
Obsežna obnova kostanjevi-
škega otoka, predvsem Uli-
ce talcev in Oražnove ulice, 
je stala 363.633.686 takra-
tnih tolarjev oz. 1,5 mili-
jona evrov. Večino sredstev 
je prispevala Občina Krško, 
dela pa je izvedel Kostak Kr-
ško. Dva dni pred omenjeno 
otvoritvijo je bil opravljen 
tehnični prevzem, ki pa ni 
bil uspešen, saj so na njem 
ugotovili številne nepravil-
nosti, od zlomljenih tlakov-
cev, neprimernih litoželeznih 
pokrovov jaškov kanalizaci-
je in neustrezne signalizacije 
do manjkajoče dokumentaci-
je. Kmalu zatem je Upravna 
enota Krško izdala odločbo, 
v kateri je naložila odpravo 
pomanjkljivosti, tu pa je za-
deva zastala. 

Izvajalec je sicer odpravil 
nekatere nepravilnosti, deni-
mo zamenjal pokrove jaškov, 
vendar o tem ni predložil 
vse potrebne dokumentaci-
je, nam je pojasnil Niko So-

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIV, št. 6, četrtek, 18. marec 2010

	 IZ	VSEBINE

2	 Do	poletja	nov	
most

4	 V	Krškem	bo	
Mestni	muzej

5	 Pred	krškimi	
kmeticami	
pestro	leto

6	 Iz	občine	
Radeče

7	 Gasilci		
v	primežu	
birokracije

9	 Spravilo	lesa	
nekoč	in	danes

12	 Za	sodobnejšo	
senovsko	šolo

13	 Iz	občine	Krško
15	 Iz	občine	

Brežice
16	 Iz	občine	

Sevnica
17	 Mladi
18	 Šport
21	 Križanka
22	 Mali	oglasi
23	 Kam	v	Posavju

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

V občinah
KRŠKO, BREŽICE,

SEVNICA,
KOSTANJEVICA NA KRKI,

 RADEČE in 
BISTRICA OB SOTLI

DR. TOmAŽ TEROpŠIČ, 
direktor posavskega 
muzeja Brežice

Naš pogovor,
str. 3

Precej ljudi me je 
poklicalo, naj gradu 
ne vračam... 

KRŠKI VETERANI 
VOJNE ZA SLOVENIJO

pESTRO NA KRŠKEm 
STADIONU

Posavska panorama, 
str. 11

Zadnja stran, 
str. 24

10-letnico delovanja 
obeležili z izdajo 
brošure

Sneg je zmotil prve 
letošnje treninge 
speedwayistov

mUČENIŠKA 
SALAmIJADA

Iz naših krajev, 
str. 6

Tradicionalna 
sevniška salamijada 
dopolnila 49 let

IC

www.secom.si

Nadaljevanje na 2. strani

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,  
22. marca,  

od 16. do 18. ure
na 07 49 05 782

več na strani 19

Ob	desetletnici	otvoritve	
tudi	uporabno	dovoljenje?
KOSTANJEVICA NA KRKI – 7. julija letos bo minilo že celo desetletje, odkar so 
takratni predsednik sveta KS Kostanjevica na Krki milan Herakovič, krški župan 
Franc Bogovič in takratni prometni minister Anton Bergauer svečano odprli ob-
novljeno infrastrukturo na kostanjeviškem otoku, projekt pa še vedno nima 
uporabnega dovoljenja. po številnih opozorilih kostanjeviških občinskih sve-
tnikov, predvsem Herakoviča, so se zadeve pred kratkim začele razpletati.

mrak z Občine Krško, zato 
postopek uradno nikoli ni bil 
izpeljan do konca. Po njego-
vih besedah pri ugotovljenih 
nepravilnostih sicer ni šlo za 
stvari, ki bi vplivale na upo-
rabnost in varnost kostanje-
viških cest in pločnikov, do-
daja pa tudi, da so v času 
obnove pričakovali skoraj-
šnjo izgradnjo kostanjeviške 
obvoznice, kar pa se je, kot 
se je izkazalo, precej zavle-

klo, težki promet pa je tako 
še leta potekal skozi mestno 
središče in ga uničeval. 

Katere pomanjkljivosti kon-
kretno so bile odpravljene, 
nam v zelo skopem odgovo-
ru niso pojasnili niti s Kostaka 
Krško, odgovorili so le, da so 
pomanjkljivosti, ugotovljene 
na tehničnem pregledu, »v 
večji meri vse odpravljene«. 

Kostanjeviški otok – nikoli uradno zaključen projekt

LJUBLJANA, POSAVJE - Kot so nam sporočili iz predsed-
stva SD Krško, je bil 8. marca s pomočjo poslanca SD, 
župana Občine Radeče, predsednika Sveta regije Posav-
je ter predsednika Odbora za gospodarstvo v Državnem 
zboru matjaža Hana uspešno izpeljan sestanek pri pred-
sedniku vlade Borutu pahorju o najpomembnejših ukre-
pih za pospešitev postopkov za izgradnjo HE na spodnji 
Savi. Na sestanku, na katerem so sodelovali minister za 
gospodarstvo dr. matej Lahovnik, direktor direktorata za 
energetiko mag. Janez Kopač ter posavski župani, so se 
dogovorili, da se izgradnja HE na spodnji Savi nadaljuje 
v skladu s predvidenimi načrti, pri čemer so posebno po-
zornost namenili ureditvi državnega prostorskega načr-
ta za HE Brežice in HE Mokrice, ki naj bi ju vlada potrdi-
la jeseni. Predsedstvo SD Krško ocenjuje ta razgovor kot 
ustrezno rešitev nekaterih v preteklem obdobju nastalih 
problemov in ob tem podpira odločnost vlade, da se iz-
gradnja HE na spodnji Savi nadaljuje. 

Posavski	župani	pri	Pahorju

KRŠKO - Občinski svet Občine 
Krško naj bi se na 38. seji, ki 
je sklicana za 22. marec, iz-
rekel o pobudi za ustanovitev 
nove krajevne skupnosti Spo-
dnji Stari Grad. po predlaga-
nem gradivu občinske uprave 
naj bi svetniki sprejeli sklep o 
zavrnitvi pobude za ustanovi-
tev nove krajevne skupnosti. 

Prvopodpisani v skupini za 
ustanovitev nove krajevne 
skupnosti (KS) Aleš Zajc nam 
ni posredoval obljubljenega 
mnenja z obrazložitvijo razlo-
gov za ustanovitev nove KS, kljub temu, da je ob našem za-
prosilu dejal, da se ne strinjajo z razlogi predlagane zavrni-
tve njihovega predloga. Ob zaključku redakcije ni odgovarjal 
na elektronsko pošto in ni bil dosegljiv po telefonu. 

117 krajanov Spodnjega Starega Grada in 57 krajanov Spo-
dnje Libne je februarja občini podalo pobudo za ustanovitev 
nove KS, ki naj bi obsegala omenjeni naselji. Na zboru kra-
janov KS Dolenja vas so 27. januarja izrazili svoje prepriča-
nje, da bodo naloge krajevne skupnosti lažje opravljali v la-
stni KS in da bodo tako zastopani dejanski interesi krajanov. 
Ugotavljajo namreč, da je smotrno, da se glede na njihovo 
lego (deponija, NEK in lokacija odlagališča NSRAO) in s tem 
povezane prednosti in slabosti organizirajo samostojno, saj 
naj bi tako lažje odločali, se obveščali in reševali probleme. 
To pa po mnenju pravne službe Občine Krško ni zadosten ar-
gument za oblikovanje nove KS, saj objekti državnega po-
mena ne predstavljajo specifike in nevarnosti za samo dve 
naselji v lokalni skupnosti. Pobudniki so zahtevali tudi razpis 
referenduma o izločitvi obeh vasi iz KS Dolenja vas. 

Bo	občinski	svet	zavrnil	
pobudo	za	novo	KS?	

Branimir Vodopivc st.

Državni prostorski načrt za 
Feniks je predstavil Aleš mla-
kar iz Ljubljanskega urbani-
stičnega zavoda. Kot je pove-
dal, bo gospodarsko središče 
Feniks zavzemalo 130 hektar-
jev (skrčeno iz prvotno pre-
dlaganih 400 hektarjev) po-
vršin med letališčem Cerklje 
ob Krki in avtocesto, ki bodo 
opremljene za izvajanje ak-
tivnosti, povezanih s tran-
sportom, logistiko, proizvo-
dnjo in distribucijo blaga. 
„DPN ne dopušča nobene pro-
blematične dejavnosti – tež-
ke industrije ali industrije z 
emisijami v okolje. To bo so-
dobno gospodarsko središče, 
v katerem se bodo razvijale 
panoge z visoko dodano vre-
dnostjo,“ je poudaril Mlakar. 
Do leta 2030 naj bi se v okviru 
Feniksa odprlo 800 novih de-
lovnih mest, posredno pa še 
več, je dodal Aleksander Zu-
pančič iz Valvasorjevega razi-

Feniksu	iščejo	gnezdo

skovalnega centra Krško, kjer 
so opravili raziskavo o upravi-
čenosti projekta. 

Med šestimi obravnavanimi 
variantami obvoznice Skopi-
ce, ki je bila v DPN za Feniks 
uvrščena na pobudo brežiške 
občine, Ministrstvo za oko-
lje in prostor predlaga traso 
južno od naselja, ki se pov-
sem približa hišam in špor-
tnemu igrišču. Ta trasa naj 
bi bila najboljša, ker zavza-
me najmanj kmetijskih ze-
mljišč in se izogne arheolo-
škim območjem, krajani, že 
tako razburjeni zaradi širitve 
cerkljanskega letališča 250 
metrov bližje njihovi vasi in 
sramotnih ponudb za odkup 
njihovih zemljišč, pa so me-
nili, da je predlagana pred-
vsem zato, ker je najcenejša. 
Kot je povedala podpredse-
dnica sveta KS Skopice Irena 
Rudman, so se proti tej tra-

si že večkrat izrekli in se za-
vzeli za obvoznico ob avtoce-
sti oz. po drugi strani naselja, 
pri čemer cena ne bi smela 
prevladati nad interesi kra-
janov. Župan Ivan molan je 
predlagal, naj se obvoznica v 
takšni obliki izvzame iz DPN 
ter naj se raje uredi komunal-
na infrastruktura ter določijo 
omejitve glede prometa sko-
zi naselje, dolgoročna rešitev 
za obvoznico pa naj se posku-
ša najti skupaj s sosednjo Kr-
ško vasjo. 

Na Drnovem so udeležen-
ci obravnave opozorili pred-
vsem na izgubo kmetijskih 
zemljišč in na potencialno 
problematične dejavnosti v 
Feniksu, po ostrih besednih 
napadih dveh udeležencev 
obravnave na predstavnike 
ministrstev pa se je razpra-
va končala.
 Peter Pavlovič

SKOpICE, DRNOVO - 11. marca je najprej na Skopicah, nato pa še na Drnovem, 
potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta 
(DpN) za gospodarsko središče Feniks v posavju, ki je bil v času od 15. februarja 
do 16. marca javno razgrnjen. 

KRŠKO – V ponedeljek, 22. marca, bodo v klopi občinske sejne 
sobe znova posedli krški občinski svetniki in svetnice. Dnev-
ni red je zelo obsežen, saj je na njem 18 točk ter številne 
podtočke. Obravnavali bodo pripombe in predloge k dopol-
njenemu osnutku DPN za gospodarsko središče Feniks, letni 
program gospodarskih javnih služb za leto 2010 in nekaj spre-
mljajočih sklepov, program opremljanja stavbnih zemljišč in 
merila za odmero komunalnega prispevka v obrtni coni MDB – 
jug, projekt komasacije kmetijskih zemljišč na Krškem polju, 
nekaj investicij (obnova večnamenskega objekta v Brestani-
ci, prenova javne razsvetljave in izvedba odprtega široko-
pasovnega omrežja elektronskih komunikacij)... Med drugim 
bodo odločali tudi o delovni uspešnosti ravnateljev/direktor-
jev javnih zavodov in nagradah zanje. P. P. 

Dnevni	red	obeta	dolgo	sejo

Nadaljevanje na 2. strani
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SEVNICA - Občinska organizacija DeSUS Sevnica je imela ko-
nec februarja zaradi odstopa prejšnjega predsednika Lojzeta 
Ruparja volilno skupščino, na kateri je bilo prisotnih 84 čla-
nov. Za novega predsednika so izvolili Jožeta Žnidariča, po-
leg tega so sprejeli nova statutarna pravila občinske organi-
zacije DeSUS, v katerih je poleg že sedaj organiziranih štirih 
krajevnih odborov v Sevnici, Krmelju, Tržišču in Šentjanžu 
predvidena možnost organiziranja novih krajevnih organiza-
cij, ter program dela do vključno leta 2014. Skupščine so se 
udeležili tudi predsednik DeSUS-a Karl Erjavec, generalni 
sekretar stranke Ljubo Jasnič in bivši predsednik poslanske 
skupine DeSUS mag. Franc Žnidaršič, zato je bila razprava 
izredno kvalitetna, živahna in ostra.  F. E. / P. P.

DeSUS	v	Sevnici	ima	novo	
vodstvo

BREŽICE - Občina Brežice je z 8. marcem pričela z izgra-
dnjo nadvoza oz. mostu na Bizeljski cesti pri vodovodnem 
stolpu, ki naj bi bil zgrajen do turistične sezone. Od  8. 
marca do predvidenega zaključka izgradnje 2. junija bo 
popolna zapora ceste. Dotrajani most, ki so ga v prvih dneh 
že porušili, bodo nadomestili z novim objektom, ki prina-
ša izboljšano prometno varnost. 

Župan Ivan molan je dejal, da se je stari most že posedel za 
8 centimetrov in so ga morali v preteklosti podpreti. Z izved-
bo novega nadvoza se bo zaključil triletni projekt Urejanje 
starega mestnega jedra, za katerega so namenili 2,6 milijona 

evrov, od tega 1,7 milijona nepovratnih evropskih sredstev.  
Župan je 4. marca podpisal pogodbo o izgradnji nadvoza z 
izvajalcem del, direktorjem podjetja Gradis GP Ljubljana 
Bojanom Bajcem. Izvedba projekta mostu je ocenjena na 
478.179 evrov, nadzor nad deli bo izvajalo podjetje Region 
d.o.o. Investicija se bo zaključila z rekonstrukcijo Bizeljske 
ceste v delu izgradnje mostu. Kot je še dejal župan, tako od 
izvajalca del kot od nadzornika pričakujejo, da bodo dela do-
končana v pogodbenem roku, to je še pred turistično sezo-
no, za kar se je Bajec zavezal in obljubil, da se bodo trudili 
držati roka ter dela izvedli kvalitetno in čim manj moteče. 
Bajec se zaveda, da so gradbeniki moteči za okolico, zato je 
dejal, da se bodo prilagajali življenjskemu utripu, verjame 
pa, da bodo prebivalci bolj zadovoljni, ko končajo z delom. 
Pri delih kot podizvajalec sodeluje KOP Brežice.
  S. Vahtarič

Do	poletja	nov	most	pri	
vodovodnem	stolpu	

Dodali so še, da bodo obnovili in predložili manjkajočo do-
kumentacijo, da bo občina lahko zaprosila za tehnični pre-
gled in uporabno dovoljenje, v skladu z naknadnim dogovo-
rom z občino pa bodo ustrezno podaljšali bančno garancijo. 
Slednja bi sicer uradno morala začeti teči šele z dnem prido-
bitve uporabnega dovoljenja, kdaj bo dejansko začela teči, 
pa bo zaradi toliko let uporabe obnovljenega otoka najbrž 
stvar dogovora vseh vpletenih. Zakaj je zadeva stala celo de-
setletje, nam tako ni uspelo izvedeti.

Kostanjeviški občinski svetniki so večkrat opozorili, da na 
otoku nastaja škoda, ki bo, v kolikor se čim prej ne opra-
vi tehnični prevzem in pridobi uporabno dovoljenje, ostala 
na plečih njihove občine. Na pobudo kostanjeviške občinske 
uprave so se tako v začetku letošnjega februarja sestali pred-
stavniki občin Kostanjevica na Krki in Krško, Kostaka kot iz-
vajalca del in Savaprojekta kot nadzornika ter se dogovorili, 
da bodo projekt (ki, mimogrede, ni bil nikoli uradno predan 
novoustanovljeni občini Kostanjevica na Krki in je kot nedo-
končana investicija del delitvene bilance med občinama), 
vendarle pripeljali do formalnega zaključka. „Šli bomo tudi 
na otok in ugotovili, kako je z odpravo pomanjkljivosti, ki so 
bile predmet neuspešnega tehničnega prevzema. Poleg tega 
pa bomo pregledali tudi, kakšno je stanje na otoku. Treba bo 
ugotoviti, ali so pomanjkljivosti in napake, ki jih vidimo (gre 
predvsem za poškodovane tlakovce, op. p.), posledica nekva-
litetno opravljenega dela ali pa so že posledica zoba časa,“ 
pravi Stane Rostohar, v kostanjeviški občinski upravi zadol-
žen za področje infrastrukture. V Kostanjevici upajo, da bodo 
zadeve čim prej razčistili in da jim zaradi gradbeniško-biro-
kratskih zamud na otoku ne bodo ostale luknje v pločnikih.
 Peter Pavlovič

Ob	desetletnici	otvoritve	
tudi	uporabno	dovoljenje?

KRŠKO - Dobrega pol leta pred lokalnimi volitvami je kan-
didaturo za župana občine Krško najavil kandidat Sloven-
ske demokratske stranke Cvetko Sršen, 43-letni direktor 
novomeške poslovne enote pošte Slovenije, v tem man-
datu tudi podžupan občine Krško. 

Cvetko Sršen je prepri-
čan, da občina Krško po-
trebuje poklicnega župa-
na ter – kljub temu, da je 
bilo v preteklih letih nare-
jeno veliko dobrega - sveže 
ideje za razvoj, ki bo prine-
sel boljšo kakovost življe-
nja za vse občane. Osrednja 
točka njegovega programa 
je gospodarstvo: „Stanje v 
gospodarstvu je resno, ne-
zaposlenost še narašča. Po-
magati je potrebno tako 
vsem tistim, ki že danes 
ustvarjajo dodano vrednost, 
kot tistim, ki se za podjetništvo šele odločajo in pričakujejo 
jasen signal, da so v našem okolju zaželeni.“ Z zagotavljanjem 
stanovanjskih in zaposlovalnih pogojev mora občina preprečiti 
beg možganov in uporabiti znanje domačih ljudi, še dodaja.

Podpira čimprejšnje dokončanje projektov na področju ener-
getike, tudi gradnjo drugega bloka NEK, vendar v sodelova-
nju z lokalno skupnostjo. „Ne smemo dovoliti, da bi kateri 
koli lobi o tem odločal mimo prebivalcev,“ meni Sršen in pri 
tem ne izključuje niti referenduma. SDS je že lani podala pre-
dlog o razdelitvi dela nadomestil za jedrske objekte, ki (del-
no) upošteva zahteve lokalnih prebivalcev. Zavzemajo se za 
delno ali popolno subvencioniranje nekaterih stroškov gospo-
dinjstev na nivoju celotne občine, več sredstev bi namenili 
tudi krajevnim skupnostim za dodaten in hitrejši razvoj njiho-
vega področja ter tako po Sršenovih besedah razdelili 32 % t. 
i. jedrske rente. Zavzemal se bo tudi, da Sklad NEK ostane v 
Krškem in da se zbrana sredstva porabljajo strogo namensko.

