 kg, svinje 
od 80 do 130 kg, in koruzo v zrnju, 
naravno sušeno. Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke 80-90 kg. 
Tel.: 040 878 623

Prodam prašiča, težkega 160 kg, mo-
žen zakol. Tel.: 07 49 63 417

Prodam prašiče, težke 100 – 120 kg, 
hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega od 180 – 200 
kg, svinjsko mast in ocvirke. 
Tel.: 07 49 75 391

Prodam fazane zlato-rdeče srebrne, 
slovenske rjavo srebrne, turške pete-
linčke in domače žganje. 
Tel.: 031 558 852

Prodam samca doberman, starega 8 
mesecev, vrhunski rodovnik. Možna 
menjava za športnega konja. 
Tel.: 041 377 860

Podarim mešančke manjše rasti, sta-
re 8 tednov, sivo rjave barve, mati 
kraški ovčar – husky, okolica Brežic. 
Tel.: 040 221 313

Zbiram rezervacije za mladiče škot-
skega ovčarja – Lesi, prodaja konec 
aprila. Tel.: 040 982 599

Prodamo mladičke pritlikavih srna-
stih pinčev, črne barve, z rodovni-
kom, domače leglo. Tel.: 03 56 84 680

VINO, ŽIVILA
Ugodno prodam kvalitetno rdeče in 
belo vino, iz okolice Sromelj. 
Tel.: 07 49 56 086

Prodam kvalitetno modro frankinjo. 
Tel.: 040 796 835

Prodam vino modra frankinja, cena 
1,20 €/l. Tel.: 031 765 662

Prodam zelo dobro rdeče vino iz oko-
lice Sremiča po ceni 0,8 € za liter. 
Tel.: 041 424 448

Prodam modro frankinjo, laški ri-
zling, chardonnay ter rdeče mešano 
vino, vse odlične kvalitete, okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam modro frankinjo, še 150 l, 
cena 1,3 €. Tel.: 040 982 599

Prodam belo in rdeče vino, sremiški 
okoliš, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 265 213

Prodam rdeče vino, cena 1 €/l, ter 
koruzo v zrnju, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 223 957

Prodam belo in rdeče vino, kvalite-
tno, cena 0,7 €. Tel.: 07 49 61 930

Prodam kvalitetno rdeče vino, 500 l, 
in 50 kg domače svinjske masti, bio. 
Tel.: 041 295 577

Prodam kvalitetno rdeče vino, okoli-
ca Podbočja. Tel.: 041 396 121

Prodam vino modro frankinjo ter me-
šano belo in vinograd 20 arov z viken-
dom. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594 

Prodam odlično mešano rdeče vino iz 
okolice Senovega ali menjam za dva 
prašiča mesnate pasme, vsak teže 
cca. 50 kg. Tel.: 07 49 76 031

Prodam domače žganje – sadjevec po 
4 € in domač jagermeister po 10 €. 
Tel.: 041 524 287 

Prodam cviček in belo vino, cena 
0,70 €/l. Tel.: 041 392 584

Prodam dobro belo in rdeče vino. Mo-
žna menjava za prašiče od 60 do 100 
kg ali za trofazni ali enofazni cirku-
lar. Tel.: 03 58 06 131

Prodam belo in rdeče vino z bizelj-
skega okoliša oziroma menjam za 
drva ali prašiča. Tel.: 051 480 824 

Prodam 200 litrov zelo dobrega be-
lega vina, cena ugodna. 
Tel.: 031 312 517

Prodam domače žganje sadjevec in 
vino cviček. Tel.: 031 297 579

Prodam domače torte raznih oblik. 
Tel.: 031 268 806 (po 16. uri)

Prodam fižol v zrnju, visoki, odlična 
jedilna sorta. Tel.: 051 306 556

Prodam beli jedilni krompir sorte eos 
po 0,30 €/kg. Tel.: 03 56 84 274

V najem oddam vinograd cca 250 
trt,v Mrzlavi vasi - Kozelc, nad Krško 
vasjo. Ves pridelek pustim najemni-
ku. Tel.:041 757 200 ali 49 59 001.