In pokrajina Posavje? „Če želimo pokrajino, moramo iz obči-
ne Krško narediti mestno občino in močno regijsko središče. 
Če želimo biti veliki in pomembni, se moramo tako tudi ob-
našati.“ Več na www.posavje.info. P. Pavlovič

LJUBLJANA / KRŠKO - Na na-
daljevanju 14. seje Državne-
ga zbora RS je ta 4. marca 
razrešil dr. Romano Jordan 
Cizelj s funkcije predsedni-
ce upravnega odbora Sklada 
za financiranje razgradnje 
NEK in odlaganje radioaktiv-
nih odpadkov iz NEK. Ker je 
bila Komisija za preprečeva-
nje korupcije mnenja, da sta 
funkciji evropske poslanke in 
članstvo v upravnem odboru 
sklada nezdružljivi, je zah-
tevo po razrešitvi naslovila 
na mandatno-volilno komi-
sijo DZ, ki je v nadaljevanju 
predlog vložila tudi v DZ. Dr. 
Romano Jordan Cizelj so poslanci razrešili s 44 glasovi za in 24 
proti. Dr. Jordan Cizelj, po izobrazbi magistra in doktorica zna-
nosti s področja jedrske tehnike, je sicer članica več evropskih 
energetskih združenj in forumov, med drugim je podpredsedni-
ca Evropskega energetskega foruma, članica v Evropskem zdru-
ženju jedrskih društev, Ženevskega energetskega foruma, Foru-
ma za prihodnost jedrske energije in članica Žensk na področju 
jedrske energije. Med leti 2002 in 2006 je bila predsednica Dru-
štva jedrskih strokovnjakov Slovenije, leta 2003 je bila imeno-
vana za članico Upravnega odbora Sklada za financiranje razgra-
dnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, nakar je 
bila leta 2007 imenovana za predsednico Upravnega odbora Skla-
da in v letu 2009 za to funkcijo ponovno izvoljena. Leta 2007 ji 
je evropski parlamentarni časopis The Parlaiment podelil v ka-
tegoriji Energija nagrado za evropsko poslanko leta.  B. M.

Cvetko	Sršen	bo	kandidiral	za	
krškega	župana

Cvetko Sršen

Državni	zbor	razrešil	
dr.	Romano	Jordan	Cizelj

Dr. Romana Jordan Cizelj

Stari most so porušili že 9. marca.

Napovednik 
prireditev

Vabimo Vas
na slovesno odprtje

obnovljenega
Valvasorjevega kompleksa

in ustanovljenega 
Mestnega muzeja Krško

v torek, 30. marca 2010, ob 17. uri.

Častni gostje:
dr. Stojan Pelko,

Ministrstvo za kulturo
ter Valvasorjeva potomca

Egon Ehrlich in 
Franz Alfons Mahnert.

Dobrodošli!

V pravni obrazložitvi občinska uprava ugotavlja, da je pobudo 
podalo vsaj 5 odstotkov volivcev, pobudnikov je 174, volivcev 
v celotni KS pa 791. KS Dolenja vas je na zahtevo Občine Krško 
odločala o tej pobudi, pet svetnikov se je izreklo proti novi KS, 
eden iz Spodnjega Starega Grada je bil za, drugi svetnik Spo-
dnjega Starega Gradu pa se seje ni udeležil, pravi predsednik 
KS Dolenja vas Branimir Vodopivc st. Na isti seji 1. marca so 
svetniki soglasno potrdili spremembe statuta KS Dolenja vas, 
s katerimi so določili, da tudi naselje Libna in naselje Spodnja 
Libna dobita po enega predstavnika v svetu krajevne skupnosti. 

Vodopivc je vesel, da je bil Spodnji Stari Grad v letu 2009 po-
polnoma infrastrukturno posodobljen in ni razloga, da bi se 
tamkajšnji prebivalci čutili v čemer koli prikrajšani. Oseb-
no je proti izločitvi omenjenih naselij v novo KS. „Mnenje 
KS Dolenja vas za občinski svet ni zavezujoče, je pa občin-
ska uprava enakega mnenja kot KS. Če bi občinski svet slu-
čajno potrdil novo KS, potem naj pove, kako to izpeljati, ni 
pa krajevna skupnost nobena oblast,“ je še dejal dolgoletni 
predsednik KS Dolenja vas.  S. Vahtarič 

Bo	občinski	svet	zavrnil	
pobudo	za	novo	KS?	

BREŽICE - Jutri, 19. marca, bo Brežice in tamkajšnjo ob-
močno organizacijo Socialnih demokratov obiskal minister 
za promet dr. patrik Vlačič. Ob tej priložnosti bodo ob 
15.30 uri v hotelu Čateški dvorec na Dvorcah pripravili de-
lovno srečanje z ministrom z naslovom „Razvoj logistike v 
luči razvoja občine Brežice in Posavja“, ki je namenjeno 
vsem subjektom v občini, ki vplivajo na razvoj logistike, 
infrastrukture, gospodarstva...

Minister	Vlačič	prihaja	
v	Brežice
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gradov v Posavju, in sicer ti-
stih, ki so še danes v funkciji, 
štirje so v občini Brežice, dva 
v krški, eden pa v občini Sevni-
ca. Menim, da je to tako lep in 
prestižen izdelek, da bi se ga 
upali podariti tudi angleški kra-
ljici. Tudi javno službo, ki smo 
jo izvajali, smo v celoti izpol-
nili. Čeprav so nam že na za-
četku leta pisali tako ustanovi-
telj kot drugi, naj varčujemo z 
denarjem, ker ga ne bo dovolj. 

Letos kaže kaj boljše?
Na to vprašanje bi bolje odgo-
vorili politiki.

Ste pa optimist?
Ja, jaz sem vedno optimist. 
Računam, da bo te krize en-
krat konec. Letos še pričaku-
jem določene težave, ampak 
vseeno načrtujemo kar ne-
kaj projektov. Upam, da nam 
bo uspelo postaviti razstavo 
o frančiškanih, z novoustano-

vljenim Mestnim muzejem v 
Krškem je že dogovorjeno so-
delovanje, postavili bomo zbir-
ko o Nevio dunumu, se pravi o 
rimskem mestu. Obiskovalci 
tudi radi vidijo, da je kaj no-
vega v stalni zbirki o kmečkih 
uporih, tako bomo postavili po-
večano maketo gradu Brežice, 
ob tem pa izvajali bogat pe-
dagoški program. Kako pa bo 
letos z našo izvenprogramsko 
dejavnostjo, še ne vem. Ne le 
zaradi vremena, ki nam je lani 
močno nagajalo, pač pa zato, 
ker naj bi bil grad z dvoriščem 
vred v veliki obnovi.

Grad je bil že doslej deležen 
obnovitvenih del.
Seveda. Naj vam povem le eno 
izkušnjo. Pred nekaj leti si je 

na razne načine posredovati 
ljudem. Mislim, da je za vsa-
kogar, ki pride v Posavski mu-
zej in si ga ogleda, to dobra 
popotnica.

Ob tem je še posebno peda-
goško delo v vašem muzeju 
precej odmevno.
Izjemno sem zadovoljen s pe-
dagoško službo, saj lahko re-
čem, da sodi med najuspešnej-
še v Sloveniji. Moj sodelavec 
kustos pedagog je pri tem ino-
vativen, prihaja z novimi pro-
jekti, idejami. Ob upošteva-
nju, da je slep, je to posebnost 
v Sloveniji. Saj so ob tem sicer 
tudi določene težave, ampak 
jih s skupnimi močmi vedno re-
šimo. Če samo malo ilustriram: 
ko sem pred leti moral na in-
validski komisiji poročati, sem 
dejal, da sem zadovoljen in bi 
želel, da sodelavec ostane pri 
nas, me najprej niso resno je-
mali. Predsednik komisije, sta-

rejši gospod, pa je rekel, da  
česa takega še ni doživel. 

Kaj pa bi izpostavili iz dosež-
kov vašega muzeja v minu-
lem letu? 
Kljub temu, da je bil zara-
di splošno znane krize in po-
manjkanja sredstev zlasti obisk 
šolske mladine manjši, smo vse 
planirane cilje izpolnili, raz-
stavni plan pa smo celo prese-
gli. Pri tem bi izpostavil stal-
no zbirko Gradovi Posavja. V 
gradu imamo čudovito zbirko 
grafik gradov iz 17. stoletja, ki 
jih je bilo v Posavju kar pre-
cej. Ob tem smo naredili tudi 
posebno lepo grafično mapo, ki 
smo jo oblikovali v sodelovanju 
z Alojzem Koncem iz Sevnice. 
Gre za ponatise grafik sedmih 

»To so bili zelo, zelo lepi časi,« 
pravi dr. Teropšič. »Če bi bilo 
možno, bi se še vrnil v tiste 
čase, druženje s prijatelji, no-
benih velikih obveznosti, ra-
zen seveda študijskih, ki so 
tekle normalno, čas, ki bi si ga 
marsikdo želel.« Že takrat ga 
je zanimalo raziskovanje voj-
ne in vojaške zgodovine, ob-
javil je nekaj manjših prispev-
kov na temo 2. svetovne vojne 
na Kozjanskem. Vodenje Posa-
vskega muzeja in njegovega 
(trenutno) 12-članskega kolek-
tiva mu je bilo zaupano prvič 
že leta 1992, pred kratkim pa 
je dobil podporo za nov petle-
tni mandat.

Kako ste se odločili za poklic 
zgodovinarja?
Kot sem že napisal v uvodu 
ene izmed mojih knjig, me je 
za zgodovino navdušil oče, ko 
mi je pripovedoval razne zgod-
be iz preteklosti. V času štu-
dija zgodovine sem ogromno 
prebral, ne le vojaške in voj-
ne tematike, po študiju naj bi 
šel delat v prosveto, za kate-
ro sem imel štipendijo, vendar 
takrat ni bilo prostega mesta. 
Po kratkem delu v Brestanici 
(nadomeščanje med porodni-
ško), sem dobil prvo stalno za-
poslitev v muzeju v Brežicah.

Katere so največje vrednosti 
v posavskem muzeju?
To je zelo težko vprašanje. 
Tudi če bi skušali odgovoriti 
s skupnimi močmi, ne verja-
mem, da bi lahko odgovorili. 
Muzealci na te zadeve gleda-
mo drugače. Pri nas ima vsak 
predmet težo, vsak ima za 
sabo zgodbo. Če pa gledamo v 
materialnem smislu, ima vsa-
ka stvar svojo ceno, tako tudi 
predmeti v muzeju. Seveda 
je največji biser naša baroč-
no poslikana viteška dvorana. 
Ampak grad kot celota je naj-
večji magnet, ki privablja obi-
skovalce, saj je najmogočnejša 
grajska arhitektura v Posavju. 

V njem imamo kar nekaj stal-
nih zbirk, v vsaki se najdejo 
predmeti, ki so tudi v materi-
alnem smislu visoke vrednosti. 

Kakšne obiskovalce imate, 
kdo prihaja k vam?
Po statistiki vodimo doma-
če obiskovalce in tuje. Tuji 
so predvsem tisti, ki pridejo 
v našo regijo, ne moremo jih 
spraševati, kdo so, verjame-
mo pa, da so vseh možnih po-
klicev in starosti. Zadnje čase 
je zelo veliko Italijanov, sča-
soma pa računamo, da bomo 
deležni obiska Japoncev in Ko-
rejcev.  Med domačimi obisko-
valci, ki so zelo različni, veliko 
pozornost dajemo šoloobvezni 
mladini. V gradu je zbrano ve-
liko znanja, mi ga poskušamo 

Pogovor	z	dr.	Tomažem	Teropšičem,	direktorjem	Posavskega	muzeja	Brežice

Precej	ljudi	me	je	poklicalo,
naj	gradu	ne	vračam...	
BREŽICE – V prve štiri razrede osnovne šole je hodil na Bizeljskem. Na tisti čas ima zelo lepe spomine, 
saj so bili to brezskrbni dnevi na vasi. potem so se z družino preselili v Brežice, kjer je hodil v gimnazi-
jo in zatem odšel na fakulteto. Ves ta čas se je aktivno ukvarjal s taborništvom, saj ga je narava vedno 
privlačila. V taborništvu je bil vse, od navadnega člana do predsednika občinske taborniške zveze, pre-
jel pa je tudi vsa možna slovenska odličja in eno zvezno, srebrni javorov list. 

grad pogledala gospa, ki je v 
mladosti živela v Brežicah. Ko 
je po 30 letih ponovno prišla 
sem, ni mogla verjeti, kako 
je grad drugačen. Rekla je, 
da je to popolnoma drugačen 
grad, kot ga je imela v spomi-
nu. Lepšega si človek ne more 
želeti. Kar pomeni, da je bilo 
v ta grad doslej vloženo veliko 
sredstev in dela. Če naštejem 
le večje posege: obnova stre-
he, v celoti je bila prenovlje-
na fasada, uredili smo ogreva-
nje, elektriko, v celoti so bila 
zamenjana okna in vrata, bolj 
ali manj so bili vsi prostori pre-
beljeni, prenovljen je bil del 
podstrešja in urejen za potre-
be muzeja, urejeno je bilo zu-
nanje in notranje odvodnjava-
nje, urejeno je bilo dvorišče, 
na novo je bila pozidana graj-
ska arkada, urejena je okoli-
ca. Skratka, grad je glede na 
leto 1949, ko so muzealci prvič 
prišli vanj, v celoti prenovljen.

pa se dotakniva še omenjene 
letošnje obnove.
Občina Brežice je preko razpi-
sa dobila odobrena strogo na-
menska sredstva, 1,2 milijona 
evrov za prenovo trakta, v ka-
terem je viteška dvorana. Ve-
čina sredstev naj bi šla v sana-
cijo te dvorane, pa za prostor 
nad in pod njo. V to je vklju-
čeno tudi restavriranje fresk. 
Raziskave so pokazale, da so 
freske že v precejšni meri od-
stopile, zato bo treba veliko 
vložiti v obnovo. A glede na to, 
da v dvorano ni bilo nič vlože-
nega že 350 let, je obnova nuj-
no potrebna. Da bomo ta biser 
ohranili. 

V zadnjem času je veliko go-
vora, da naj bi grad vrnili po-
tomcem Attemsov. Kakšno je 
vaše mnenje?
Zaenkrat je lastnik gradu še 
vedno Občina Brežice. Kot 
sem bil informiran, so dediči 
Attemsov dobili grad po sodni 
poti nazaj. Ne vem, kaj bi lah-
ko dediči s tem gradom, ver-
jetno so bogati, skoraj gotovo 
pa nimajo toliko denarja, da 
bi lahko grad vzdrževali v ta-
kem stanju, kot je zdaj. Vem, 
da nekatere bogate nemške 
plemiške družine dajejo grad 
za en evro v najem, kako pa 
bo v tem primeru, kaj se bo 
zgodilo, ne vem. Verjamem, 
da se bosta občina in drža-
va začeli pogajati, za lokal-
no skupnost pa bi bilo najbolj 
elegantno, da država poplača 
dediče z obveznicami. Kar ne-
kaj ljudi me je poklicalo in mi 
dalo podporo. Pri tem so de-
jali, da naj ne vračam gradu. 
Kot da bi bil moj! Od leta 1949 
v gradu domuje muzej, direk-
tor muzeja pa je samo nje-
gov upravitelj. Bila pa bi ve-
lika škoda, če grad ne bi bil 
namenjen kulturi.

Zdaj pa se dotakniva še vaše-
ga raziskovalnega dela. Župan 
molan vam je nedavno pode-
lil posebno priznanje ob vaši 
doktorski disertaciji. Zakaj 
vas je pritegnila ravno voja-
ška tematika?

Večkrat sem že poudaril, da 
sem znanstvenik in temu pri-
merno se moram tudi obnašati. 
Vsaka stroka ima svoje zakoni-
tosti, tudi zgodovina jih ima, 
in sledim tem strokovnim na-
potkom, ker menim, da nas bo 
le kvaliteta obdržala pokonci. 
Mene seveda zanima celotna 
zgodovina, vendar ni možno-
sti, da bi se ukvarjal z vsem. 
Če vam samo povem, da sem 
uspel za obdobje t.i. 10-dnev-
ne vojne, ki pa je trajala vsaj 
leto in pol, zbrati za veliko 
omaro gradiva. Samo to gradi-
vo bi lahko obdeloval do upo-
kojitve in še ne bi bilo dovolj.

Zakaj vojna zgodovina? 
Ukvarjam se s to tematiko, 
ker je to domoljubna tema. 
Posavje kot del širše regi-
je, tudi Kozjanskega, je ime-
lo zelo hrabre bojevnike. Ima-
mo neke nemške dokumente, 
iz katerih se vidi, kako se je 
ena najbolj izurjenih vojsk na 
svetu bala kozjanskih partiza-
nov. To je taka pohvala mojim 
prednikom, ki jo je treba ne-
nehno sporočati zanamcem in 
javnosti, saj s tem spodbujamo 
samozavest in to govori o iden-
titeti teh krajev. Kako so naši 
ljudje sposobni, se je pokaza-
lo tudi leta 1991, ko smo poka-
zali eni najmočnejših armad v 
Evropi, česa smo sposobni, če-
prav nismo imeli generalov, 
ampak srčne bojevnike. Če 
bomo imeli še naprej take la-
stnosti, se ne bojim za usodo 
slovenskega naroda.

In kako je bilo sprejeto to 
vaše delo? Načrtujete kaj 
novega?
Politika ima svoja merila, 
stroka pa svoja, včasih so 
ta merila skupna, včasih pa 
tudi ne. V strokovnih krogih 
je bilo moje delo vedno zelo 
visoko cenjeno, na kar sem 
tudi  ponosen. Politika pa je 
tudi svoje povedala, ko mi je 
dvakrat podelila priznanje. 
Glede ostalega lahko povem, 
da za eno knjigo iščem zalo-
žnika, dve sta pa v pripravi. 
Če bi lahko delal samo to, bi 
knjige izhajale ena za drugo, 
vendar mi na žalost ne uspe-
va zaradi pomanjkanja časa. 
Vodenje zavoda je namreč 
kot reševanje matematične 
enačbe z več neznankami. 
Potrebno je veliko časa, tudi 
po službi, z veliko različnimi 

področji se je treba ukvarja-
ti. Se zgodi, da tudi mi nare-
dimo kakšno napako, a to so 
malenkosti, ki jih sproti od-
pravimo.

V letnem poročilu sem zasle-
dila, da je povprečna starost 
zaposlenih v muzeju 50 let? 
Že večkrat sem svoje nadreje-
ne obvestil, da je muzej kadro-
vsko in finančno podhranjen. 
Kolektiv se namreč vedno bolj 
stara, ni pa priliva novih sode-
lavcev. Tudi zaradi zakonodaje, 
ki seveda ščiti starejše osebe, 
kmalu ne bomo več mogli npr. 
v zadostnem obsegu izvajati 
dežurstev ob sobotah in nede-
ljah. Drug problem je, da ima-
mo vse več gradiva, zaposle-
nih pa je ravno toliko kot pred 
dvajsetimi ali še več leti. Ko 
je bilo npr. le tisoč predme-
tov, si imel te predmete lah-
ko v spominu, sedaj pa to ni 
več možno. 

In kako vidite posavski muzej 
v bodoče?
V gradu bo nujno potrebno še 
ostale prostore preurediti za 
muzejske potrebe, določene 
zadeve pa iz gradu preseli-
ti na druge lokacije. Želeli bi 
prezentirati našo dediščino, a 
večino gradiva imamo v depo-
jih, omejene so tudi možnosti 
za zbiranje, kaj šele za odkup 
novega gradiva, saj za te na-
mene ni sredstev tudi drugod 
po Sloveniji. Severni trakt gra-
du je kar problematičen zara-
di statike, veliko stroškov bo 
s podstrešjem in pritličjem, 
ki ju je treba urediti. V svo-
jem mandatu bi želel posta-
viti še kakšno stalno zbirko, 
a brez sodelovanja z lokalno 
skupnostjo in ministrstvom se-
veda ne bo šlo. 

Lahko rečem, da sem pono-
sen na to, da je muzej postal 
kulturni center Posavja  in da 
z lokalnimi skupnostmi dobro 
sodelujemo. Tako namerava-
mo letos na sevniškem gra-
du postaviti stalno zbirko Ru-
dija Stoparja, v Krškem pa bo 
že omenjena oktobrska posta-
vitev o Neviodunumu ena pr-
vih razstav v novem muzeju. 
Radi sodelujemo, če je le mo-
goče. Tega sodelovanja je več, 
kot ga je bilo v preteklosti. Če 
bo šlo tako naprej, se muzeju 
dobro piše. 
 Marija Kalčič

Imamo neke nemške dokumente, iz katerih se 
vidi, kako se je ena najbolj izurjenih vojsk na 
svetu bala kozjanskih partizanov!

Dr. Tomaž Teropšič

Dr. Teropšič z grafično mapo Gradovi Posavja
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Ko zavirajo 
domači
Ob poplavi žalostnih in ne-
obetavnih dogodkov in no-
vic v zadnjem obdobju je 
vsaka spodbudna vest in 
napoved za Posavje več kot 
zaželena izjema. Takšno 
napoved smo lahko pred 
nedavnim prebrali v naj-
bolj branem slovenskem fi-
nančnem in gospodarskem 
časopisu. Ob analizi obe-
tavnih razvojnih projektov 
in posledično novih kako-
vostnih delovnih mestih v Sloveniji je Posavje navede-
no kot najbolj perspektivna regija v prihodnjih letih. 
Analitiki časopisa so vzeli v obzir načrtovane razvoj-
ne projekte (energetika, logistika, ...) in posledice, ki 
jih ti projekti predstavljajo  za razvoj regije v smi-
slu gospodarskega razvoja in ustvarjanja novih delov-
nih mest. Visoka perspektivnost Posavja pa na koncu 
pomeni tudi, da smo storili pomemben korak z zajezi-
tvi t. i.«bega možganov«, ko Posavje zapuščajo šolajoči 
mladi in izobraženi ljudje. 

Kot ključen razvojni projekt je navedena izgradnja 
bloka 2 k Jedrski elektrarni Krško, pomembni pa so 
tudi projekti, kot je izgradnja verige HE na Spodnji 
Savi, načrtovanje izgradnje gospodarskega in logi-
stičnega središča Feniks ob letališču Cerklje ob Krki in 
drugi. Ti gospodarski projekti so povezani in preplete-
ni z nastajajočim univerzitetnim izobraževanjem v Po-
savju in razvojem raziskovalne infrastrukture v obli-
ki inštitutov.

Seveda nam mnogi v Sloveniji zavidajo, da imamo ja-
sno razvojno vizijo in konkretne projekte, ki jih je in 
jih še vedno financira poleg občin tudi država. Ker je 
t.i. »foušije« v Sloveniji več kot preveč,  ni potrebno ve-
liko, da posamezen projekt obstane oziroma je izbri-
san iz seznama vladnih prioritet.  Za zadnje obdobje 
je značilen primer težav pri gradnji verige HE na Spo-
dnji Savi. Kljub temu, da se energetski del projekta 
(HE Krško) nadaljuje v začrtani dinamiki in obsegu, 
so dela na izgradnji akumulacijskega bazena v celoti 
zastala. Razveljavljen je bil razpis za gradnjo akumu-
lacijskega bazena HE Krško, ker Ministrstvo za okolje 
in prostor ni zagotovilo potrebnih finančnih sredstev 
za gradnjo vodne infrastrukture (akumulacijski bazen 
in protipoplavni nasipi). Zaradi vrste razlogov se je 
ustavilo tudi načrtovanje HE Brežice in HE Mokrice. 

Eden pomembnih razlogov za zaustavitev je tudi pre-
dlog, da se območje, kjer sta načrtovani obe hidroelek-
trarni, razglasi za območje Nature 2000, pri čemer so 
na območjih Nature 2000 večji posegi v prostor in reko 
Savo praktično nemogoči. Da je prišlo do tega predlo-
ga, so »zaslužni« tudi nekateri Posavci, ki javno na-
sprotujejo temu projektu. Pri tem jih ne zanima, da je 
v projekt gradnje HE na spodnji Savi vključenih preko 
200 slovenskih in posavskih podjetij s preko 2000 za-
poslenimi, kar je v času gospodarske krize še kako po-
membno. Projekt izgradnje HE na spodnji Savi ima še 
številne pozitivne učinke na razvoj Posavja, predsta-
vlja pa tudi določena tveganja, da ne bi ogrozili ozi-
roma degradirali prostor in okolje, v katerem živimo. 
Temu se moramo izogniti in načrtovanje hidroelek-
trarn, ki je sedaj ustavljeno, bi moralo biti namenjeno 
prav optimalni umestitvi v prostor. Navedel sem prvi 
primer, ko so Posavci, ki se vključujejo tudi v lokalno 
politično delovanje, vplivali, da se je pomemben pro-
jekt ustavil, pri čemer je ogroženo tudi njegovo nada-
ljevanje.

Navedeni primer žal ni osamljen. Navedel bom še ene-
ga, in sicer projekt celovite obnove brežiškega gradu, 
kjer domuje osrednja posavska kulturna institucija: 
posavski muzej. Mnoga desetletja vlaga Občina Bre-
žice in država denar v obnovo gradu, lani pa je obči-
ni uspelo pridobiti še evropska sredstva v višini 1.2 
mio evrov za obnovo znamenitih fresk v viteški dvora-
ni in obnovo vzhodnega dela gradu. Brežiški grad je v 
fazi denacionalizacije, kjer bo potrebno dokazati izje-
men pomen gradu za kulturo v regiji, da ne bo prišlo 
do vračila gradu v naravi, temveč bodo Attemsi upra-
vičeni do državnih vrednostnih papirjev. Šest breži-
ških članov občinskega sveta ima sedaj pomisleke, da 
bi še nadalje vlagali v obnovo gradu in bi raje počaka-
li na razplet, pri tem pa ne bo več na voljo evropske-
ga denarja. Namesto, da bi ministrstvo za kulturo in 
skeptični občinski svetniki pomagali občini pri doka-
zovanje izjemnega pomena brežiškega gradu za regij-
sko kulturo in dosegli, da ostane grad v občinski lasti, 
raje blokirajo nadaljnjo obnovo te neprecenljive kul-
turne dediščine. Ministrstvo za kulturo namreč sedaj 
noče podpisati pogodbe, kljub temu, da je ta sredstva 
za namene obnove že odobrilo. 

Če se ne bomo vsi, ki v Posavju delujemo v javnem ži-
vljenju, zavedali pomena in posledic svojih ravnanj 
na razvoj Posavja, nam bodo težko pomagali drugi in 
od optimističnih napovedi ne bo ostalo veliko.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

V letih 1992 – 2004 so bila 
tako na razpolago sredstva 
le za delno sanacijo temeljev 
in zidov ter za statično sana-
cijo Valvasorjeve hiše v viši-
ni 349.000 evrov, a je že po-
tekajoča dela dodatno zavrlo 
neurje v letu 2004, ki je v to-
likšni meri poškodovalo Ka-
planovo hišo, da so jo morali 
v celoti porušiti in na podla-
gi posnetka stanja ponovno 
zgraditi objekt. V letu 2008, 
ko je uspelo Občini Krško pri-
dobiti sredstva iz evropske-
ga regionalnega sklada v viši-
ni 949.916 €, so obnovitvena 
dela vendarle stekla s po-
trebno dinamiko, pri čemer 
so uspeli pridobiti še sredstva 
kulturnega ministrstva v viši-
ni 77.000 €, vložek Občine je 
znašal 300.000, v letošnjem 
letu pa jim je bilo iz naslova 
Programa čezmejnega sodelo-
vanja odobrenih še dodatnih 
123.000 € sredstev. Z zaključ-
ki del bo tako navedena inve-
sticija v skupni višini 2,5 mio 
€ v obnovo Valvasorjevega 
kompleksa, kakor so 8. mar-
ca najavili dogodek na tiskov-
ni konferenci župan Franc Bo-
govič, direktorica občinske 
uprave melita Čopar in višja 
svetovalka za kulturo Alenka 
Černelič Krošelj, slavnostno 
predana namenu konec tega 
meseca – 30. marca. 

Po vsebinski zasnovi gre za 
vzpostavitev Mestnega mu-
zeja, ki se je v tem objek-
tu že nahajal v letih pred 
drugo svetovno vojno, ko je 
bilo tu leta 1939 ustanovlje-
no Muzejsko društvo za poli-
tična okraja Krško in Brežice. 
V  njem bo prikazana kulturna 
dediščina mesta, ki se je raz-

V	Valvasorjevem	kompleksu	
bo	Mestni	muzej
KRŠKO - propadajoči niz treh hiš v starem mestnem jedru Krškega: Valvasorjeve, Jarnovičeve in Kapla-
nove, ki se nahajajo na izpostavljeni lokaciji v neposredni bližini regionalne ceste in arhitekturno pred-
stavljajo najkakovostnejši zgodovinski del mesta, je desetletja povzročal nejevoljo domačinov in že od 
zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja vse glasnejše zahteve po obnovi, ki pa se je zaradi zah-
tevnosti del, še v večji meri pa zajetnega finančnega zalogaja le težko premaknila z mrtve točke. 

vijalo na obeh bregovih reke 
Save, rdečo nit pa bodo pred-
stavljale osebnosti, ki so dale 
pečat mestu in njegovi zgodo-
vini: Adam Bohorič, Jurij Dal-
matin, Janez Vajkard Valva-
sor, Josipina Hočevar in kipar 
in medaljer Vladimir Štovi-
ček, katerih dela bodo ime-
la poslej končno in zasluže-
no stalno mesto. Ob otvoritvi 
kompleksa in omenjeni raz-
stavi Štovičkovih del pa si 
bodo lahko obiskovalci ogle-
dali tudi originalno Iconothe-
co Valvasoriano - faksimile 
grafične zbirke Janeza Vaj-
karda Valvasorja.

Sicer pa bo del prostorov - 
objekt mestnega muzeja bo 
posloval kot enota Kulturne-
ga doma Krško - namenjenih 
raznim kulturnim dejavnostim 
in storitvam, med drugim bo 
v objektu imela prostore eno-
ta Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, pa pisarna Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, 

TIC,  kavarna, urediti namera-
vajo muzej medičarstva, lec-
tarstva, papirničarstva, tiskar-
stva in drugih dejavnosti, ki so 
sooblikovale mesto in življe-
nje v njem. Gre za sodoben in 
ne statičen muzej, v katerem 
bodo lahko zgodbe iz prete-
klosti živele tako v sedanjosti 
kot v prihodnosti, je poudari-
la Krošeljeva.

Navzven se bo Mestni mu-
zej predstavljal tudi s celo-

stno grafično podobo, ki jo 
je izdelala oblikovalka polo-
na Zupančič. Slednja je za 
osnovo izbrala zelen kvadrat, 
ki vsebinsko ponazarja tako 
muzej kot območje celotne 
občine, v notranjosti zele-
nega kvadrata pa se razteza 
moder pas, ki oblikovno po-
nazarja staro mestno jedro 
Krškega, ki se skozi stoletja 
ni spreminjalo.

 Bojana Mavsar 

Pogled na obnovljen Valvasorjev kompleks vzbuja asociacijo na zgodbo o grdem 
račku, ki se je prelevil v laboda (Foto: Občina Krško).

BISTRICA OB SOTLI - V obči-
ni Bistrica ob Sotli že nekaj 
let zori ideja o muzeju ko-
vaštva, kolarstva in lončar-
stva, saj so pred leti dobili 
lastništvo nad eno od naj-
starejših kovačij v kraju z 
vso opremo v Čehovcu. Do-
mačija je stisnjena v sote-
ski ob vpadni cesti iz sme-
ri Bizeljskega, na prometno 
nevarnem področju, brez možnosti izvedbe parkirišč in pov-
sem nedostopna za avtobusne prevoze. Župan Jožef pregrad 
meni, da bodo po intenzivnih dogovorih kmalu odkupili Če-
pinovo domačijo v neposredni soseščini občinske stavbe ter 
vanjo preselili kovaško zbirko in uredili muzej najverjetne-
je do konca tega leta. Tako bo dokončno podobo dobil tudi 
trg pred občino, kjer so letos uredili odvodnjavanje okoli ob-
činske stavbe, manjka pa le še zaključna položitev granitnih 
plošč. V občinski stavbi, kjer sta urejeni in oddani dve sta-
novanji, urejajo še mansardno stanovanje, ki bo 13. v občin-
ski lasti. Trško jedro pred občinsko stavbo, kjer se odvijajo 
osrednje prireditve v kraju, bo tako dobilo končno podobo. 
Neurejeno bo ostalo le zemljišče ob občinski stavbi, kjer so 
želeli pred leti zgraditi stanovanjski objekt z 12 stanovanji. 
Letos poteče gradbeno dovoljenje, ki ga sicer še lahko po-
daljšajo, pravi župan, vendar se svetniki že pred časom niso 
odločili za odprodajo zemljišč v industrijski coni določene-
mu ponudniku in za stanovanjski blok tako nimajo sredstev.  
 S. Vahtarič

Že	letos	muzej	kovaštva,	
kolarstva	in	lončarstva?	
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Kakor je povedala predse-
dnica Društva kmetic Olga 
Vintar, je za ženami kme-
ticami pestro leto, prav ta-
kšno, prepleteno z delom na 
kmetiji in aktivnim društve-
nim utripom, pa bo tudi le-
tošnje.  Delo so si namreč v 
vseh osmih aktivih kmečkih 
žena (Veliki Kamen, Kopriv-
nica, Pod Gorjanci Podbo-
čje, Sremič Krško, Sv. An-
ton Gorenji Leskovec, Rožno 
– Presladol – Brestanica, Kr-
ško polje in Raka) porazde-
lile skozi vse mesece v letu, 
v katerih znotraj aktivov iz-
vedejo razna izobraževanja, 
predavanja, priredijo razsta-
ve, v svojih okoliših pripra-
vijo pogostitve ob različnih 
priložnostih in prireditvah, 
družno pa delo, način življe-
nja, kulinariko in posebnosti 
krajev predstavijo tudi širše 
na občinskih, regijskih pri-
reditvah in različnih sejmih 
doma in v tujini. Tako je po-

Avtoričina predstavitev nalo-
ge se je začela s sproščenim 
uvodom in z retoričnimi vpra-
šanji: »Zakaj imamo ženske 
glavo? Zato, da nosimo kro-
no? Zato, da nosimo ruto, so 
me poučili nekateri,« je de-
jala, ovita v šal, z delovni-
mi rokavicami na rokah ter 
s predpasnikom, kar je seve-
da potem slekla, saj imajo/
imamo ženske glavo tudi za 
to, da z njo mislijo/mislimo.
V nadaljevanju je predstavi-
la žensko vodenje in ženske, 
ki vodijo. Ugotovila je, da jih 
je moč opazovati in interpre-
tirati skozi feministični epi-
stemološki okvir znotraj ce-
lotne resničnosti sveta, v 
katerem živijo človeška bi-

ZDOLE - Eno najaktivnejših vinogradniških društev v sremi-
ško bizeljskem okolišu, Vinogradniško društvo Zdole, je pre-
teklo soboto pod vodstvom predsednika Andreja molana or-
ganiziralo za svoje člane strokovno ekskurzijo v Belo krajino. 
Udeleženci so si najprej ogledali Sosesko zidanico v Drašičih, 

nato jih je pred sodobno vinsko kletjo v Krmačini sprejel tudi 
znani belokranjski vinogradnik in kletar Jože prus. Druženje 
z njim v kletnih prostorih, spoznavanje njegovih kletarskih 
znanj in pokušanje njegovega žlahtnega pridelka v prijetni 
degustacijski dvorani bo vsem ostalo v nepozabnem spomi-
nu. Vinogradnice in vinogradniki z Zdol so program nadalje-
vali z ogledi okolice in rezatve te druženjem in še zadnji be-
lokranjski pokušini pri Bajuku v Rakovici. V. B.

Pred	krškimi	kmeticami	
pestro	leto
KRŠKO – Na letnem občnem zboru se je 6. marca v krškem hotelu City zbrala glavnina od  okoli 350 
žena kmetic, vključenih v Društvo kmetic Krško. V prvem delu srečanja so  prisluhnile kmetijski sveto-
valki Nuši Ani Kunej, ki jim je predstavila predpise in načine registracije dopolnilnih dejavnosti na kme-
tiji, v drugem delu pa na temo Živimo brez nasilja in poskrbimo za svoje zdravje pa gostujočim preda-
vateljicam - Vlasti Nussdorfer, Viki potočnik in mojci Senčar.

stalo že tradicionalno njiho-
vo gostovanje s krško delega-
cijo v pobratenem nemškem 
mestu Obrigheim.

Z namenom razvoja in na-
predka društvenega in indi-
vidualnega razvoja so se v 
društvu v sodelovanju s Kme-
tijsko gozdarskim zavodom 

Novo mesto ter z društvoma 
iz Brežic in Sevnice vključi-
li v Projekt Leader, katerega 
osnovni namen je izboljšati 
razvojne možnosti na pode-
želju, v razvoj vključiti lokal-
no prebivalstvo, skozi projek-
te pa spodbujati raznovrstne, 
nove, inovativne dejavnosti 
na podeželju, ki bodo ponu-

dile tudi nova delovna mesta. 
Letos bodo v krškem društvu 
tudi organizator posavskega 
srečanja kmetic, ki bo pote-
kalo junija v Krškem, ob iz-
teku leta nameravajo med 
drugim izvesti dobrodel-
ni božični bazar. To jih je le 
nekaj izmed številnih in ra-
znovrstnih dejavnosti, pravi 
Vintarjeva, seveda pa v dru-
štvu skrbijo tudi za družabni 
utrip in dobro razpoloženje 
svojih članic z organizacijo 
raznih ekskurzij in izletov. V 
lanskem letu so tako obiska-
le Blatno jezero, Veliko Pla-
nino, zdravilišče Dobrno, pa 
tudi otok Krk. Za vesel melos 
in da njihov dober glas seže 
tudi v daljno vas pa poskrbijo 
članice Aktiva kmečkih žena 
Pod Gorjanci iz Podbočja, v 
sklopu katerega deluje isto 
imenovani ženski pevski zbor, 
ki je v minulem letu izdal že  
svojo drugo zgoščenko.   
 Bojana Mavsar

Utrinek iz zbora članic, za katerimi stoji predsednica 
Olga Vintar.

O	ženskah	skozi	ženske	oči	
SEVNICA – V Knjižnici Sevnica je 4. marca Alenka Žuraj Balog predstavila vsebino svoje magistrske nalo-
ge, s katero je leta 2005 magistrirala na metropolitanski univerzi manchester v Veliki Britaniji.

tja dveh spolov - ženske in 
moški, in skozi dva vidika, 

dve paradigmi.  Prvi je vi-
dik moči, ker je vprašanje 
moči v vodenju eno temelj-
nih vprašanj.  Drugi vidik 
meri, kako se ženske v vode-
nju zavedajo dejstva, da so 
ženske, kako gledajo na žen-
sko spolno zavest,  kako se 
kot ženske počutijo v dvoj-
ni vlogi – vlogi moči in spola, 
kako združujejo in poravna-
vajo obe vlogi, menda kon-
tradiktorni vlogi ženske in 
profesionalke. 
Svoje raziskovanje in razmi-
šljanje je nato razširila še na 
vprašanje letos posebej ak-
tualnih in pogosto kontradik-
tornih ženskih kvot. Po nje-
nem mnenju je v slovenskem 
parlamentu in v občinskih 

svetih še vedno premajhno 
število žensk. Zanimivo je 
bilo njeno vprašanje: »Za-
kaj se ženske ne opogumimo 
in lobiramo zase? Zakaj žen-
ske ne volimo žensk?«  Sku-
šala je pokazati, da je da-
našnje - v javnosti pogosto 
prisotno razumevanje femi-
nizma, zavajajoče in moško 
razumevanje le-tega, da pa 
ga, tragikomično, nekritič-
no prevzemajo tudi ženske. 
»Pomanjkanje samozavesti 
je resna ovira za žensko na-
predovanje,« je bila ena nje-
nih zaključnih misli in kar po-
meni tudi, da so ženske na 
odgovornih položajih še ve-
dno v manjšini.
 Smilja Radi

»Ima ženska glavo zato, 
da nosi krono ali ruto?« 
je spraševala v uvodu 
v predstavitev svoje 
magistrske naloge Alenka 
Žuraj Balog.