OTROŠKA OPREMA, POHIŠTVO
Prodam zelo lepo ohranjen avtose-
dež Brevi, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 464 528

Prodam otroški sedež z mizo znamke 
Peg Perego in otroški voziček MacLa-
ren, ugodno. Tel.: 031 529 229

Ugodno prodam trosed z ležiščem in 
dvosed, bež barve, dobro ohranjeno, 
ter malo rabljene čevlje za bordanje. 
Tel.: 070 861 613

Ugodno prodam rabljeno kuhinjo 
Svea, dolžine 270 x 280 cm, z vsemi 
gospodinjskimi aparati. 
Tel.: 07 49 27 391

Kupim dobro ohranjeno otroško kolo 
od 4. leta dalje, prodam pa prašiča 
170 kg. Tel.: 051 869 010 

RAZNO 
Prodam 150 kg pocinkane žice 3,5 
mm.  Tel.: 041 910 419

Za simbolično ceno 40 € prodam ga-
ražna vrata in enobrazdni plug. 
Tel.: 040 796 143

Prodam računalniški komplet: raču-
nalnik, monitor, zvočnika, tipkovni-
co, miško in tiskalnik. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 598 110

Prodam hladilnik Gorenje, odlično 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 247 971

Prodam oglje, primerno za kovače ali 
gostince in Leg Magic za telovadbo z 
nogami. Tel.: 041 863 633

Prodam kovinsko cisterno za kuril-
no olje, 2500 litrov ter teličko limu-
zin, staro 10 tednov. Tel.: 031 843 282

Prodam mesoreznico št. 32 na el. 
pogon in mešalec za mešanje mesa, 
enofazni. Tel.: 041 926 524

Prodam diatonično harmoniko Rehar, 
duri B – S – AS, nova, ugodno. 
Tel.: 030 934 786

Prodam harmoniko Planinc, nova, ZX 
– CFB – B ES AS. Tel.: 051 317 666

Prodam novo diatonično harmoniko 
Tolar, 37 + 3 gumbi, glasilke tipo a 
mano, šesti basni gumb, zraven tudi 
kovček. Tel.: 041 439 908

Prodam kovinostrugarsko stružnico  
Kurt Steiner VDS za struženje daljših 
komadov. Tel.: 031 815 470

Prodam malo rabljen varilni aparat 
in 1600 W brusilko Bosch, cena 50 € 
za kom. Tel.: 031 316 729

Prodam sesalec v delujočem stanju, 
2000 W, ter moško kolo na prestave. 
Tel.: 041 985 670 

Prodam brezhiben barvni TV Fischer 
z daljincem. Tel.: 031 274 865

Prodam varilni aparat, elektro inver-
terski 220 V - 160 A, popolnoma nov, 
garancija. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 554 098

Prodam TV sprejemnik Gorenje, star 
3 leta, 100 €. Tel.: 041 865 347 

Prodam balkonsko leseno masivno 
pokončno ograjo, 25 m, staro 4 leta 
in hrastova masivna vrata za vinsko 
klet 200 x 170, nova, zelo ugodno. 
Tel.: 041 516 833 

Poceni prodam jogi Meblo, 2 koma-
da, dimenzija 90 x 190, rabljena. 
Tel.: 070 304 094

Prodam štedilnik Gorenje (2 x plin, 2 
x elektrika, pečica), dobro ohranjen 
(30 €) in samostojno električno peči-
co (20 €). Tel.: 07 81 49 261

Prodam sivo tridelno moško obleko 
(Armani), neuporabljeno, št. 48, in 
črno podloženo usnjeno jakno št. 54 
(visoko). Tel.: 041 704 374

Prodam betonski mešalec, žamar za 
robljenje desk, dvobrazdni plug in 
šrotar. Tel.:  041 971 638

Menjam sličice Živalsko kraljestvo. 
Tel.: 040 936 431

Prodam otroške knjigice – pravljice 
Walt Disney, Francek, Fifi, razne se-
stavljanke, puzzle in igrice, vse zelo 
lepo ohranjeno, deloma novo. Cena: 
5 €/kom. Tel.: 041 542 910

Prodam ind. šivalni enoigelni stroj 
Singer, cena 200 €, ter sušilni stroj 
Gorenje s cevjo, cena 150 €, dobro 
ohranjena. Tel.: 070 876 044

Prodam kombinirani štedilnik 3 plin 
1 elektrika z ventilacijsko pečico, ši-
rina 50 cm, inox. Tel.: 031 620 476

Kupim playstation 2 ali 3 z vsemi pri-
ključki, samo resni. Tel.: 070 827 911

Prodam bas kitaro Ibanez GSR-20 s 
torbo, ojačevalcem Ibanez 30 W, sto-
jalo za kitaro Hercules, cena: 270 €. 
Tel.: 040 767 125

Ugodno prodam šivalni stroj Bagat, 
vgradni štedilnik Gorenje (2 el. + 2 
plin) in 2 jeklenki za plin. 
Tel.: 041 871 632 

Prodam PVC cisterno 100 l na pale-
ti, cena po dogovoru, okolica Brežic. 
Tel.: 041 502 757

Prodam lep starinski šivalni stroj, 
tudi šiva. Tel.: 051 803 778  

Prodam ali menjam za žganje ali do-
mačo salamo (klobase) jesensko-zim-
ski kostim Pepita, črno-rdeče barve, 
vel. 44. Tel.: 070 306 034

POMOČ
Lepo prosim za delujoč pomivalni 
stroj. Tel.: 031 815 470

Mi lahko kdo podari sobno kolo? Tel.: 
031 278 738

Prosim, če mi kdo podari ali ugodno 
proda računalnik z naloženim XP Win-
dows, nujno potrebujem. Hvala. 
Tel.: 070 273 545

STIKI
53-letni vdovec iz okolice Krškega, 
nekadilec, bi rad spoznal prijetno 
žensko za skupno življenje. 
Tel.: 070 386 053

50-letni vdovec bi rad spoznal žensko 
za skupno življenje, ima hišo, avto in 
službo. Tel.: 031 528 683

49-letni moški, ločen, bi rad spoznal 
dekle ali mamico za skupno življe-
nje. Imam službo, hišo in avto. Kli-
čite samo resne. Tel.: 051 762 971

40-letni fant, lastnik kmetije, želi po 
tej poti spoznati dekle ali mamico do 
40 let, ki bi prišla k meni. 
Tel.: 03 56 81 016

Želim spoznati iskreno žensko, staro 
okoli 57 let, čaka jo upokojenec, ma-
terialno preskrbljen. Tel.: 070 461 188 

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča cenjenim strankam, da bo 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev, rjavih ter grahastih jarkic 

5. marca na Kajuhovi 3, 
Senovo ter 

6. marca pri Mirt Alojzu 
Gmajna 28, Raka

Naročila sprejemamo na 
07 49 73 190 
ali 031 676 724

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar obvešča cenjene stranke, 
da bo prodaja belih kilogramskih piščancev 

v ponedeljek, 29. marca.
Rjave, grahaste in bele jarkice si lahko priskrbite 

vsak delavnik po 18.00 uri.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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LUTKOVNA PREDSTAVA: JE V KNJIŽNICI LEPO?
četrtek, 4. marec, ob 17. uri -

Mladinski oddelek v Krškem
Otroke vseh starosti in njihove starše vabimo na ogled lutkov-
ne predstave v izvedbi Borisa Kononenka, da skupaj odkrijemo, 
kakšen zaklad lahko odkrijemo v starih knjigah.

PREDAVANJE »VSE ZA ZDRAV SADOVNJAK«
četrtek, 4. marec, ob 18. uri – 

OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja boste lahko spoznavali, 
kaj narediti, da bodo v vašem sadovnjaku rasla zdrava drevesa. 
Predaval bo Davor Špehar iz kluba Gaia.

TEMATSKI VEČER Z ANTONOM KOMATOM  
četrtek, 11. marec, ob 18. uri – 

Dvorana v parku Krško
Vabljeni na zanimiv večer z znanim slovenskim ekologom, pisa-
teljem, publicistom in neodvisnim raziskovalcem Antonom Ko-
matom, ki nam bo podal svoje zadnje ugotovitve, predstavlje-
ne tudi v knjigi Umetnost preživetja. 

OTROŠKA PREDSTAVA »ZLATI KLJUČEK«
četrtek, 18. marec, ob 17. uri – Izposojevališče Senovo

torek, 30. marec, ob 17. uri – 
Izposojevališče Kostanjevica na Krki

Vabljeni na otroško predstavo Zlati ključek v izvedbi Pripovednega 
gledališča gospodične Bazilike. Predstava Zlati ključek je bila nagra-
jena na Bienalu ustanove lutkovnih ustvarjalcev Slovenije leta 2007 
z nagrado za inovativen pristop k pripovedovanju zgodb z lutko.