Zdolski	vinogradniki	v	Beli	
krajini

Zdolski vinogradniki na strokovni ekskurziji

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

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

Gledališka skupina 
DKD Svoboda Senovo

Tone Partljič:

SILVESTRSKA 
SPRAVA

komedija, za modri abonma in izven
petek, 19.3., ob 19.30

MIA ŽNIDARIČ, 
STEVE KLINK in 

MILAN NIKOLIĆ TRIO
koncert, Klub KDK

sobota, 20.3., ob 20. uri

GADOVA PEČ - Tudi nedavni občni zbor Društva vinogradnic in 
vinogradnikov Gadova peč, ki ga bo še naprej vodil Ivan Ur-
banč, je potrdil bogato delo mladega društva. Leta 2009 so 
spet v celoti izpolnili 
delovni program s šte-
vilnimi prireditvami, 
strokovnimi predava-
nji, razvitjem prapora 
in ocenjevanjem svo-
jih vin. Podobno bo le-
tos, ko želijo povrni-
ti ugled vinskih goric 
okrog Gadove peči,  
se v času, ko se je po-
rušil vinski trg in pod-
nebne spremembe že 
vplivajo na letino, še 
bolj posvetiti izobraževanju in prodaji, obiskovalcem bodo 
odprli vrata svojih hramov in se vključili v akcijo Turizem v 
zidanicah. Kot velika vinogradniška družina bodo spet sode-
lovali na novomeški cvičkariji, kjer bo v izboru za cvičkovo 
princeso tudi njihova kandidatka martina Baškovič. Medtem 
so že izpeljali letošnje ocenjevanje, kjer je bilo med blizu 
200 vzorci dobra polovica cvičkov. Ocenjevanje je sicer po-
trdilo kakovostno letino, a je bilo mnogo vzorcev zaradi oksi-
dacije in žvepleca izločenih. Pri cvičku se je najbolj izkazal 
Franc Hribar z Razkrižja, med ostalimi vini pa z modro fran-
kinjo Anton Zakšek iz Topolove drage.  V. P.

VELIKI TRN - Na Velikem Trnu je tamkajšnje vinogradniško dru-
štvo organiziralo društveno ocenjevanje vin. Letos so v ocenje-
vanje prejeli rekordno število vzorcev, kar 244, od tega dobro 
polovico vzorcev cvička. Med njimi je ocenjevalna komisija naj-
višjo oceno, in sicer 16,23, dodelila trem vzorcem cvička, ki so 
jih pridelali Vinarstvo Žaren iz Nemške vasi, Stane Baznik iz Ve-
likega Podloga in Stanislava Jug iz Krškega. Na ocenjevanju je 
sodelovalo tudi 54 vzorcev modre frankinje letnik 2009, med ka-

terimi je bilo z vrednostjo 18,37 najbolje ocenjeno vino iz kle-
ti Pirčevih z Ravni, poleg navedenih pa velja še izpostaviti lede-
no vino chardonay, ki je prejelo oceno 18,70 in so ga pridelali v 
vinski kleti Vinarstvo Kerin s Straže pri Krškem. Diplome in osta-
la priznanja, dosežena na tem ocenjevanju, bodo vinogradniki 
prejeli na občnem zboru društva, ki bo zadnjo soboto v mesecu 
marcu v Kulturnem domu na Velikem Trnu. M. Pirc

GAJ PRI VELIKI DOLINI - 2. marca je Društvo vinogradnikov Doli-
na-Jesenice organiziralo društveno ocenjevanje vin, kjer so oce-
nili 161 vzorcev vin, od tega je bilo kar 73 vzorcev cvička, 24 do-
lenjsko belo, 22 modre frankinje in še nekaj drugih vzorcev. Prvo 
ocenjevalno komisijo je vodil Roman Šepetavc, drugo pa Kata-
rina merlin. Ocenjevalci so bili mnenja, da so vinogradniki znali 
izkoristiti dobre vremenske pogoje, kar se odraža na kakovosti. 
Najbolje ocenjene cvičke letnika 2009 so pridelali družina Biz-
jak iz Cirnika, družina Črpič iz Gaja, ki ima tudi najbolje oce-
njeno modro frankinjo in Andreja Kvartuh iz Koritnega.  M. K. 

Tradicionalno	ocenjevanje	vin

161	vinskih	vzorcevVelika	vinogradniška	družina	
iz	Gadove	peči

Eno od dveh ocenjevalnih komisij 
je vodila Katarina Merlin.

Delovna ekipa in degustatorji v kleti Žaren v Nemški vasi
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RAZBOR POD LISCO - Zaradi upadanja števila deklet v sku-
pnosti Srečanje v prijetni hribovski vasici Razbor pod Lisco 
se je izvajalec programa Zavod Pelikan Karitas dogovoril z 
ustanoviteljem skupnosti don pierinom Gelminijem iz Itali-
je, da bodo v objektu na Razborju začeli z izvajanjem nove-
ga terapevtskega programa za uporabnike z dvojno diagno-
zo – zasvojence z dodatnimi težavami v duševnem zdravju. 
Trenutno so v fazi postavitve strokovnega tima, ki bo zagota-
vljal vsakodnevno navzočnost v programu ter strokovno de-
lovanje programa, začeli pa so tudi s pridobivanjem kandi-
datov za nov program. Predvidevajo, da bodo z izvajanjem 
le-tega začeli v mesecu aprilu. S. R.

KRŠKO – 6. marca sta po petdesetih letih zakonskega življe-
nja ponovno stopila pred matičarja marija in Stanislav Kra-
njec. Njuna skupna življenjska pot se je pričela 27. februar-
ja 1960 v Brestanici, tokrat pa sta zlatoporočni obred v krški 

Dvorani v parku vodila matičarka mojca Železnik in krški žu-
pan Franc Bogovič. Marija, ki jo poznajo kot Miciko in Stani-
slav, ki ga kličejo Stanko, sta se spoznala leta 1959 in se leto 
kasneje poročila. Najprej sta gospodarila na domačiji, zaradi 
delovne nesreče pa kasneje to ni bilo mogoče, zato je kme-
tovanje prevzela sestra, zakonca pa sta se tudi zaradi pro-
storske stiske preselila na Senovo. Devet let po poroki sta si 
zgradila dom na Rožnem, kjer prebivata še danes. V zakonu 
so se jima rodili trije otroci, ki sta jih poimenovala Stanko, 
Lilijana in Igor. Dodobra so ju osrečili s potomci, saj imata 
sedaj že osem pravnukov.  M. K. 

Nov	terapevtski	program	v	
komuni	na	Razborju

Kranjčeva	zlatoporočenca	
Micika	in	Stanko		

Zbrani na zlatoporočni slovesnosti zakoncev Kranjec v 
krški poročni dvorani

Ocenjevalna komisija, v kate-
ri so sedeli in okušali mesne 
dobrote  Franci Sotošek, Jož-
ko Gnidica, Karel Kozole, Ro-
man Kragl, Braco miroševič 

in Bogomir Vidic, je dan pred 
slovesno razglasitvijo oceni-
la 138 vzorcev omamno diše-
čih domačih salam. Kriteriji 

Tradicionalna	sevniška	
salamijada	dopolnila	49	let
SEVNICA - V organizaciji Društva salamarjev Sevnica je potekala v znani trški gostilni Vrtovšek in v ogre-
vanem šotoru pred njo na dan mučenikov že 49. sevniška salamijada. 

za ocenjevanje so bili: okus, 
po prerezu salame njena bar-
va in vsebina, vonj in zunanji 
videz. Za spodbuden začetek 
je komisija najprej ocenila 10 

salam desetih županov, ki so 
letos prvič sodelovali na t.i. 
županski salamijadi in nato še 
salame 128 posameznikov. 

Razglasitev izdelovalca naj-
boljše salame med župani in 
županjo ter med posamezni-
ki je sledila na tradicionalni 
prireditvi 10. marca. Po oce-

ni strokovne komisije je naj-
boljšo salamo izdelal pred-
sednik sevniškega društva 
salamarjev Stane Krnc, med 

župani pa je slavil brežiški 
Ivan molan. 
Tradicionalne sevniške »mate-
re vseh salamijad« so se ude-
ležile tudi delegacije salamar-

jev s Hrvaške, z Madžarske, s 
Slovaške in iz Srbije. Več na 
posavje.info.
 S. Radi, foto: L. M.

Na letošnji prvi županski salamijadi v Sevnici je slavil 
brežiški župan Ivan Molan, drugo mesto je zasedla 
županja Šmarjeških Toplic Bernardka Krnc, tretje pa 
šentruperški župan Rupert Gole. 

Najboljšo salamo med posamezniki je letos izdelal 
predsednik sevniškega društva salamarjev Stane Krnc 
- v sredini, med drugouvrščenim Andrejem Počrvino z 
Otočca in Boštjanom Špilerjem iz Novega mesta.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Ob-
močna organizacija Zveze 
borcev NOB Kostanjevica na 
Krki je 13. marca za svoje 
članice in žene svojih članov 
v Kmečkem hramu pripravi-
lo praznovanje dneva žena 
s pestrim kulturnim progra-
mom in pogostitvijo. Udele-
žilo se ga je okoli 60 žensk.

Po pozdravnih besedah pred-
sednika kostanjeviške občin-
ske borčevske organizaci-
je Viljema punčuha je imel 
slavnostni govor predsednik 
Območnega združenja Zveze 
borcev za vrednote NOB Kr-
ško Lojze Štih, ki je pouda-
ril, da je imel dan žena v pre-
teklosti, predvsem v povojnih 

časih, velik pomen, danes pa 
bi ga nekateri želeli, ker iz-
haja iz tradicije delavskega 
gibanja in socializma, vreči 
na smetišče zgodovine. Da je 

ta dan po njegovem mnenju 
še vedno smiselno praznova-
ti, pa je navedel vsaj tri ra-
zloge: »Prvič, spomin na ti-
ste težke čase, ko so žene 

bile boj za svojo osnovno 
enakopravnost. Drugič, izje-
men prispevek, ki so ga dale 
naše žene v času narodnoo-
svobodilne borbe. In tretjič, 
precej neurejene razmere, v 
katerih živimo v današnjem 
času.« Največ kršitev enako-
pravnosti je na področju za-
poslovanja, saj so ženske za 
isto delo plačane v povpre-
čju 8 % slabše, bolj so obre-
menjene v gospodinjstvu in 
imajo manj prostega časa, 
več jih je med brezposelnimi, 
manj pa v politiki, je izposta-
vil Štih in ob koncu svojega 
govora najstarejši udeležen-
ki srečanja, mariji Olovec z 
Oštrca, izročil šopek.
  P. Pavlovič

Praznovanje	kostanjeviških	žensk

Vsaka udeleženka praznovanja je dobila rdeč nagelj.

Spoštovane	Radečanke,	Radečani,
sodelovanje na čistilnih akcijah manjšega in večjega ob-
sega je v Radečah v zadnjih letih postalo tradicija, na kar 
smo vsi skupaj lahko upravičeno ponosni. Ker se na Občini 
Radeče dobro zavedamo pomena skrbi za okolje, v kate-
rem živimo, pozdravljamo tudi akcijo »Očistimo Sloveni-
jo v enem dnevu« kot nov koncept z velikim potencialom 
premikanja takšnih in drugačnih meja. Medtem ko prav po-
sebno vabilo k sodelovanju velja našim društvom, podje-
tjem in organizacijam, pa si želimo in pričakujemo, da se 
bo naše skupne akcije udeležilo tudi čim več občank in ob-
čanov. Vsi skupaj torej vabljeni 17. aprila na akcijo »Oči-
stimo Slovenijo v enem dnevu«! 
 Vaš župan Matjaž Han 

Konec septembra lanske-
ga leta je Andragoški cen-
ter Slovenije (ACS) objavil 
razpis za  podelitev priznanj 
ACS za promocijo učenja in 
znanja za leto 2009. Prizna-
nje je namenjeno posame-
znikom, društvom in organi-
zacijam za izjemne dosežke 
pri bogatitvi lastnega znanja 
ter za strokovne in promocij-
ske uspehe pri bogatitvi zna-
nja drugih. Širši javnosti želi 
kot vzgled predstaviti posa-
meznike, društva in organiza-
cije, ki v učenje veliko vlaga-
jo in zato tudi dosegajo lepe 
uspehe. S svojimi prizadeva-
nji spreminjajo sebe, osebno 
rastejo in pozitivno vplivajo 
na okolico – bližnje, sosešči-
no, skupnost in celotno druž-
bo.
Na predlog JZ KTRC Rade-
če so dobitniki priznanja ACS 
za leto 2009 postali Ljudski 
pevci iz Svibnega. Priznanje 
jim bo podeljeno 14. maja na 

Ljudski	pevci	iz	Svibnega	letošnji	
dobitniki	priznanja	Andragoškega	
centra	Slovenije

svečani otvoritvi Tedna vse-
življenjskega učenja, ki bo 
prav letos potekala na obmo-
čju Občine Radeče, pri Ga-
šperjevem kostanju na Močil-
nem. V ta namen so Ljudski 
pevci iz Svibnega v nedeljo 
7. marca v prostorih Podru-
žnične šole Svibno pripravi-
li prireditev pod naslovom »V 
Svibnem je res lepo«, ki bo 
posneta na filmski trak pred-
stavila njihovo delo in uspe-
he. Na snemanju so se jim, 
tako kot je že v navadi, pri-

družili tudi otroci PŠ Svib-
no pod vodstvom neumornih 
učiteljic  Jolande, Katarine 
in Darje ter skupaj pripravi-
li šaljiv in razigran program. 
V polni dvorani se je razle-
gal smeh in bučen aplavz, ko 
je namesto mentorice Ljud-
skih pevcev Tatjane Kavšek 
na oder prišla »svibenska  
haura« in k besedi pozvala 
nekatere obiskovalce. Poleg 
Nade Bervar iz DKŽ Arnika je 
pevcem čestital tudi predse-
dnik KS Svibno Janez Kme-

tič, beseda je pripadla tudi 
predlagateljici Mariji Im-
perl iz KTRC Radeče, seve-
da pa niso pozabili na Jožeta 
Praha iz ZGS, ki je kot več-
ni animator in promotor vse-
življenjskega učenja »kriv«, 
da so se pevci pred leti zbrali 
in se posvetili ljudski pesmi. 
Ljudski pevci so želeli jav-
nosti predstaviti tudi kraj, v 
katerem živijo, zato so nekaj 
pesmi zapeli zunaj, zazvonili 
so tudi svibenski zvonovi. Ne-
deljsko popoldne so zaključili 
tam, kjer se je pred več kot 
šestimi leti začela njihova 
zgodba o uspehu, to je »pr 
Ferlet«. Okoli krušne peči so 
posedli pevci s svojimi gosti 
in še enkrat je zadonela pre-
lepa ljudska pesem, po grlu 
pa je stekla rujna kapljica. V 
zahvali za čudovito predsta-
vitev  je Borka Slavica Kucler 
iz ACS naslednji dan zapisala, 
da izjemno redko sreča tako 
srčne in prijazne ljudi in da 

je na Svibnem doživela nepo-
zabne trenutke.
Vsem čestitkam ob izje-
mnem priznanju našim ljud-
skim pevcem se pridružuje-
mo tudi na Občini Radeče. 

Ljudskim pevcem ob tej pri-
ložnosti želimo obilo kreativ-
nega navdiha in osebnih užit-
kov ob prepevanju nam vsem 
skupaj tako domačih ljudskih 
pesmi.



posavski obzornik - leto XIV, številka 6, četrtek, 18. 3. 2010 7IZ NAŠIH KRAJEV

ši čas...« Eden izmed takšnih 
primerov, kateremu so v gasil-
skih vrstah priča, je tudi raz-
delitev vojaških vozil za PGD, 
ki so jih društva prevzela že v 
lanskem letu, jih v tem času 
že nadgradila za opravljanje 
svojega dela, vendar pa teh 
vozil še danes ne morejo re-
gistrirati, saj na ministrstvu za 
obrambo v letu dni še niso pri-
pravili dokumentacije o pre-
nosu oziroma prevzemu vozil. 
V minulem letu, ki je bilo z vi-
dika požarne varnosti in dru-
gih nesreč dokaj mirno, so 
društva po besedah poveljni-
ka GZ Avgusta mlakarja opra-
vila 26 intervencij, v katerih 

Na srečo so imeli le en požar 
v Sreberniku, odzvali so se 
na pomoč sosednjemu dru-
štvu v Podsredi pri gašenju 
gozda ter zaradi neurja od-
stranjevali polomljena dre-
vesa. Sodelovali so na gasil-
ski vaji v Bistrici ob Dravi, 
očistili pa so tudi nekaj vo-
dnjakov. V poletnih mesecih 
so prekrili streho na gasil-
skem domu, podeskali strop 
ter prebarvali žlebove. Na-
bavili so nekaj gasilske za-
ščitne opreme ter obleke 
za pionirje in opravili nekaj 
manjših nadgradenj na vozi-
lih. Na tekmovanje pionirjev 
in mladincev so lani posla-
li dve desetini, ki sta dose-
gli kar dobre rezultate. Prav 
tako že vrsto let gasilski pod-
mladek nagradijo z letova-
njem na Debelem Rtiču. 

Za	bistriškimi	gasilci	je	
delovno	leto
BISTRICA OB SOTLI - prostovoljno gasilsko društvo Bistrica ob Sotli je v izvedlo redni letni občni zbor. 
Lani so imeli le tri intervencije, prekrili so streho na domu, prostovoljcem pri tem opravilu pa se za-
hvalili s priznanji. Letos bi radi zamenjali stavbo pohištvo. 

Pisna priznanja Gasilske zve-
ze Šmarje pri Jelšah sta pre-
jela miroslav Drame in Ber-
nard požek. Priznanje GZ 
prve stopnje je prejel pred-
sednik društva Vinko Cve-
tanovič, priznanje druge 

stopnje poveljnik Anton Kra-
varič ter tretje stopnje An-
ton Zorenč. Podelili so še 15 
društvenih priznanj za pro-
stovoljno delo in tri prizna-
nja za deset let aktivnega 
dela v društvu.

V letošnjem letu želijo zame-
njati okna na gasilskem domu, 
nabaviti garderobne omare za 
zaščitne obleke ter vitrine za 
shranjevanje pokalov in pra-
pora. Vzdrževali bodo gasil-
ska vozila in tehniko, naba-
vili pa tudi 23 kombinezonov 
za gozdni požar. Udeležili se 
bodo gasilskih tekmovanj in 
izobraževanj. V čistilni akci-
ji Očistimo Slovenijo bodo so-
delovali s čolnom na rekah Bi-
strici in Sotli, kjer bodo čistili 
skupaj s člani gasilskega dru-
štva Kumrovec. Župan Jožef 
pregrad je predlagal, da se 
v kratkem z vodstvom gasil-
cev sestanejo in se pogovori-
jo o skupnem interesu - to je 
novi lokaciji gasilskega doma. 
Zdajšnji gasilski dom oz. lo-
kacijo bi uporabili za potrebe 
vrtca.  S. Moškon 

Prejemniki društvenih priznanj za prostovoljno delo na 
strehi gasilskega doma (foto: arhiv PGD).

Ne glede na to, da so vsa de-
setletja do sedaj gasilsko pa-
nogo zaznamovale številne 
spremembe in razvoj, ostaja 
skozi vso dobo tradicija pro-
stovoljnega gasilstva osnov-
no gibalo in smisel prosto-
voljstva nasploh, je poudaril 
v svojem govoru predsednik 
GZ Krško Slavko Šribar. In ta 
tradicija je še kako zakore-
ninjena na območju, ki ga s 
svojim delovanjem pokriva-
jo krška gasilska društva, kar 
potrjujejo tudi zgodovinski 
podatki, da je krški meščan 
Vilijem Pfeifer, ki je bil tudi 
in državni poslanec, že leta 
1871 ustanovil gasilsko dru-
štvo v Krškem, ki je bilo peto 
ustanovljeno društvo na Slo-
venskem nasploh. Da sta za 
njim močan pečat gasilstvu 
vtisnila med drugim še vele-
trgovec Richard Engelsberger, 
ki je bil leta 1930 eden po-
membnejših soorganizator-
jev jugoslovanskega gasilske-
ga kongresa, pa dobrotnica 
Josipina Hočevar, ki je finan-
cirala izgradnjo pomemb-
nih objektov, ki so še danes 
ne le zgodovinskega, temveč 
tudi vitalnega pomena za Kr-
ško, saj je med drugim dala 
zgraditi gasilski dom in gasil-
ski požarni stolp ter financi-
rala opremo in obleko za ga-
silce itd.

Gasilci	v	primežu	birokracije
KRŠKO – V gasilskem domu pGD Krško so se 5. marca sestali predstavniki 25 od skupno 26 delujočih gasilskih 
društev, ki tvorijo Gasilsko zvezo (GZ) Krško. Ti so potrdili poročila organov o delovanju GZ v minulem letu, ki 
je potekalo v znamenju 140-letnice organiziranega prostovoljnega gasilstva na Slovenskem, v uvodu skupščine 
pa so si ogledali dokumentarni film in fotografije s 15. kongresa GZS, ki je potekal v maju 2008 v Krškem.