VELIKONOČNA USTVARJALNA DELAVNICA
sreda, 31. marec, ob 16. uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci in starši vabljeni, da se nam pridružite na prijetnem pred-
velikonočnem ustvarjanju in druženju v mladinskem oddelku.

PREDAVANJE O NORDIJSKI HOJI
sreda, 31. marec, ob 18. uri – 

Izposojevališče Kostanjevica na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja v Kostanjevici na Krki vas 
vabimo na zanimivo in poučno predavanje o nordijski hoji pre-
davateljice Ljudmile Kramar.

RAZSTAVA O DELOVANJU DRUŠTVA 
LIKOVNIKOV KRŠKO »OKO« 

marec 2010 - Osrednja knjižnica v Krškem
S februarjem 2010 smo začeli z razstavami, ki so posvečene delovanju 
društev v našem lokalnem okolju. V marcu vam je še vedno na ogled 
razstava o delovanju Društva likovnikov Krško OKO. Tudi ostala dru-
štva, ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da nas pokličete za 
dogovor na tel. 07 4904 000 (knjižničarka Marjanca Vežnaver Kljun). 

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

Osrednja knjižnica v Krškem 
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, ker pa 
za marsikoga uporaba računalnika ni tako enostavna, vas va-
bimo na računalniške delavnice za starejše. Dogovorite se lah-
ko na tel. 07 4904 000.

IZPOSOJEVALIŠČE KOSTANJEVICA NA KRKI
Od letošnjega januarja je Izposojevališče Kostanjevica na Krki 
poleg torka in četrtka odprto tudi ob sredah, med 9. in 15. 
uro. Prijazno vabljeni k obisku.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dediščino in 
tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate baroč-
ne kapucinske knjižnice in posebne zbirke Speedway v Sloveniji. 
Za voden ogled se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V MARCU

BLATNO, SROMLJE – V noči iz 
2. na 3. marec 1945 so Nem-
ci požgali domačijo Petano-
vih na Sromljah in domačijo 
Zagmajstrovih nekaj sto me-
trov nižje v Blatnem. Spo-
minska plošča iz leta 1962 na 
propadajočem objektu ob po-
žgani hiši Petanovih ne zaje-
ma vseh dejstev in takratnih 
žrtev, pravi potomec žrtev 
Jože Zagmajster, katerega še 
živa teta je bila priča dogod-
kov. Zveza borcev za vredno-
te NOB Brežice naj bi ploščo 
v tem letu prestavila v nepo-
sredno bližino, ob 65-letnici 
poboja pa so se poklonili pa-
dlim s krajevnima organizaci-
jama borcev iz Pišec in Sro-
melj.

Ploščo je postavilo Združe-
nje borcev NOV Sromlje-Piše-
ce v spomin na ustreljena bor-
ca Ivana Ogorevca, roj. 1913, 
in Franca Latina, roj. 1921, ak-
tiviste NOB Antonijo Zagmaj-
ster, roj. 1889, Antonijo Za-
gmajster ml., roj. 1923, Nežo 
Zagmajster, roj. 1925, in Iva-
na Liparja, roj. 1934, v razva-
linah požgane hiše pa so zgo-
reli Jože Petan, roj. 1892, 
Uršula Petan, roj. 1895, Jože-

Izdani,	ubiti,	zamolčani...?
fa Petan, roj. 1927, Anka Pe-
tan, roj. 1928, in Ivan Petan, 
roj. 1930. Jože Zagmajster, 
vnuk, bratranec in nečak ubi-
tih, pravi, da spominska plošča 
ni povsem natančna, saj je bila 
na Petanovi domačiji na Lasti-
nah v Sromljah od njegovih so-

rodnikov ubita le Antonija ml., 
ostali pa na domačiji njegovih 
prednikov okoli 500 metrov 
nižje, kjer je bila ranjena tudi 
njihova nečakinja Nadica Ger-
movšek, ki je zaradi poškodb 
umrla približno mesec kasne-
je, pa je na spominski plošči 
ni. Prav tako so vsi padli, razen 