Napredek do današnjih dni je 
pogojen tudi z usposobljeno-
stjo, izobraževanjem, opre-
mljenostjo in spreminjajočo 
se zakonodajo, hkrati pa tudi 
z vedno bolj razbohoteno dr-
žavno birokracijo, ki narekuje 
dodatne naloge in tudi zahtev-
na administrativna opravi-
la na lokalni nivo, zaradi ka-
terih, kakor je kritično dejal 
predsednik Šribar, v svoje vr-
ste že težko pritegnejo ljudi, 
ki bi se teh nalog sploh loti-
li: »Medtem ko gasilci šteje-
mo minute do prihoda na kraj 
požara ali nesreče, si državni 
organi privoščijo odlaganje re-
ševanja problemov na poznej-

je sodelovalo 255 prostovolj-
nih gasilcev z 52 vozili, skupno 
pa so na intervencijah opravili 
282 ur. Med njimi je bila naj-
bolj številčno zastopana ude-
ležba prostovoljnih gasilcev iz 
sedmih PGD pri preprečevanju 
posledic lanskoletne božične 
poplave, s katero se je spopa-
dlo preko 90 gasilcev, še en-
krat toliko jih je bilo v pripra-
vljenosti.

V letošnjem letu bodo društva 
5. junija na Senovem s prosla-
vo in parado družno obeleži-
la 80-letnico delovanja tam-
kajšnjega PGD, čeprav z enim 
letom zamika bodo obeležili 
tudi 60 let delovanja prosto-
voljnih gasilcev v Veliki vasi, 
namenu bodo predali gasilski 
dom na Velikem Kamnu, kma-
lu zatem pa se bodo z novi-
mi gasilskimi prostori pohvalili 
dolenjevaški in smedniški ga-
silci. Na letni skupščini pa so 
soglasno potrdili tudi poveljni-
ka sektorja Podbočje. To ope-
rativno funkcijo so zaupali Jo-
žetu Jalovcu, prekaljenemu 
gasilcu, saj je bil do upokoji-
tve zaposlen v Poklicni gasilski 
enoti Krško. Uradni del skup-
ščine so zaključili s pozdra-
vi predstavnikov iz sosednjih 
gasilskih zvez in organizacij, 
s katerimi tesno sodelujejo.
 Bojana Mavsar 

Novoimenovani poveljnik sektorja Podbočje Jože 
Jalovec z Brankom Naratom, članom štaba CZ občine 
Krško, sicer pomočnik komandirja PP Krško.

KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici Krško so s februarjem 2010 
začeli z razstavami o delovanju različnih društev z namenom 
razvijanja domoznanske dejavnosti. Prvo so predstavili Dru-
štvo likovnikov Krško OKO, k sodelovanju pa vabijo tudi dru-
ga društva in klube iz občine Krško in Posavja. Na sliki: pred-
sednica društva Branka pirc in avtorici razstave, knjižničarki 
marjanca Vežnaver Kljun in Urška Šoštar.  M. V.

Društva	se	predstavljajo

Dominik Černelič, Brežice:
Pravne države ni, je le naslovna 
zgodba kot vse ostale in krimi-
nal ni nezakonit, ampak le privi-
legij elite. Dokler se bomo slepili 
in ubadali z verodostojnostjo teh 
trditev, še ne bomo niti začeli raz-
mišljati o rešitvi. Vsak pa je od-
govoren zase, da se zbudi iz »Mo-
narhovega kokona«, se informira 
in izobrazi, kajti informacije so 
povsod, v literaturi, na interne-
tu, predvsem pa med vrsticami...

Tjaša Dragan, malkovec pri Tr-
žišču: 
Mislim, da ni prave enakoprav-
nosti med državljani. Še pose-
bej, če gledamo, kakšne plače 
imajo delavci in kakšne posa-
mezni direktorji podjetij. Me-
nim, da bi bilo treba  delavcem 
povišati plače, da bi se lahko 
lažje prebili skozi mesec.  S ta-
kim mizernim mesečnim pre-
jemkom se je resnično težko 
prebiti skozi cel mesec.

Ivan Repec, Krško: 
Glede na vse, kar se dogaja, ni 
govora več o pravni, temveč o 
brezpravni državi, v kateri se 
okoriščajo politiki, predvsem 
nekdanji, ki so preko funkcij po-
stali lastniki podjetij, se okori-
stili in jih izčrpali. Tako imamo 
danes dva razreda - zgornjega, 
za katerega tudi ne veljajo nobe-
ne konsekvence, po spodnjem, ki 
nima niti za kruh več, pa udriha-
jo vsi in iz vseh strani. 

Vilijem Ivačič, Studenec: 
Človek res ne ve, ali vsi živimo v 
isti državi, ali imamo državo, ki 
naj bi bila do vseh enaka. Gle-
de na zadnje dogodke razmi-
šljam, da temu morda ni tako. 
Nekateri bi bili za majhno kazni-
vo dejanje takoj kaznovani, tudi 
zaprti, nekateri pa za »velike ta-
tvine« nikoli ne dočakajo sodne-
ga zaključka. Veliko ljudi je tudi 
brezposelnih, medtem ko si »iz-
branci« delijo bajne zaslužke.

ANKETA

Ladislava Kučič, Črneča vas: 
Žal nismo vsi enakopravni. Po-
litiki nam krojijo usodo in po-
skrbijo, da je zanje dobro, vsa-
ka oblast spreminja zakone po 
svoji meri, za delavski narod 
je pa slabo. Poglejte samo za-
jamčeni osebni dohodek – kaj 
si lahko s tem delavec privošči? 
Plača položnice in nekajkrat 
tanka gorivo, pa ga zmanjka. 
Ko bodo šli delavci in študen-
tje na ulice, bo hudo. 

V medijih spremljamo zgodbe o korupciji, s pomočjo ka-
tere se nekateri okoriščajo in mastno bogatijo (ali vsaj po-
skušajo), na drugi strani pa zgodbe o stiski in revščini lju-
di, ki so ostali brez služb, pa jim nihče ne more pomagati. 
Smo vsi državljani res enakopravni ali imamo dve pravni 
državi, kot trdijo nekateri?

Res	vsi	enakopravni?

Krško, Cesta 4. julija: 
3SS, 69.49 m2, I: 1978, adapt. 2001. 
Cena: 59.000 EUR. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 1000 
Ljubljana Tel: 051 317 333

Brežice - Pešpot: 
Hiša 300m2, I: 1960, adapt. 2000, 
1.397m2 zemljišča. Cena 285.000€. 

TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 1000 
Ljubljana Tel: 051 317 333
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KRŠKO – Krška podžupanja 
Ana Nuša Somrak, podžu-
pan Cvetko Sršen in Jože 
Zupančič ml., nosilec pri-
delovalne kmetije Zupančič 
s Podlipe pri Raki in dejav-
nosti Kmetijske apoteke na 
Cesti krških žrtev 136 v Kr-
škem, so 6. marca v posebno 
urejenem prostoru pri apo-
teki predali namenu avto-
mat za prodajo svežega mle-

ka. Kot je dejal Zupančič, ki 
ima v reji 30 krav mlekaric 
sivo-rjave pasme in je v na-
vedeno investicijo vložil oko-
li 30.000 evrov, gre za varen 
sistem zagotavljanja svežega 
mleka, saj se v primeru od-
stopanja od predpisanih pa-
rametrov avtomat samodej-
no zaustavi. V primerjavi s 
prvimi, ki so se pojavili na tr-
žišču, je mlekomat v Krškem 
dovršen že v tolikšni meri, 
da mleka ne peni. Ob eno-
stavni uporabi oziroma tovr-
stnemu načinu nakupa mle-
ka je porabnikom na voljo ne 
le kakovostno mleko, dodaja 
Zupančič, temveč tudi povr-
njen oziroma približan okus 
domače pridelave mleka, ki 
se z nakupom mleka v tetra-
pak embalažah porazgubi. 
 B. M. 

Mlekomat	
tudi	v	Krškem

Pri rezanju otvoritvenega 
traku Cvetko Sršen, Jože 
Zupančič ml. in Ana Nuša 
Somrak.

KRŠKO - Na prvo 
marčevsko nede-
ljo je društvo Ze-
leni krog Krško iz-
vedlo prvo čistilno 
akcijo v letu 2010. 
Udeležba na akciji 
je bila presenetlji-
vo velika, saj se je 
akcije udeležilo 12 
ljudi. V dveh urah 
so nabrali v pov-
prečju dve veliki 
vrečki na udeleženca. Temeljito so očistili Cesto 4. julija, 
del Kolodvorske, Cankarjevo, Rozmanovo, Zdolsko, park Ju-
rija Dalmatina, parkirišče nad banko, rondo, in tudi vmesne 
dele, med bloki in nekatere stranske ulice. Podrobneje o po-
teku akcije in o problemih, ki jih pri tem opažajo člani Zele-
nega kroga, na www.posavje.info.

Zelenemu	krogu	uspela	prva	
letošnja	čistilna	akcija

„Plen“ udeležencev čistilne akcije

Projekt “Skupaj na podeželju” je sofinanciran s pomoèjo Evropskega 
kmetijskega sklada  za  razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna 

LAS Posavje. Organ upravljanja  za  Program  razvoja  podeželja RS za obdobje 
2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

PROIZVODNJA – FEBRUAR 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – FEBRUAR 2010

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 5 ZP - - 126 300 24 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

309.000 6 5

Regionalna razvojna agencija Posavje je 
objavila javni poziv za vključitev deloda-
jalcev v štipendijsko shemo.

Predmet poziva je izbor delodajalcev v sis-
tem kadrovskega štipendiranja. Na poziv 
se lahko prijavijo podjetja, ki imajo sedež 
na območju občin Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško ali Sevnica; imajo kadrovsko po-
trebo, ki ustreza deficitarnosti ali razvojni 
perspektivnosti, ter se zavežejo, da bodo 
štipendista zaposlili za najmanj enako ob-
dobje, kot ga bodo štipendirali s pomočjo 
posavske štipendijske sheme. Delodajalci, 
ki se prijavijo na javni poziv, v prijavi opre-
delijo izobraževalno strukturo prejemnikov 
štipendij, ki jih nameravajo soštipendira-
ti v posavski štipendijski shemi. Na podla-
gi izkazanih potreb posavskih delodajalcev 
bo v septembru objavljen razpis za štipen-
dije za tiste poklice in stopnje izobrazbe, 
za katere bodo podjetja izkazala potrebo. 

V posavsko štipendijsko shemo prispeva 
30 % sredstev za štipendijo delodajalec, 

20 % sredstev zagotovi občina v kateri ima 
delodajalec sedež, preostalih 50 % sredstev 
zagotavlja RRA Posavje s prijavo na razpis 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Razpis z razpisno dokumentacijo je dosto-
pen na spletni strani: www.rra-posavje.si.
Operacijo delno financira Evropska unija, in 
sicer iz Evropskega socialnega sklada. Ope-
racija se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete«Spodbujanje 
podjetništva«; prednostne usmeritve »Šti-
pendijske sheme«.

Rok za prijavo na razpis bo 31. avgust 2010. 

Dodatne informacije: 
Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, 
RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, 
telefon: 07 488 10 51, elektronska pošta: 
natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si 

ali Sabina Kos, telefon: 07 488 10 48, ele-
ktronska pošta: sabina.kos@rra-posavje.si.

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV DELODAJALCEV 
V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 2010/2011

SROmLJE – Svoj redni letni zbor članov je pripravilo tudi 
Turistično društvo Sromlje, ki ima v svojih vrstah 210 čla-
nov. Udeležili so se ga še predsednica Občinske turistične 
zveze Branka Stergar ter tajnica milena Vranetič in pred-
sednik sromeljske KS Franci Kostanjšek.

Predsednica društva Anica Kranjčič je na zboru predstavila 
delovno bogato leto 2009, ki so ga na Sromljah preživeli ob 
organizaciji rednih prireditev, kot so proslava za materinski 

dan, gledališka predstava in oktobrski pohod po Sromeljski 
pešpoti, poskrbeli so še za zasaditve cvetja v korita pri av-
tobusnih postajališčih, pri smerokaznih kozolčkih in pri vseh 
javnih objektih. Skupnih delovnih akcij so izvedli  devet, 
odlično pa so se odrezali tudi na ocenjevanju kraja v akci-
ji Moja dežela lepa in gostoljubna, saj so bili v občinskem 
in posavskem merilu nagrajeni s prvim mestom,  na državni 
ravni v kategoriji drugi kraji pa so zasedli tretje mesto. Tudi 
za letošnje leto so si zastavili pester delovni program, izpe-
ljali bodo prireditev ob materinskem dnevu, čistilne akcije, 
zasaditve rož, se lotili pridobivanja novih članov, poskušali 
pridobiti denarna sredstva na razpisih, ponovno pa bodo iz-
vedli pohod po Sromeljski pešpoti.  M. K.

Turistično	društvo	Sromlje	v	
skrbi	za	lepo	okolje

Sromeljski člani turističnega društva na letnem zboru

Po besedah vodje poslov-
ne enote v Krškem Boštja-
na Blažinčiča se vsega na-
vedenega v družbi zavedajo, 
zato ob sledenju cilju, da 
njihove strokovne storitve 
čim bolj približajo končne-
mu uporabniku, ohranjajo 
tudi že nekajletno tradici-
jo podeljevanja nagrad Avto 
Krka, v katero so vključene 
vse stranke, ki so v posame-
znem letu opravile v njihovih 
enotah kakršnokoli storitev, 
naj si bodi to tehnični pre-
gled, registracijo vozila, za-
varovanje, pranje vozila ipd. 
Na vsaki enoti, trenutno jih 
v sklopu družbe na območju 
Slovenije posluje šest, po-
leg Krškega še v Idriji, No-
vem mestu, Postojni, Šempe-
tru pri Gorici in v Tolminu, so 
nagradili po deset strank, od 
tega je sedem izžrebancev 
prejelo praktično nagrado se-
salec, tri stranke pa so se ve-
selile še bogatejših nagrad, 
in sicer prenosnega računal-
nika (3. nagrada), LCD tele-
vizorja (2. nagrada) in kolesa 
z motorjem (1. nagrada). Sle-
dnjega, skuter, je tako minu-
lo soboto na sedežu poslovne 

Podeljene	nagrade	Avto	Krka
KRŠKO - Vsi se bomo strinjali, da se pravzaprav le redko zgodi, sploh pa dandanes, ko 
smo zaradi poglabljajoče finančno gospodarske krize priča vse bolj zaostrenim razmeram 
na trgu, da bi nam bilo kaj podarjenega... Zato so bili toliko bolj veseli izžrebani dobi-
tniki nagrad družbe Avto Krka, poslovne enote Krško, saj so 13. marca na sedežu krške 
enote nagrade tudi fizično prevzeli.

enote na Ulici mladinskih de-
lovnih brigad v Leskovcu pri 
Krškem prevzel Ivan Lenič iz 
Črešnjic pri Cerkljah, boljši 
zvok in lepšo sliko bo poslej 
gledala dobitnica LCD televi-
zije Janja Kerin iz Gorenje 
Lepe vasi, prenosni računal-
nik pa je prejel Alojz Tičar z 
Bučke. Sesalec pa so na pode-
litvi prevzeli ali pa jih v pri-
meru njihove zadržanosti še 
čaka na sedežu poslovne eno-
te: Stanislav Bertole s Pišec, 

Drago Žučko iz Črešnjevca ob 
Bistrici, Katarina Tušek iz Kr-
škega, Anica Arh s Hrastja pri 
Cerkljah, Janez Zagorc iz Ko-
stanjevice na Krki, Franc Kr-
žan iz Globokega in Ivan Lon-
čariček iz Pišec.
S tem so bile nagrade Avto 
Krka za leto 2009, vse njiho-
ve stranke pa se kajpak pote-
gujejo tudi za nagrade v tem 
letu, katerih žrebanje in po-
delitev bo potekala čez leto 
dni.  B. M.

Ob prevzemu nagrade Ivan Lenič (levo) s  hčerko Marijo 
in vodjo krške enote Boštjanom Blažinčičem.

Na spletu že 
v sredo!
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www.volkswagen.si

Prihranili boste ne le z nizko porabo goriva, temveč 
tudi ob samem nakupu vozila – zaradi nižje stopnje 
davka na motorna vozila.

Številni okolju prijazni  
modeli zdaj ugodneje!

Skupna poraba: 3,3 – 9,9 l/100 km. Emisije CO²: 89 – 234 g/km. Slika je simbolna.

Inovativna tehnologija: motorji TDI in 

TSI, menjalnik z dvojno sklopko DSG, 

sistem start-stop, regeneracija zavorne 

energije … 

PlakatINOVATION590x840dealer.indd   1 23.2.10   11:21

RADANOVIČ BREŽICE d.o.o.,
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, 

tel.: 07 499 21 50

Velike črede posavca se poleg 
našega avtohtonega obmo-
čja - največ rejcev, ki so tudi 
med najbolj aktivnimi, je na 
območju Kapel - pojavljajo 
namreč tudi na Kočevskem, 

Notranjskem in na območju 
Gorenjske. 227 članov, rej-
cev pasme posavec, redi sku-
pno preko 1000 konj, od tega 
več kot polovico predstavlja-
jo plemenske kobile, ostalo 
pa plemenski žrebci, mladi 
konji in žrebeta. Samo v le-
tošnjem letu bo na območju 
Slovenije plemenilo 81 ple-
menskih žrebcev. Večina (61) 
jih je v privatni lasti, ostali pa 
v lasti Veterinarske fakultete 
Ljubljana.

Predsednik Anton Simonišek, 
kateremu so po lanskoletnih 
izrednih volitvah, na kate-
rih je bil izvoljen za vodenje 
združenja, zaupali na tokra-
tnem volilnem zboru ponovni 
mandat, ocenjuje delo v mi-

Oddaje, ki bodo luč sve-
ta ugledale v začetku nasle-
dnjega leta, bodo v filmsko 
kamero ujele zgodbe o smre-
ki, domačem kostanju, lipi in 
hrastu. Ob predstavitvi zani-
mivih predstavnikov teh dre-
vesnih vrst širom po Sloveniji, 
bodo predstavljeni tudi rade-
ški »junaki«: Jeračeva smre-
ka, Gašperjev kostanj, naše 
lipe… Drevesa bodo posneta 
v vseh letnih časih, zato bo 
snemanje trajalo celo leto. 
Poleg dreves pa bodo pred-
stavljeni tudi ljudje, ki z dre-
vesi živijo in delajo, in nji-
hove zanimive zgodbe. Prikaz 
starih kmečkih opravil v goz-
du, ročni posek in spravilo 
lesa na star način in istoča-
sno predstavljeni sodobni pri-
stopi pri delu v gozdu se bodo 
prepletali s starimi ljudskimi 
običaji. Prvi kadri so stekli po 
jutranjem okrepčilu, ko sta 
Alojz Lazar in Anton Odla-
zek pripovedovala, kako so 

Spravilo	lesa	nekoč	in	
danes	ujeto	na	filmski	trak
RADEČE - Čeprav je četrtkovo jutro, 4. marca, napovedovalo snežen in mrzel zimski dan, so se na ma-
golniku zbrali vsi, ki so se odločili, da bodo zanamcem zapustili v spomin zapis o delu v gozdu nekoč in 
danes. Filmska ekipa 1. programa RTV Slovenija je za dokumentarni program po ideji scenaristke Neve 
Kodelja in v dogovoru z Jožetom prahom iz Zavoda za gozdove Slovenije pričela s snemanjem štirih od-
daj na temo štirih drevesnih vrst. 

se k sečnji pripravljali vča-
sih. Pozabila nista tudi po-
vedati marsikatero prigodo 
in običaj in ko so možje po-
spravili hlebec kruha in kos 
domačega špeha, ki so ga 
zalili z jabolčnikom iz štefa-
na, je bil skrajni čas, da so 
se odpravili v gozd. V bliži-
ni dreves, ki so jih poseka-
li, so zakurili ogenj in zapele 

so amerikanke. Prva smreka 
je padla, gospodinja je na-
točila šilce žganja. Konjska 
vprega je izvlekla obrenkano 
smreko na travnik, kjer so jo 
možje naložili na lesen lojtr-
nik. Pred hišo so že čakali te-
sarji, ki so tesali špirovce in 
švelerje. Kmalu je padla tudi 
druga smreka, tokrat poseka-
na z motorno žago. Sodoben 

traktor je z vitlo potegnil de-
blo na plano, z moderno na-
kladalko so ga naložili na pol-
prikolico.
Pri delu je sodelovalo več 
kot dvajset kmetov, lastnikov 
gozdov, članov ŠK Od vznika 
do evra…, starejših in mlaj-
ših, ki so vsak na svoj način 
prispevali k temu, da je ob 
koncu dneva televizijska eki-
pa utrujena, a izredno zado-
voljna pohvalila vse udele-
žence in se jim zahvalila za 
sodelovanje. V prijetnem 
razpoloženju ob v krušni peči 
pečenem kruhu in jagenjčku 
je po grlu stekla še domača 
kapljica in smeh se je razle-
gal po hiši. Tako kot nekoč, 
ko so po napornem dnevu v 
gozdu kmetje doma posedli 
za mizo, si privoščili okrepči-
lo in se pogovorili, kaj bodo 
delali naslednji dan. 