člani družine Zagmajster, ome-
njeni tudi na ostalih obeležjih 
v Sromljah. To mu ni razumlji-
vo, saj ima pričanja sorodnice 
in nekdanjih partizanov, da je 
njihova družina bila partizan-
ska in brez madeža, Antoni-
ja ml. je bila članica partije, 

njen partner Ivan Ogorevc 
iz Sromelj pa je bil parti-
zan, Nemci so ga tisti ve-
čer ujeli na njihovi doma-
čiji. V njihovo domačijo, 
stisnjeno na koncu grape, 
so vaščani prinašali kruh, 
da so ga prevzemali par-
tizani.
Zagmajster meni, „da so 
bili njegovi sorodniki iz-
dani, požgani, ubiti in 
zamolčani in to verjetno 
zaradi koristoljubja“, saj 
bi imeli po vojni verje-
tno nek višji položaj. Dva 
meseca pred svobodo, ko 
so bili prepričani, da so 

že rešeni, so izgubili življe-
nja, uničene je bilo pol druži-
ne, ostali so brez vsega ime-
tja in nihče jim ni pomagal, še 
pravi Zagmajster, saj se je mo-
ral njegov stari oče vključiti v 
neko skupnost za obnovo in je 
še 20 let odplačeval kredit. Po 
vojni so na domačiji, kjer je 

bilo prej devet otrok, ostali le 
njegov stari oče, njegov še ne-
poročeni oče in Ana Germov-
šek, vdova in mati umrle Nadi-
ce, tete so šle v svet. 
Prav tako mu ni razumljivo, da 
lokalna oblast po vojni ni nič 
naredila, da bi se dogodki raz-
jasnili, saj je bilo tisto noč ubi-
tih deset oseb ter ranjena dva 
otroka, ki sta umrla, Liparjev 
štiri dni kasneje, Nadica 21. 
aprila. Enako ne more verje-
ti, da ni bilo podatkov o pa-
dlih iz njegove družine v ma-
tični knjigi, kjer so popisani vsi 
ostali padli in opisana njihova 
smrt, dogodek pa se je zgodil 
istega večera. Zato domneva, 
da je to nekdo želel prikriti in 
kot pravi, mu je njegovo poi-
zvedovanje o dogodkih potrdi-
lo, da „se nekdo nekje še poču-
ti ogroženega“, ko poizveduje, 
zakaj so morali umreti njego-
vi predniki. Zagmajster je ra-
bil nekaj let, da je uredil doku-
mente za teto Ljudmilo Gale, 
roj. 1928, ki živi v Kranju, da 
je kljub statusu vojne vete-
ranke šele v začetku tega leta 
vložila zahtevek za odškodni-
no kot potomka žrtev vojne-
ga nasilja.
 Suzana Vahtarič 

Jože Zagmajster skrbi za 
spominsko ploščo in v spomin na 
prednike prižiga sveče. 

KNJIGE IZ POSAVJA lAhKO KUPITE TUDI V:
•	 NEVIODUNUm, (hotel City) Trg matije Gubca 3, KršKO
•	 Prodajna	galerija	AMBIENTA,	CKŽ	44,	KršKO
•	 DArIlA DON, Cesta prvih borcev 16, BrEŽICE
•	 Lekarna	pod	Svetim	rokom,	Drožanjska	68,	SEVNICA
•	 Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAročILA:		
tel.	07	49	05	780

marketing@posavje.info
www.neviodunum.si

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 4. in 17. marcem

Četrtek, 4. 3.
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pre-

davanje „Vse za zdrav sadovnjak“
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige Franca 

Šetinca „Otrok brez otroštva“
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: predstavitev magistrske na-

loge „Ravnateljice skozi paradigmo moči in spolne zavesti“
• ob 19.00 v kulturnem domu Šentjanž: zdravstveno preda-

vanje in aktualne informacije o kmetijski politiki
• ob 19.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Breži-

ce: predstavitev izsedkov anketne kulinarične delavni-
ce „Katera jed je najbolj slovenska?“ dijakov 1. letni-
ka ETrŠ Brežice

Petek, 5. 3.
• od 12.00 do 17.00 na turistični kmetiji Grobelnik Podvrh: 

kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman
• ob 19.00 v MC Sevnica: koncertno odprtje popart razsta-

ve Janžeta Lorberja
• ob 19.00 v hotelu Ajdovec Sevnica: občni zbor Društva vi-

nogradnikov Sevnica-Boštanj s podelitvijo diplom in priznanj 
ter pokušnjo vzorcev 28. društvenega ocenjevanja vin

• ob 20.00 v SMC Sevnica: filmski večer po izboru gledalcev
• ob 21.00 v klubu KD Krško: koncert skupine Soulfood Inc.