 Iztok Gospodarič, 
 KTRC Radeče

Eden izmed posnetih kadrov spravila lesa

Avtohtoni	posavec	vse	bolj	
uveljavljena	pasma

nulem letu kot uspešno, saj 
so bili v mesecu juniju med 
drugim organizator  2. držav-
ne razstave pasemskih konj 
na hipodromu Brege, na ka-
tero so povabili tudi rejce 

ostalih pasem. Sama razsta-
va je dosegla dobro odmev-
nost, saj so rejci razstavili 
preko 100 konj, ob tej prilo-
žnostni pa so razvili tudi pra-
por združenja, s katerim se 
bodo predstavljali na raznih 
prireditvah in srečanjih tako 
doma kot v tujini. Ob strokov-

nih ekskurzijah, lani so jih za 
svoje člane organizirali kar 
pet, skrbijo s predavanji tudi 
za izobraževanje članov. Eno 
izmed teh so pripravili tudi 
na nedeljskem srečanju, ko 
jim je na temo novih predpi-
sov registracije in označeva-
nja konj predaval mag. Janez 
Rus z Veterinarske fakultete 
Ljubljana.

Med letošnjimi nalogami, 
ki so si jih zadali, bodo dali 
največji poudarek organiza-
ciji dirk eno- in dvovpreg, 
ki bodo potekale predvido-
ma v mesecu septembru na 
Bregah, s katerimi želijo šir-
ši javnosti prikazati, da po-
savski konj ni primeren le za 
prosto pašo in meso, temveč 
je uporaben tudi za prosti 
čas v vpregi ali za pod sedlo. 
Razveseljivo pa je, še doda-
ja Simonišek, da se v njihovo 
združenje vsako leto vključu-
jejo člani mlajših generacij, 
ki bodo z delom in vzrejo na 
daljši rok uspešno redili in 
promovirali pasmo posavec. 
Samo v letošnjem letu se naj 
bi jim pridružilo v združenju 
okoli petnajst novih članov.

 Bojana Mavsar

Ljubiteljev in rejcev posavskih konj je čedalje več. 
Fotografija je z lanske razstave konj pasme posavec na 
hipodromu Brege.

LJUBLJANA, POSAVJE – Včeraj, 17. marca, se je sestal parla-
mentarni Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je 
na pobudo poslanca SLS in predsednika odbora Franca Bogo-
viča med drugim razpravljal o problematiki izvajanja progra-
ma LEADER. S to problematiko se je kot predsednik Lokalne 
akcijske skupine Posavje soočil že sam, nanjo pa so ga opo-
zorili tudi drugi predsedniki Lokalnih akcijskih skupin (LAS). 
V zadnjem času se namreč LAS-i soočajo z nekaterimi teža-
vami, ki že ogrožajo črpanje sredstev LEADER. »Pred kratkim 
smo se predsedniki LAS-ov že srečali na neformalnem sestan-
ku. Ob tej priložnosti smo se podrobneje pogovorili o pro-
blematiki, ki trenutno otežuje delo LAS-ov. Gre predvsem za 
obsežne birokratske postopke, ki mnogokrat ovirajo in zaple-
tajo postopke ter pridobivanje sredstev. S tem seveda veliko 
sodelujočih izgubi voljo za sodelovanje, posledično pa se soo-
čajo tudi z grožnjo izgube teh sredstev,« je povedal Bogovič. 
Na seji Odbora DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no so tako obravnavali predloge sklepov, ki so jih oblikovali 
predstavniki LAS. Na seji Odbora DZ RS za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano so tako obravnavali predloge sklepov, ki 
so jih oblikovali predstavniki LAS. Ti želijo, da odbor predla-
ga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, da 
najkasneje v 30 dneh preuči predloge in rešitve, ki jih pre-
dlagajo LAS-i in da tiste rešitve, ki bodo omogočile hitrej-
še črpanje sredstev LEADER, tudi sprejme. Ravno tako naj 
ministrstvo zviša in poenoti deleže sofinanciranja projektov 
LEADER, kar bi omogočilo dosegljivost sredstev širšemu kro-
gu upravičencev, obenem pa naj se skrajšajo administrativ-
ni postopki v zvezi s temi projekti. Nazadnje pa predsedniki 
Lokalnih akcijskih skupin predlagajo še, da naj se v priho-
dnje oblikuje delovna skupina za pripravo bolj natančnih na-
vodil s strani ministrstva za črpanje sredstev LEADER, v ka-
tero bodo imenovani tudi predstavniki LAS-ov. 
»Ker so vsa sredstva, ki jih je v tem času mogoče pridobiti, 
izrednega pomena za Slovenijo v trenutnem finančnem polo-
žaju, si bom prizadeval, da bomo na odboru te sklepe spreje-
li in tudi v prihodnje pomagali Lokalnim akcijskim skupinam, 
da bodo lažje vodile projekte in pridobivale ta sredstva. Ni mi 
treba posebej poudarjati, da so ta sredstva zelo pomembna 
predvsem za razvoj slovenskega podeželja, ki je bilo dolgo 
časa po krivici zapostavljeno,« opozarja Bogovič, sicer tudi 
podpredsednik SLS. Ur.

Bogovič:	Ne	moremo	si	
privoščiti	izgube	evropskih	
sredstev	LEADER

Zares	sprašuje		
NOVO MESTO – Po nedavni kriminalistični preiskavi v podje-
tju CGP d.d., ki je v solastništvu Darija Južne, so iz poslan-
ske skupine Zares na Vlado RS poslali vprašanje, ki se nana-
ša tudi na delovanje nekaterih gospodarskih družb v Posavju. 
Poslanko Cveto Zalokar Oražem namreč zanima, s kateri-
mi ministrstvi in podjetji v večinski državni lasti je v obdo-
bju 2004 - 2008 Darij Južna prek svojih podjetij Perspektiva, 
d.d., Perspektiva FT, Perspektiva DZU, Vizija Holding Ena, Vi-
zija Holding, Admark Trust, Intersvet, IGM Strešnik, Lisca, Ti-
skarna Novo mesto in CGP, d.d. poslovno sodeloval in kakšno 
je bilo sodelovanje s takratnim ministrom Andrejem Vizja-
kom ter ministrstvom za gospodarstvo? Še posebej jo zani-
ma, če so omenjena podjetja sodelovala s KAD-om, SOD-om 
in s Skladom NEK. Ur.

KRŠKO – V velikem številu so se na rednem letnem občnem zboru 21. febru-
arju v hotelu pacifik zbrali člani Slovenskega združenja rejcev konj pasme 
posavec. Gre za združenje, ki ima sedež na Raki in je od ustanovitve v letu 
2005 do danes z delovanjem preseglo regijske meje, saj so vanj vključeni 
rejci iz območja celotne Slovenije.

Bogovič	
in	Vizjak	
o	pokrajinah

Projekt GEN energije Energetsko varčna šola (EVŠ), katere-
ga temeljni namen je ozaveščanje in spodbujanje učencev 
in dijakov ter učiteljev in ravnateljev v slovenskih osnov-
nih in srednjih šolah k uvajanju ukrepov za učinkovito rabo 
energije, je v polnem teku. Konec februarja se je pričel EVŠ 
fotografski natečaj. Rok za oddajo fotografij je ponedeljek, 
29. marec, avtorji zmagovalnih fotografij pa bodo nagrajeni 
s privlačnimi nagradami. V letošnjem šolskem letu je v pro-
jekt vključenih 51 vzgojno-izobraževalnih zavodov.  Ur.

Energetsko	varčna	šola

LJUBLJANA – V okviru raz-
prave o svežnju pokrajin-
skih zakonov v Državnemu 
zboru sta z obsežnimi pri-
spevki sodelovala tudi po-
savska poslanca, vendar pa 
zakoni zaradi nasprotova-
nja koalicije po pričakova-
nju niso bili sprejeti.

Andrej Vizjak (SDS) je de-
jal, da se regionalne razlike 
v državi še naprej povečuje-
jo  predvsem zaradi tega, ker 
so naloge in ključne pristoj-
nosti bolj ali manj skoncentri-
rane v Ljubljani, lokalne sku-
pnosti pa imajo izjemno malo 
razvojnih pristojnosti in ne-
kateri problemi, zlasti ključ-
ni razvojni projekti, so za njih 
preveliki. Če se vlada želi re-
sno spopasti z naraščanjem 
razvojnih razlik med sloven-
skimi regijami, je potrebno 
ustanoviti pokrajine, ampak 
ne takšne, da bomo imeli tri 
pokrajine in tri nove centre in 
da bo Posavje na primer ime-
lo center v Novem mestu, saj 
se zaradi tega ne bo čisto nič 
bolje razvijalo, če bo subregi-
ja neke velike regije. 

Franc Bogovič (SLS) je trdno 
prepričan, da bi bile pokraji-
ne zelo koristne pri koriščenju 
evropskih sredstev, predvsem 
pa bi bilo dobro, če bi imeli 
razvito pokrajinsko miselnost. 
V tako zaokroženi skupini ob-
čin, četudi bi ta združevala 
le 70.000 ljudi, bi vedeli, ka-
kšne cilje imajo, zato bi zna-
li učinkovito uporabiti evrop-
ska sredstva. Bogovič nikakor 
ne more pristajati na trditev, 
da Evropa od nas zahteva šti-
ri statistične regije, saj priha-
ja iz Posavja, ki je že od vsega 
začetka ena izmed statistič-
nih regij in bi bila v tem pri-
meru enostavno izbrisana z 
zemljevida Slovenije.
 Ur.
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na Zaplani, pokopan pa je v 
svojem domačem Zagorju ob 
Savi, sta spregovorila dolgole-
tna svetovalka bivšega pred-
sednika Republike Slovenije 
magdalena Tovornik in pred-
stavnik Gibanja za pravičnost 
in razvoj (leta 2006 ga je usta-
novil dr. Drnovšek) Aleksan-
der Kos. 
Na večeru spomina ob dru-
gi obletnici smrti velikega dr-
žavnika dr. Janeza Drnovška in 
ob odprtju razstave fotogra-
fij iz njegovega političnega ži-
vljenja je v kratkem uvodnem 
kulturnem delu programa na-
stopil Rok petančič z izborom 
misli iz knjige dr. Drnovška. 
Sledil  je nastop učenca Glas-
bene šole Sevnica Jakoba Ne-
čemra na klarinetu, ki ga je na 
klavinovi spremljala prof. glas-
be Saša Božič. 

 Smilja Radi, foto: L. M. 

BRESTANICA - Tako kot pred kratkim njihovi kolegi s Senovega, 
so tudi člani gledališke skupine KD Svoboda Brestanica pripra-
vili novo gledališko premiero, in sicer komedije v dveh deja-
njih avtorja Raya Cooneya z naslovom „Pokvarjeno“. Pre-
mierno so jo uprizorili 26. februarja v  brestaniškem Domu 

Svobode. Komično zgodbo o politiki, povzpetništvu, prevari... 
je režirala margareta marjetič, zaigrali pa matjaž Breznikar, 
matjaž Krajnc, Žiga Kump, Tomaž Breznikar, Nik Škrlec, An-
drej Resnik, Danica mirt, Karmen Kerle in marinka Špiler. 
Brestaniška gledališka skupina nadaljuje bogato dejavnost na 
gledališkem področju v 63-letni zgodovini KD Svoboda Bresta-
nica. V preteklosti so bile na njihovem sporedu drame, ko-
medije in tudi spevoigre, v zadnjih 20 letih pa se odločajo 
predvsem za komedije, ki jih gledalci zelo dobro sprejema-
jo. Njihove zadnje predstave so bile: Tretje ležišče, Stevar-
dese prihajajo, Dve nevesti, Vaja zbora in Norčije v spalnicah.
 J. Macur

KRŠKO - V organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško je 26. 
februarja v krški Dvorani v parku ob slikah in glasbi pote-
kal večer s slovenskim alpinistom, pedagogom in pisateljem 
Vikijem Grošljem. Slednji je ob tem obiskovalcem pred-
stavil Mount Everest, goro, ki predstavlja njegove sanje in 
resničnost. Ki je postala naj-
pomembnejša gora njegovega 
življenja, kakor pravi, in kate-
ri je ob 30-letnici prvega slo-
venskega vzpona posvetil tudi 
knjigo, ki je nedavno izšla pri 
založbi Didakta. Knjigo z na-
slovom Everest – sanje in re-
sničnost ne bogati le vznemir-
ljivo avtorjevo življenje, ki se 
je začelo 3. junija leta 1953 v 
Guncljah pri Ljubljani, neda-
leč katerih je že kot osnovno-
šolec začel plezati po stenah, 
temveč se preko avtorjeve ču-
tne besede lahko dotaknemo 
Boginje matere sveta, kakor 
tibetanski nomadi pravijo tej gori. Le dotaknemo avtorjevih 
slik, kajti Mount Everest ne pusti do vrha vsakomur, ki se je 
tja namenil. Le izbrancem, med katere se je Grošelj zapisal 
že leta 1975, ko se je z odpravo pod vodstvom Aleša Kuna-
verja podal v južno steno Makaluja, ki ni pomenil le prvega 
osvojenega slovenskega osemtisočaka, temveč se je s tem 
slovenski himalajizem zapisal tudi v sam vrh svetovnega al-
pinizma. Do danes so slovenske alpinistične odprave naniza-
le deset vzponov na očaka gora, v mešanih odpravah, v ka-
teri so sodelovali Slovenci pa 15. S kroniko teh vzponov avtor 
tudi zaključuje knjigo, ki je opremljena s fotografijami, iz 
katerih je moč razbrati vse nianse človeške plati alpinistov, 
ki so spremljale vzpone. B. Mavsar 

Fotografije so prispevali člani 
društva fotoreporterjev Eno-
oki – Denis Sarkić,  Barbara 
Čeferin, Tomi Lombar, Joco 
Žnidaršič, Srdjan Živulović, 
Arne Hodalič, Domen Gro-
gl, Jaka Adamič, Aleš Beno, 

Luka Cjuha, matej Družnik, 
Jure Eržen, matej povše, Ro-
bert Balen, Irena Herak, Bo-
rut Kranjc, Željko Stevanič, 
Luka Dakskobler, Tina Deu, 
maja Hitij, primož Lavre, ma-
tej Leskovšek, Janez pelko, 

Življenje in delo akadem-
skega slikarja ter predavate-
lja Tomaža Gorjupa je pred-
stavila pobudnica razstave 
v galeriji na sevniškem gra-
du mag. Gizela Škoda, pro-
fesorica likovne umetnosti 
iz Sevnice, ki je pri slikarju 
Gorjupu opravila dodiplomski 
študij. »Štirideset let njego-
vega slikarstva za sabo pušča 
marsikaj, predvsem pa kli-
če po novem, vedno novem. 
Sam pravi, da je to tudi edi-
no, za kar se čuti poklicane-
ga in ga bo kot možnost, da 
spregovori z likovnimi sred-
stvi, vselej zapolnjevalo,« 
je dejala Gizela v zaključku 
predstavitve profesorja, ki ji 
je v času njenega študija raz-
kril marsikatero skrivnost iz 
likovnega sveta. 
Na vprašanje enega izmed 
obiskovalcev, ali je morda 
umetnik v sorodu s slikarjem 

BREŽICE – Vesna Davidović je 
26. februarja v krogu prijateljev, 
članov dobovske Likovne druži-
ne in KD Franc Bogovič v kavarni 
Rosca proslavila otvoritev svoje 
prve likovne razstave. Skoraj-
šnja umetnostna zgodovinarka 
petra Čančer je ob otvoritvi Ve-
snina abstraktna dela opisala, 
da se ta spogledujejo z različ-
nimi obdobji, smermi in slikar-
skimi tehnikami, ki so zaznamo-
vale drugo polovico prejšnjega 
stoletja. V njenih delih se odra-
žajo ideje barvnega ekspresio-
nizma, ekspresivne abstrakcije, 
informela, gestualnega slikarstva, barve pa predstavljajo osnovo 
Vesninega ustvarjanja. Te so nanešene preko celotnega platna, 
od roba do roba, in ne dopuščajo možnosti praznine ter ustvar-
jajo motiv barvnega zaslona. Avtorica uporablja zelo intenzivne 
barve, značilno orientalske. Prevladujejo mistična modra in vi-
jolična, kontemplativna zelena, rdeča – barva božanske ljube-
zni in oranžna – barva razsvetljenosti. Njena platna so ogledalo 
njenih čustev: so podobe veselja, žalosti, jeze, strahu, navduše-
nja, so nekako psihične pokrajine, zelo energične. Vesnin Action 
painting  se je silovito dotaknil petra Dirnbeka in Jureta Lopa-
tiča, ki sta z glasbo in petjem dogodek odprtja potegnila v ure 
prijetnega druženja. N. J. S.

Premiera	komedije	
Brestaničanov

Utrinek z brestaniške premiere

Z	Vikijem	Grošljem	na	
najvišji	gori	sveta

Alpinist Viki Grošelj.

Fotografska	razstava		
o	dr.	Janezu	Drnovšku
SEVNICA - V novi galeriji sevniškega gradu so 25. februarja odprli pregledno razstavo fo-
tografij iz političnega življenja bivšega predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Dr-
novška pod skupnim naslovom Čas v stopinjah.

Borut peterlin, Nebojša Te-
jič in Ljubo Vukelič. Predsta-
vljene fotografije omenjenih 
avtorjev so izbrali in uredili v 
Zavodu Lokalpatriot. Z lastnim 
izborom fotografij ob nekaj-
kratnem obisku bivšega pred-

sednika dr. Drnovška v Sevnici 
pa se predstavlja tudi sevniški 
fotograf in kronist Ljubo mo-
tore.  
O dr. Janezu Drnovšku, ki je 
umrl 23. februarja 2008 po dol-
gem boju z rakom v svoji hiši 

Rotary	club	Čatež	na	
sevniškem	gradu	

BREŽICE – Oskar Gerjevič je 4. marca v Mestni hiši pripravil 35. 
samostojno razstavo tridesetih fotografij orhidej, s še številnejši-
mi cvetovi, ki jih je, kot je dejal, namenil Brežičankam za 8. ma-
rec, dan žena. Uvod 
v avtorjevo otvori-
tev je prispevala Ve-
sna Davidović z be-
sedami, da je Oskar 
tretje leto član Li-
kovne družine KD 
Franc Bogovič Dobo-
va, na kar so v druži-
ni ponosni, o avtor-
ju pa je na plemenit 
način v imenu breži-
ške krajevne skupnosti spregovorila Zinka Kristarič. Zakaj tokrat 
orhideje, ki imajo svoj izvor v JV Aziji, Nizozemci so jih prine-
sli v Evropo, od tam so prišle v Slovenijo, kjer s svojimi cveto-
vi krasijo mnoga okna, ljudje pa jih radi podarjamo dragim ose-
bam? Temo orhidej si je, tako Zinka Kristarič, Oskar izbral na 
izletu po Dubrovniku, ko so si ostali ogledovali druge znameni-
tosti, njemu pa je oko obstalo na orhidejah, zbiral jih je in jih 
zložil v lep pisan šopek Brežičankam za praznik. Župan Ivan mo-
lan je dopolnil, da Oskar s svojo ljubeznijo do rojstnega kraja 
in fotografije pripomore k razpoznavnosti kraja, kar je bila med 
ostalimi tudi razstava svetil, rekoč še, da tisti, ki ima rad rože, 
ima rad tudi ljudi in je prav da smo pozorni do žena, vendar ne 
le na dan žena. Mladinski PZ KD »Zvezda« Dobova je k Oskarje-
vi čudoviti naravi dodal še šopek lepih pesmi. N. J. S.  