Sobota, 6. 3.
• ob 9.00 v Kulturnem domu Krško: moderatorska delavnica
• ob 15.00 v SMC Sevnica: oratorijski dan – eko
• ob 16.00 v Prosvetnem domu Brežice: 7. območna revija 

plesnih skupin „V plesnem vrtincu“
• ob 17.00 v večnamenski dvorani v Pišecah: komedija T. 

Partljiča „Čaj za dve“ v izvedbi dramske skupine Smeh ni 
greh KD Orlica Pišece

• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
premiera gledališke predstave „Medved“

• ob 19.00 v kulturnem domu na Bučki: koncert ob 10. oble-
tnici delovanja vokalne skupine Mesečina

• ob 20.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice v Ter-
mah Čatež: gledališka predstava „5žensk.com“ – poslo-
vilna turneja

Ponedeljek, 8. 3.
• v Knjižnici Sevnica: slikarska razstava Janje Flisek Balog
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: monokomedija „Od 

tišine do glasbe“ v izvedbi Jureta Ivanušiča
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Brežice: komedija „V pri-

čakovanju“ v izvedbi dramske sekcije „Vaška scena“ KUD 
Slavček Velika Dolina

• ob 19.30 v KD Krško: monokomedija „Jamski človek“, 
za izven

Torek, 9. 3.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predstavitev knjige 

Zorana Zeliča „Sevnica – stoletje na razglednicah“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: recital o ženski
• ob 18.00 v enoti Kekec Vrtca Ciciban Sevnica: starševski 

čvek s Sonjo Bobek Simončič – „Mami, a lahko pomagam – 
vzgoja delovnih navad“

Sreda, 10. 3. 
• od 15.00 dalje v gostilni Vrtovšek v Sevnici in na prostoru 

pred gostilno: tradicionalna 49. salamiada v Sevnici
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno ša-

hovsko prvenstvo v pospešenem šahu za marec 2010
• ob 18.30 v Prosvetnem domu Brežice: muzikal Moje pesmi, 

moje sanje v izvedbi OŠ Dobova in trobilne sekcije GPO Loče

Četrtek, 11. 3.
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: tematski večer z An-

tonom Komatom
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Izto-

ka Bončine o Japonski

Petek, 12. 3.
• ob 9.00 v Šentjanžu: območno srečanje otroških gleda-

liških skupin
• od 12.00 do 17.00 na turistični kmetiji Grobelnik Podvrh: 

kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman
• ob 18.00 v MC Sevnica: delavnica predelave zelišč
• ob 19.00 v SMC Sevnica: turnir v ročnem nogometu

Sobota, 13. 3.
• ob 6.00 z avtobusne postaje Sevnica: sobotni naravovar-

stveni izlet – Rakov Škocjan
• ob 11.30 na zimski termalni rivieri Term Čatež: tekmo-

vanje v deskanju
• ob 18.00 v dvorani gasilskega doma Studenec: premiera 

igre „Niti tat ne more več pošteno krasti“ v izvedbi gle-
dališke skupine KD Studenec

• ob 18.00 v telovadnici OŠ Bizeljsko: pevski večer „Sloven’c 
vabi“, nastopajo MPZ Bizeljsko, MPZ Šentrupert, MPZ Za-
griški fantje, MePZ Dubravica, tamburaška skupina KUD 
Pavo Štoos Dubravica, MPZ OŠ Bizeljsko

• ob 20.00 v večnamenski dvorani hotela Toplice v Termah 
Čatež: koncert Andreja Šifrerja – Od mladeniča do lipicanca

Nedelja, 14. 3.
• ob 17.00 v dvorani gasilskega doma Studenec: ponovitev 

igre „Niti tat ne more več pošteno krasti“ v izvedbi gle-
dališke skupine KD Studenec

Ponedeljek, 15. 3.
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: cikel predavanj Pot do 

sreče obstaja - Odvisnost malo drugače, gost Zlatko Blažič 

Torek, 16. 3.
• ob 10.00 v Knjižnici Sevnica: razgovor pri delodajalcu – 

delavnica za brezposelne v okviru projekta CVŽU
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni meseč-

ni hitropotezni šahovski turnir za marec 2010
• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija „Gospa 

ministrica“, za abonma in izven

Sreda, 17. 3.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Sanje Rozman