SEVNICA - Člani Rotary cluba Čatež so si 16. februarja v novi galeriji sevniškega gradu ogle-
dali razstavo slik akademskega slikarja in rednega profesorja za risanje ter slikanje na Od-
delku za likovno pedagogiko pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani mag. Tomaža Gorjupa.

Jožetom Gorjupom iz Kosta-
njevice na Krki, je avtor od-
govoril, da obstaja možnost 
sorodstvene vezi, vendar do-
sedanja raziskovanja družin-
skega debla še niso pripelja-
la tako daleč.  

Ogledu razstave na sevniškem 
gradu je sledilo še družabno 
srečanje v Kavarni Kruhek v 
Sevnici, kjer je Gizela Škoda 
postavila na ogled tudi nekaj 
svojih likovnih del v spomin na 
pokojno sestro Olgo.  S. R.

Akademski slikar Tomaž Gorjup in njegova nekdanja 
študentka Gizela Škoda, ki je bila pobudnica razstave 
na sevniškem gradu.

Župan Srečko Ocvirk se zahvaljuje za obisk Magdaleni 
Tovornik

Vesnine	intenzivne	pokrajine

Vesna Davidović

Oskarjeve	orhideje

Oskar Gerjevič ob eni svojih orhidej

ROŽNO - Članice Aktiva kmečkih žena Rožno, Presladol in Bre-
stanica so na pustno soboto v Družbeni dom na Rožno medse 
povabile priznanega kuharja Damjana Goloba. Niso se učile 
veščin peke pustnih krofov, ker to že obvladajo, ampak jim 

je Golob posredoval praktično znanje o pripravah različnih 
tort. Glavni poudarek je bil pri izbiri naravnih sestavin za 
čim boljši nadev torte. Po končanem delu je sledila pokuši-
na tort, da pa ne bi kje ostale odvečne kalorije, so članice 
nadaljevale s pustnim rajanjem. J. Stopar

Na	pustno	soboto	pekle	torte

Članice aktiva z Damjanom Golobom

BREŽICE – Knjižnica Brežice je 25. februarja organizirala go-
stovanje Anatola Šterna, ki je izvedel monodramo matja-
ža Kmecla „Slovo Andreja Smoleta od veselih ur“ in z njo 
navdušil spremlje-
valce monodrame. 
V izvrstnem Šter-
novem monologu 
smo spremljali  be-
sede z meje med ži-
vljenjem in smrtjo, 
razbremenjene vse-
ga posvetnega skri-
vaštva in skrbi za 
videz, skrajno in-
timne, vendar še 
zmeraj uglašene z 
veselostjo živih dni, polne prijateljske privrženosti in me-
lanholične ironije, ljubezni do domovja in svojih ljudi ter se-
veda besede, ki govorijo o Prešernu vsaj toliko kot o Smole-
tu. Anatol Štern je bil direktor Osrednje knjižnice Kranj, igral 
je v Slovenskem gledališču v Trstu, po upokojitvi se spet po-
sveča gledališču, besedila pa želi vedno predstaviti na pre-
prost, razumljiv način, saj izpostavlja: »Najprej je bila be-
seda, beseda pa ima velik pomen.« N. J. S. 

Slovo	Andreja	Smoleta	od	
veselih	ur

Anatol Štern v brežiški knjižnici
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BRESTANICA – 5. marca so svoj 
letni zbor izpeljali člani Turi-
stičnega društva Brestanica, ki 
ga je s predavanjem o Kana-
di popestrila Romana Ivačič. 

Občni	zbor	popestrili	s	predavanjem

»Združenje veteranov vojne 
za Slovenijo-območno zdru-
ženje Brežice združuje vse, 
ki so aktivno sodelovali v voj-
ni za osamosvojitev Sloveni-
je. V občini Brežice društvo 
deluje že od leta 1994. Na 
dan 31.12.2009 je bilo v dru-
štvu včlanjenih 582 članov. 
Glavna dejavnost društva je 
ohranjanje spomina na osa-
mosvojitveno vojno. V letu 
2009 smo odkrili tri spomin-
ska obeležja v KS Sromlje, 
pri družini Pintarič in v Ar-
novem selu pri družini Ba-
las. Organiziran je bil član-
ski izlet v Sarajevo. Izleta se 
je udeležilo 50 članov. Sode-

Povezovanje aktivnih udele-
žencev osamosvojitvene voj-
ne za Slovenijo sicer sega že v 
leto 1996, ko so v Krškem usta-
novili območne odbore Združe-
nja veteranov vojne za Slove-
nijo za vse tri posavske občine 
ter Pokrajinski odbor Posavje, 
a ker slovenska krovna organi-
zacija ni izvajala programa de-
lovanja in poslanstva po priča-
kovanjih območnih združenj, 
so ta ustanovila novo krovno 
organizacijo - Zvezo vetera-
nov vojne za Slovenijo, v kate-
ro je danes včlanjenih skupno 
54 območnih organizacij. Med 
njimi krška, ki od leta 1999 da-
lje deluje kot društvo OZVVS 
Krško. Deset let aktivnega de-
lovanja, ki temelji na krepitvi 
domoljubja, ohranjanju spo-
mina na Teritorialno obrambo 
(TO), Manevrsko strukturo na-
rodne zaščite (MSNZ) in osamo-
svojitveno vojno, sodelovanju 
z drugimi veteranskimi orga-
nizacijami, nudenju pomoči 
članom pri uveljavljanju pra-
vic iz vojne zakonodaje, nude-
nju pomoči socialno ogroženim 
članom ter še na vrsti drugih 
vrednot in aktivnosti, sta te-
kstovno strnila v jubilejno iz-
dani brošuri predsednik OZVVS 

10-letnico	delovanja	
obeležili	z	izdajo	brošure
KRŠKO - Z množično udeležbo, podelitvijo priznanj in z izdajo brošure so člani krškega društva Območne-
ga združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) 11. marca na letnem zboru članov v krškem kulturnem 
domu obeležili 10-letnico delovanja. Gre za eno izmed najbolj organizacijsko močnih in aktivnih veteran-
skih društev v Sloveniji, katerega člani so kot pripadniki ali prostovoljci v obdobju od 17. maja 1990 do 26. 
oktobra 1991 aktivno sodelovali v aktivnostih za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije. 

Krško Zdenko mohar in častni 
predsednik Rudi Smodič. Pri 
tem sta oba med največjimi 
dosežki izpostavila postavitev 
spomenika na počivališču Za-
loke, postavitev spominskih 
plošč na lokacije in objekte, 
ki so služili za tajna skladišča 
orožja in minskoeksplozivnih 
sredstev enot TO in MSNZ, te-
sno sodelovanje z Združenjem 
borcev za vrednote NOB Krško 
in Policijskim veteranskim dru-
štev SEVER Posavje, s katerima 

so obnovili partizansko bolni-
co na Bohorju, kasneje pa so 
sporazum o sodelovanju skle-
nili še s krško častniško orga-
nizacijo. Z vsemi navedenimi 
si krška OZVVS ob soorganiza-
ciji raznih spominskih priredi-
tev in aktivnosti deli v Krškem 
tudi prostor za delovanje na 
naslovu CKŽ 30. Ob ustanovi-
tvi je veteransko društvo šte-
lo okoli 200 članov, danes pa je 
vanj vključenih še enkrat toli-
ko članov.

Tudi tokratni letni zbor, na 
katerem so udeleženci potr-
dili poročila o delovanju za 
minulo leto in sprejeli leto-
šnji plan dela, so začeli z iz-
vedbo častnega veteranskega 
dejanja, ki vsebinsko nago-
varja prisotne k domoljubju 
in opominja na žrtve v času 
osamosvajanja. Pred družab-
nim srečanjem, ki je sledilo 
po uradnem delu programa, 
pa so podelili tudi tudi vete-
ranska priznanja. Priznanje 
za udejstvovanje na športnih 
igrah je prejelo sedem vetera-
nov, za aktivno delo v društvu 
pet članov bronasto in sedem 
članov srebrno medaljo, zlato 
medaljo kot najvišje prizna-
nje za prizadevno in aktivno 
dolgoletno društveno delova-
nje pa je prejel veteran Bran-
ko Noč. Ob tem tem so ob 10. 
obletnici delovanja slavnostno 
podelili tudi spominske plake-
te, ki pa so jih za dobro sode-
lovanje prejeli Območni odbor 
združenja borcev za vrednote 
NOB Krško, PVD Sever Posav-
je, Zveza slovenskih častnikov 
Krško, Občina Krško in Krajev-
na skupnost Podbočje.

 Bojana Mavsar

Ob podelitvi priznanj (od leve) častni predsednik 
OZVVS Krško Rudi Smodič, prejemnik zlate veteranske 
medalje Branko Noč, predsednik društva Zdenko Mohar 
in sekretar Miroslav Vrček. 

Občni	zbor	brežiških	veteranov
CERKLJE OB KRKI - V vojašnici Slovenske vojske Cerklje ob Krki je 5. marca potekal redni letni občni zbor 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice, ki se ga je udeležilo preko 200 članov. 

lovali smo na športnih tek-
movanjih v organizaciji raz-
ličnih veteranskih društev. Še 

posebej je bila uspešna ribi-
ška ekipa,« je med drugim v 
poslovnem poročilu zapisal 
predsednik OZVVS Brežice 
Silvester Jeršič. Podelili pa 
so tudi vrsto priznanj ZVVS 
Slovenije in OZVVS Brežice 
najbolj zaslužnim in aktiv-
nim članom organizacije. V 
programu aktivnosti za  leto 
2010 pa OZVVS Brežice načr-
tuje odkritje nekaterih spo-
minskih obeležij, na Prilipah 
bodo izvedli  ribiško tek-
movanje OZVVS Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja, or-
ganizirali tradicionalni po-
hod članov OZVVS Brežice 
na Triglav, se udeležili ptuj-

skega tradicionalnega med-
narodnega ribiškega tekmo-
vanja veteranov, pripravili 
srečanje sekcije 174. proti-
diverzantskega voda  Breži-
ce in sekcije  intervencijske-
ga voda Brežice,  sodelovali 
na pohodu „Po poteh  bre-
žiške čete“... Kot stalne de-
lovne naloge pa bodo opra-
vljali obveščanje članstva o 
delovanju ZVVS, vodenju evi-
denc članstva in izvedbi sej 
predsedstva OZVVS ter ude-
leževanje na raznih posvetih 
in prireditvah ožjega in širše-
ga posavskega oz. slovenske-
ga prostora. 
 R. Z. / P. P.

Silvester Jeršič, 
predsednik OZVVS Brežice

Predsednica Vesna Butkovič 
je predstavila izpeljane delov-
ne naloge, zbranim je posre-
dovala tudi finančno poročilo 
ter izpostavila, da so mora-

li za prireditvi Petrov sejem 
in državno prvenstvo harmo-
nikark SAZAS-u plačati skoraj 
600 evrov. „18. aprila smo iz-
vedli spomladansko akcijo či-
ščenja okolja v sodelovanju s 
člani Odbojkarskega društva 
in Tenis kluba Brestanica ter 
učenci eko krožka in turistič-
nega podmladka na brestani-
ški šoli. Akcije se je udeležilo 
29 oseb. Tudi v maju smo či-
stilno akcijo ponovili. Poskrbe-
li smo še za postavitev cvetja 
na ograjo pri pošti, na mostu 
pri Podlipi, namestili cvetlična 
korita pri spomeniku pod gra-

dom, kjer je sodelovalo devet 
članov,“ je dejala Butkoviče-
va. V avgustu pa so ob cesti 
Brestanica – Senovo postavili 
lesen kozolček in nanj napisa-
li Dobrodošli v Brestanici. Ude-
leževali so se različnih srečanj 
kot npr. srednjeveškega dneva 
na gradu Turjak ali prangerskih 
krajev Slovenije v Podsredi. Za 
zaključek leta pa se je kar 172 
krajanov udeležilo pohoda po 
Grajski poti. Uspešno pa so so-
delovali tudi z ostalimi društvi 
in ustanovami tako v kraju, ka-
kor izven krajevnih meja.
  M. K.

Člani Turističnega društva Brestanica na letnem zboru 
(foto: J. M.) 

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica se je 6. 
marca zvečer predstavila ljubiteljska igralska skupina Un’trije s 
šaljivo enodejanko Medved ruskega pisatelja in dramatika An-
tona pavloviča Čehova. Zgodba enodejanke je preprosta, z za-
nimivim in živahnim dialogom, ki poteka med mlado vdovo in 
upnikom njenega 
pokojnega moža. 
Razžaljena vdova 
pozove brezčutne-
ga »terjavca« na 
dvoboj, čeprav še 
ni nikoli streljala 
s pištolo. Gospoda 
Medveda odločna 
vdova tako očara, 
da jo zasnubi… V 
vlogi mlade vdove 
se je predstavila Urška Renko, v vlogi neusmiljenega izterje-
valca dolgov Emil Stopar, v vlogi strežnika Sašo Obolnar in v 
vlogi kočijaža Herman Kočevar. Igro je režiral Jože mahne. 
 S. R.

BIZELJSKO – MoPZ Bizeljsko, ki bo v naslednjem letu obeležil 
35. obletnico delovanja, je v sobotnem večeru pripravil kon-
cert ženam in materam. V telovadnico tamkajšnje šole so pri-
vabili lepo število poslušalcev, v goste pa še MoPZ vinogradnikov 
Šentrupert, Mešani pevski zbor Pavao Štoos iz sosednje hrva-

ške Dubravice in njihovo tamburaško skupino ter MoPZ Zagriški 
fantje, nastopil pa je tudi šolski zbor, ki je pod mentorstvom 
Vilka Ureka in ob glasbeni spremljavi učencev ter solistični-
ma nastopoma učenke Laure Omerzu in kot edinega odrasle-
ga še člana kolektiva, tudi predsednika Bizeljskih pevcev Slav-
ka mihelina, navdušil s pesmijo Dolina spomina, ki bo nosilna 
pesem istoimenskega muzikala, po knjigi Jožeta Križančiča, s 
katerim bodo konec aprila obeležili 220-letnico šolstva v kraju.
Zboru in občinstvu so vzpodbudne besede namenili predsednik 
KS Franci Kelher, župan Ivan molan in ravnateljica matka Kr-
žan ter predsednica Zveze kulturnih društev Brežice Lučka Čer-
nelič, prireditev pa je povezovala Zdenka mihelin. S. V.

STUDENEC – V dvorani GD Studenec so se na premieri 13. mar-
ca in na ponovitvi 14. marca s komično enodejanko »Niti tat 
ne more pošteno krasti« predstavili člani in članice gledali-
ške skupine Kulturnega društva Studenec. 

Enodejanka govori o tatu, ki se sredi noči prikrade v boga-
to vilo. Pri delu ga zmoti lastnik, ki se vrne s svojo ljubico. 
Neprijeten nočni dogodek se še bolj zaplete, ko pride sredi 
noči v stanovanje še lastnikova žena s svojim spremljeval-
cem in nato še en tat… Zabavna komedija zmešnjav se sreč-
no zaključi s spoznanjem, da je lahko tat bolj pošten kot bo-
gata in razvratna gospoda.
Po literarni predlogi italijanskega avtorja in Nobelovega na-
grajenca za literaturo Daria Foja je komedijo režirala An-
dreja Janc. V vlogi tata se je dobro znašel Karli Tomažin, lik 
tatove žene je odigrala Slavica Ivačič, v vlogi bogatega go-
spoda se je predstavil Silvo Starc ml., v vlogi njegove ljubi-
ce pa metka pšeničnik, bogataševo je ženo je odigrala Ani-
ca Tomažin, njenega ljubimca pa Silvo Starc st., drugi tat 
je bil marko Zalokar. 
V mesecu marcu bo skupina amaterskih gledališčnikov Kul-
turnega društva Studenec gostovala v Slovenskih Konjicah na 
povabilo tamkajšnjega Lions cluba. S. R.

Igralska	skupina	Un’trije	
navdušila

Igralska skupina Un’trije je z 
gledališko igro Medved navdušila.

Na	Bizeljskem	Sloven’c	vabil

Moški pevski zbor Bizeljsko, skrajno desno zborovodja 
Vinko Žerjav

Niti	tat	ne	more	pošteno	krasti

Sedemčlanska igralska zasedba Kulturnega društva 
Studenec, ki jo vodi Andreja Janc, se je v domačem 
kraju predstavila s komedijo Niti tat ne more pošteno 
krasti.
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KS EU464/GGP
Motor: GGP V35
Širina kosišča: 46cm
Koš: 55 Litrov

169 €

KS 916/GGP
Motor: GGP OM55
Širina kosišča: 53cm
Koš: 60 Litrov

239 €

KS EU464TR/GGP
Motor: GGP V35
Širina kosišča: 46cm
Koš: 55 Litrov
Samohodna

229 €

KS EU534TR/GGP
Motor: GGP SV40
Širina kosišča: 53 cm
Koš: 55 Litrov
Samohodna

269 €

WO 6045 000
Motor: GGP SV40
Širina kosišča: 46 cm
Koš: 55 Litrov
Samohodna

199 €

KS CG6/63MG
Motor: GGP M60 
Širina kosišča: 63cm
Koš: 140 Litrov
Moč: 4,4kW (6KM)

999 €

GGP XR27J
Motor: 0,8kW (1,1KM)
Teža: 4,95kg
Vključuje: Najlon glavo (Tap & Go)

99 €

KS CG12,5/90
Motor: GGP WM12,5
Oljna črpalka
Širina kosišča: 90cm
Koš: 210 Litrov
Moč: 9,2kW (12,5KM)

1.499 €

KS CG14,5/102G
Motor: GGP WM14,5
Oljna črpalka
Širina kosišča: 102cm
Koš: 300 Litrov
Moč: 10,7kW (14,5KM)

1.999 €

KS XD150C
Motor: GGP WM14,5
Oljna črpalka
Širina kosišča: 98cm
Stranski izmet
Moč: 10,7kW (14,5KM)

1.299 €

TEX 532/TG
Motor: TG 500B
Moč: 3,7kW (5KM)
Delovna širina: 30-55 cm
Menjalnik: 1 naprej, 1 nazaj
Priključki: Možnost dokupa

349 €

GGP EX180
Motor elektro: 1800W
Meč: 14”/35cm 3/8 SPEC.
Teža: 3,95kg

79 €

SO 656SP
Motor: 2,8kW (3,8KM)
Meč: 18˝/45cm 0.325
Teža: 5,3kg
               429 € + 

SO 651SP
Motor: 2,65kW (3,6KM)
Meč: 18”/45cm 0.325
Teža: 5,1kg
399 € + 

GOZDARSKA 
ČELADA
GRATIS

SO 635
Motor: 1,4 kW (1,9KM)
Meč: 14”/35 cm 3/8 SPEC.
Teža: 4,2kg
179 € + 

GOZDARSKA 
ČELADA
GRATIS

Vse cene so priporočene, izražene v evrih in vsebujejo DDV. Iz navedb in slik ni možno uveljavljati zahtevkov. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebine in cene. Za tiskarske napake iz prospekta ne prevzemamo odgovornosti.
 Vsi proizvodi z rotirajočimi deli so lahko pri nepravilni rabi nevarni. Navodilo za uporabo je zato potrebno skrbno prebrati in razumeti. Akcijsko razdobje pomlad 2010 oziroma do razprodaje zaloge.

GOZDARSKA 
ČELADA
GRATIS

GGP XB27J
Motor: 0,8kW (1,1KM)
Teža: 5,1kg
Vključuje: Najlon glavo (Tap & Go), 
3-kraki nož

129 €

AKCIJA POMLAD 2010

Eurogarden d.o.o.
Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško

Tel.: 07/ 49-88-385, Fax: 07/ 49-88-379
eurogarden1.krsko@rotar.si, www.rotar.si 

Prisotne sta seznanili, da je v Sloveniji vedno več obolelih 
za rakom, že več kot 10.000, leta 2013 pa naj bi jih bilo že 
14.000. Dr. Alenka Krenčič Zagode je povedala, da so zato 
v društvu v letu 2009 največji poudarek namenili - poleg pri-
marne preventive – sekundarni preventivi, saj so želeli pod-
preti vse državne preventivne 
programe: Dora, Zora in Svit, ki 
potekajo v Sloveniji, s poudar-
kom na slednjemu. Zavedajo 
se, da je uspeh programa od-
visen od vključitve in aktivne-
ga sodelovanja prav vseh pova-
bljenih v program. Zato, da bi 
občani spoznali in podprli pre-
sejalni program za presejanje 
raka debelega črevesa in danke 
in se kar v največjem številu na 
vabila tudi odzvali, so v januar-
ju 2009 za občane Sevnice po-
stavili model debelega črevesa 
in danke s tumorji v prostorih 
ZD Sevnica, direktorica ZD Sev-
nica Vladimira Tomšič, dipl. med. sestra marjetka Keršič Sve-
tel in marja Strojin pa so izvedle delavnico o raku debelega 
črevesa. Model s tumorji so aktivistke postavile tudi v predd-
verje dvorane v Termah Čatež na tradicionalnem srečanju. S 
promocijo državnih programov ter s strokovnimi predavanji pa 
bodo vsekakor nadaljevali v tekočem letu. Zdravstveno vzgoj-
ni program Zveze slovenskih društev za boj proti raku pa je le-
tos namenjen moškim s sloganom „Moški, storite kaj za svoje 
zdravje – pregledujte si moda“.

Na tokratnem srečanju je na temo Sodobni pristopi zdravlje-
nja raka jeter, žolčnika in trebušne slinavke spregovoril dr. 
med., spec. gastroenterolog Rado Janša. Kot je povedal, je 
v porastu tudi jetrni rak. Za prizadevno delo je bronasto pri-
znanje letos prejela Darinka Volčanšek, nagradili pa so tudi 
posamezne učence iz OŠ Podbočje, Koprivnica, Savo Kladnik 
Sevnica, Blanca in Ana Gale Sevnica, ki so sodelovali na likov-
nem natečaju; množico prisotnih pa je navdušilo petje vokal-
ne skupine Prepelice iz Dolenje vasi. N. Jenko Sunčič 

Ob koncu leta 2009 je bilo evi-
dentiranih 375 članov, podat-
ki za konec februarja 2010 pa 
kažejo že 396 vključenih, v 
programih pa je aktivnih 250 
članic. Delo predsednice in 
društva je pohvalil tudi priso-
tni župan Ivan molan, saj le-
to zavzeto izpolnjuje cilje, ki 
so: ozaveščanje članov in jav-
nosti o bolezni kosti in možno-
sti njenega zgodnjega odkri-
vanja, svetovanje, navajanje 
na zdrav način življenja, kre-
pitev telesnih funkcij, uravno-
teženost fizičnega in psihič-
nega počutja ob druženju in 
različnih aktivnosti v naravi, pa tudi seznanjanje z bolniko-
vimi pravicami in zakonodajo s področja zdravstva ter vklju-
čevanje v gibanje za čim ugodnejše pogoje zdravljenja bol-
nikov z osteoporozo.

Tokrat je izobraževalni program pripravila zdravnica maja Ko-
zlevčar Živec, in sicer na temo bolezni osteoartroze, s pou-
darkom, da gre v primerjavi z osteoporozo za dve popolnoma 
različni bolezni, le da obe eno osebo napadeta kar naenkrat. 
Osteoartroza je razširjena bolezen, ki se najpogosteje poja-
vlja pri ljudeh po 50. letu starosti, če je ustrezno ne zdra-
vimo, zmanjša kakovost življenja bolnikov. Osteoartroza je 
kronična bolezen, povezana z okvaro sklepnega hrustanca in 
okoliškega tkiva, zanjo so značilne bolečine, okorelost in slab-
ša gibljivost sklepov. Najpogosteje prizadeti sklepi so kolki, 
kolena, hrbtenica, srednji in zunanji sklepi prstov ter sklepi 
na bazi palcev rok in nog. Osteoartroze ne moremo ozdravi-
ti, vendar lahko težave olajšamo s številnimi ukrepi: nosimo 
nizke čevlje z mehkim podplatom, čevlji z visoko peto lah-
ko dodatno obremenjujejo kolena in kolke; hujšanje lahko 
pomaga zmanjšati obremenitev sklepov (v posvetu z zdrav-
nikom); da ostanemo aktivni in redno telovadimo (hoja, pla-
vanje...), kajti redna telesna dejavnost lahko ustavi ali celo 
obrne potek osteoartroze kolen in kolka.
Številnim prisotnim je druženje z zapetimi pesmimi opleme-
nitil duet Elizabeta in Dragutin Križanić.
 N. Jenko Sunčič

Jesenkova	še	naprej	na	čelu	
„osteoporoznega“	društva

Za	naše	skupno	zdravje

Dr. Alenka Krenčič Zagode 

Milena Jesenko

ČATEŽ OB SAVI - pod sloganom „Za naše skupno zdravje“ je 
posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku 5. mar-
ca v dvorani hotela Terme Čatež opravilo pregled dela v 
letu 2009. Društvo že leta uspešno vodita dr. Alenka Kren-
čič Zagode in podpredsednica dipl. med. sestra Vladimira 
Tomšič iz ZD Sevnica s sodelavkami. 

ČATEŽ OB SAVI - Društvo za preprečevanje osteoporoze po-
savje je 4. marca v dvorani hotela Terme Čatež opravilo 
volilno skupščino in na njej potrdilo, da dosedanja predse-
dnica milena Jesenko to delo vodi še naprej. V društvo so 
vključeni članice in člani iz občin Brežice, Krško, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki pa tudi iz občin Šentjernej in Škocjan.

SENOVO - Na osrednji prire-
ditvi že 17. dobrodelne akci-
je „Za sodobnejšo šolo“, ki je 
potekala 12. marca, se je na 
odru v nabito polni kulturni 
dvorani Doma XIV. divizije na 
Senovem odvijala gledališka 
predstava Silvestrska spra-

va, ki jo je Gledališka skupi-
na DKD Svoboda poklonila za 
nakup učil in učnih pripomoč-
kov ter posodobitvi opreme za 
vzgojno-izobraževalno delo. 
Približno 250 obiskovalcem iz 

Za	sodobnejšo	senovsko	šolo	
ožje in širše okolice je sprego-
voril tudi ravnatelj Vinko Ho-
star, ki je dejal, da so izre-
dno zadovoljni, da tudi v teh 
kriznih časih s šolo sodeluje-
jo tako donatorji kot krajani, 
ki si prizadevajo za boljše po-
goje izobraževanja senovskih 

učencev. Z aktivnostmi za pri-
dobivanje sredstev so priče-
li v šolskem letu 1992/93. Do 
današnjih dni se je akciji pri-
družilo 75 donatorjev ter ve-
liko število obiskovalcev, ki so 

denar prispevali z nakupom 
vstopnic ter s skupnimi mo-
čmi zbrali preko 61.000 evrov. 

Tudi predstava je dobrodel-
no blagajno napolnila s 1.400 
evri, nekaj sredstev pa so 
prispevali tudi že donatorji. 
Tako se po Hostarjevih bese-
dah približujejo zastavljene-
mu cilju in 3.000 evrom, ki 
so prvi kamenček v mozaiku 
letošnje dobrodelnosti, saj 
bodo denar usmerili učen-

cem iz socialno šibkih družin 
pri udeležbi na ekskurzijah 
in za šolo v naravi, nabavi-
ti pa nameravajo tudi inte-
raktivne table in računalni-
ško opremo.  M. K. 

Veliko število obiskovalcev je prispevalo svoj denarni 
delež v obliki plačila vstopnice. 

Ravnatelj Vinko Hostar se zahvaljuje senovskim 
gledališčnikom.

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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OSNOVNA ŠOLA ADAmA BOHORIČA 
BRESTANICA

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

Obveščamo vas, da lahko v vrtec pri 
Osnovni šoli Adama Bohoriča Bresta-
nica vpišete otroke od 1. do 6. leta 
starosti (oziroma ko so dopolnili sta-
rost najmanj 11 mesecev) in sicer v 
dnevni program, ki traja 6-9 ur.

Vzgojno-varstveno delo izvajamo v 
času od 5.30 do 16. ure, od ponedelj-
ka do petka. Šolsko leto se začne 1. 
9. 2010. Ker je tudi delo v vrtcu veza-
no na ta datum (priprava programov, 
organizacija dela, zaposlitve, …) že-
limo, da se s tem dnem vključijo v vr-
tec tudi novo vpisani otroci.

Vloge sprejemamo do 8. 4. 2010, o 
sprejemu otroka pa boste pisno ob-
veščeni. Vloge morate vložiti tudi 
vsi starši, ki boste vrtec potrebova-
li po začetku šolskega leta ali do ju-
nija 2011. Sicer pa lahko vložite pi-
sne prijave vse leto. Če v vrtcu ni 
več prostora, se prošnje evidentira-
jo in uvrstijo med vloge za kasnejši 
sprejem. Vpisni obrazci so na voljo 
v vrtcu, v šoli in na spletnih straneh 
šole in Občine Krško (www.krsko.si). 
Za dodatna pojasnila lahko pokličete 
na telefonsko številko 07/49 73 025.

 Urška Übleis, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA KOpRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica

 
Vrtec pri Osnovni šoli Koprivnica vabi 
k vpisu starše predšolskih otrok (1 - 6 
let), ki želijo vključiti svoje otroke v 
dnevni program (6 - 9 ur) predšolskih 
dejavnosti za šolsko leto 2010/11.

Vlogo za vpis dobite na spletni stra-
ni občine Krško (www.krsko.si) ali v 
vrtcu in jo izpolnjeno oddate v tajni-
štvu šole do 08. 4. 2010. Vloge mora-
te vložiti tudi starši, ki želite vključi-
ti otroka v vrtec med šolskim letom. 
Če v vrtcu ni več prostora, se prošnje 
evidentirajo in uvrstijo med vloge za 
kasnejši sprejem. 

Šolsko leto se začne 1. 9. 2010. Ker 
je delo v vrtcu vezano na ta datum, 
želimo, da se s tem dnem vključijo v 
vrtec tudi novo vpisani otroci. Delov-
ni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. Za 
dodatne informacije lahko pokličete 
na telefonsko številko 07 49 76900 ali 
07 49 76903.

 Jože Ivačič, ravnatelj 

VRTEC KRŠKO
Prešernova cesta 13, 8270 Krško 

Vpis otrok v Vrtec Krško bo potekal 
od 1. do 15. aprila 2010. 
Zelo pomembno je, da oddate vlo-
ge vsi starši, ki bi želeli svojega 
otroka vpisati med 01.09.2010 in 
31.08.2011.

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

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

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

žnici), Bohoričeva 1, Krško
• Enota na Zdolah,
• Enota v Dolenji vasi.

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

17.00 ure,
• enoti Pravljica in Kekec od 6.30 

– 16.00 ure,
• ostale enote bodo poslovale od 

6.30 – 15.30 ure.

Poslovni čas se lahko med letom pri-
lagodi možnostim vrtca in potrebam 
staršev. Poldnevni program se bo iz-
vajal le, če bo zadostno število prijav.

Od 6. do 9. aprila bo na vseh enotah 
vrtca teden odprtih vrat. V dopol-
danskem času (med 9. in 11. uro), si 
boste lahko skupaj z otrokom ogleda-
li vrtec in delo v vrtcu ter se pogovo-
rili z vzgojiteljicami.

Vrtec sprejema vloge tudi med šolskim 
letom, vendar pa vključuje otroke 
samo v primeru, če so prosta mesta.

Otroke lahko vpišete na upravi vrt-
ca - enota CICIBAN, Prešernova ce-
sta 13, v času vpisa vsak dan od 7.00 
do 15.00 ure.
Prijavni obrazec za vpis vam lahko 
pošljemo tudi po pošti. Prav tako je 
obrazec na voljo na spletni strani ob-
čine Krško www.krsko.si in na spletni 
strani Vrtca Krško 
www.vrtec-krsko.si.

Za dodatne informacije lahko po-
kličite na tel. 07/49-21-558 ali 031 
607-755.

Vabljeni ! 

 Dušan Tomažin, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA  
LESKOVEC pRI KRŠKEm

Pionirska cesta 4, 
 8273 Leskovec pri Krškem

OŠ Leskovec pri Krškem, enota VR-
TEC, izvaja v vseh oddelkih kuriku-
lum za vrtce po metodologiji Korak 
za korakom. Enota vrtec Leskovec bo 
delovala na štirih lokacijah in za šol-
sko leto 2010 /11 razpisuje naslednje 
programe in starostne skupine :
Enota: pIKA NOGAVIČKA pri OŠ Le-
skovec pri Krškem
Dnevni program ( od 6 do 9 ur) za 
otroke prvega starostnega obdobja 
(od 11. mesecev do 3. leta) in za 
otroke drugega starostnega obdobja 
(od 3. leta do vstopa v šolo).

a) celodnevni program (6 do 9 ur), 
od 5.30 do 17.00 ure;

b) izmenski program*, od 5. 30 do 
19.30 ure. 
* Izmenski program bo organizi-
ran, če bo dovolj prijav. 

Enota: VILA , nova enota, v bivši sta-
ri šoli Leskovec
Dnevni program od 6.30 do 16.00 
(od 6 do 9 ur) za otroke prvega sta-
rostnega obdobja (od 11. mesecev do 
3. leta) in za otroke drugega staro-
stnega obdobja (od 3. leta do vsto-
pa v šolo).

Enota: mALI pRINC v »M« nakupoval-
nem centru
Dnevni program od 6.30 do 16.30 
(od 6 do 9 ur) za otroke drugega sta-
rostnega obdobja (od 3. leta do vsto-
pa v šolo).

Enota: pETER pAN v OŠ Veliki Podlog
Dnevni program od 5.30 do 15.30 
(od 6 do 9 ur) za otroke prvega staro-
stnega obdobja (od 11. mesecev do 3. 
leta) in za otroke drugega starostnega 
obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).

Odprta vrata: 31. marca bo od 16. do 
18. ure potekal v vseh enotah vrtca 
Leskovec dan odprtih vrat, ko si boste 
lahko skupaj z otrokom ogledali vr-
tec in se pogovorili z vzgojiteljicami.

Rok za oddajo prijav: upoštevali 
bomo vse prijave, ki bodo oddane na 
novem obrazcu do vključno 8.4.2010.

prijava: Starši vpišejo svojega otro-
ka na enotni obrazec VLOGA ZA VPIS 
OTROKA V VRTEC V OBČINI KRŠKO. 
Obrazec lahko starši pridobijo na OŠ 
Leskovec pri Krškem, v vseh enotah 
vrtca OŠ Leskovec pri Krškem in na 
spletnih straneh Občine Krško (www.
krsko.si). ponovno prijavo - na no-
vem, enotnem obrazcu, morate po-
slati tudi vsi tisti starši, ki ste že vpi-
sali svojega otroka v enote vrtca 
Leskovec na starem obrazcu.

Organizacija dela: OŠ Leskovec pri 
Krškem bo glede na prispele prijave 
pripravila, v sodelovanju z občino Kr-
ško, priporočili Ministrstva za šolstvo 
in šport, Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, 
št. 75 / 2005, 82/2005) in Pravilnika 
o sprejemu otrok v enote vrtca zavo-
da OŠ Leskovec pri Krškem, organiza-
cijo dela v šolskem letu 2010 / 2011.

Način obveščanja: OŠ Leskovec pri 
Krškem bo starše pisno obvestila o re-
zultatih vpisa najkasneje do 30. 06. 
2010. Za dodatne informacije pokli-
čite pomočnico ravnatelja za vrtec 
Majo Koretič na telefonsko številko 
07/492 28 65.

 Anton Bizjak, ravnatelj 

OSNOVNA ŠOLA pODBOČJE
Podbočje 82, 8312 Podbočje

Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šolskem 
letu 2010/11 izvajal dnevni pro-
gram, ki traja od 6 – 9 ur. Dnevni 
program je namenjen otrokom prve-
ga starostnega obdobja od 1. leta do 
3. leta oziroma, ko je otrok dopolnil 
starost najmanj enajst mesecev in za 
otroke drugega starostnega obdobja 
od 3. leta do vstopa v šolo. 

Vpis bo potekal do vključno 8. 4. 
2010. Če boste potrebovali varstvo 
med šolskim letom 2010/2011, se 
ravno tako prijavite v navedenem 
roku. Starši oz. zakoniti zastopni-
ki boste pisno obveščeni o rezulta-
tih vpisa. 

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

Poslovni čas vrtca je od 5.30 do 16.30.

Za dodatne informacije pokličite na 
telefonsko številko 07/49 77 030.

 Branko Strgar, ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA RAKA
Raka 36, 8274 RAKA

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem letu 
2010/2011 izvajal dnevni program, 
ki traja od 6 - 9 ur, in sicer za otro-
ke prvega starostnega obdobja od 1. 
do 3. leta in za otroke drugega sta-
rostnega obdobja, od 3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte naj-
kasneje do 8. 4. 2010, ne glede na 
to, kdaj v šolskem letu 2010/2011 že-
lite otroka vključiti v vrtec. 

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

Izpolnjene obrazce oddajte v vrtcu 
ali v tajništvu šole. Poslovalni čas vrt-
ca je od 5.30 do 16. ure.
Starši boste o sprejemu otrok pisno 
obveščeni. Dodatne informacije do-
bite v tajništvu OŠ Raka (tel.: 49 75 
022) ali v vrtcu.

 Milvana Bizjan, ravnateljica

OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE  
SENOVO

Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo

Objavljamo razpis za vpis otrok 
v programe vrtca za šolsko leto 
2010/2011. V vrtcu pri Osnovni šoli 
XIV. divizije Senovo bomo predvido-
ma izvajali dva programa:

1. DNEVNI pROGRAm (6 - 9 ur), 
poslovni čas od 5.30 do 16. ure:
a) za prvo starostno obdobje 

(od 11. meseca do 3. leta 
starosti otrok) in

b) za drugo starostno obdobje 
(od 3. leta starosti otrok do 
vstopa v šolo).

2. pOLDNEVNI pROGRAm (4 - 6 ur), 
poslovni čas od 7. do 13. ure:
a) za prvo starostno obdobje 

(od 11. meseca do 3. leta 
starosti otrok) in

b) za drugo starostno obdobje 
(od 3. leta starosti otrok do 
vstopa v šolo).

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

Vpis: Starši oz. zakoniti zastopniki lah-
ko svojega otroka vpišete tako, da iz-
polnite obrazec VLOGA ZA VPIS OTRO-
KA V VRTEC V OBČINI KRŠKO. Obrazec 
vam je na voljo v VRTCU SENOVO, na 
spletni strani Osnovne šole XIV. divizi-
je Senovo (www.ossenovo.net) in na 
spletni strani Občine Krško (www.kr-
sko.si). Izpolnjen obrazec lahko odda-
te v VRTCU SENOVO ali ga pošljete na 
gornji naslov, vse do vključno četrtka, 
8. aprila 2010. Če boste potrebovali 
varstvo za otroka med šolskim letom, 
se ravno tako prijavite v navedenem 
roku. Za dodatne informacije lahko 
pokličete na telefonski številki: 07 48 
81 900 (šola) ali 07 48 81 910 (vrtec).

Način obveščanja: Osnovna šola XIV. 
divizije Senovo, enota vrtec Senovo, 
bo starše oz. zakonite zastopnike pi-
sno obvestila o rezultatih vpisa naj-
kasneje do 30. 6. 2010.

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

 Vinko Hostar, ravnatelj

Začel	se	je	vpis	otrok	v	vrtce	
na	območju	občine	Krško	

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje indi-
vidualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistil-
nih naprav za komunalne odpadne vode do 50 populacijskih 
enot. Pogoji razpisa in vsa potrebna dokumentacija za pri-
javo je upravičencem na voljo na spletni strani www.krsko.
si v rubriki »Razpisi in objave«. 

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka 
v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo 
potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev ozi-
roma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu novembru.

Veseli me, da se v skrbi za čisto okolje pojavlja vse več ti-
stih, ki s svojimi akcijami spodbujajo k ohranjanju in vzpo-
stavljanju lepšega in za bivanje prijaznega okolja.  
Pozdravljam projekt »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« 
in verjamem, da bodo dober namen akcije prepoznali tudi 
občani in občanke občine Krško, se 17. aprila po svojih mo-
čeh in v svojem okolju pridružili Slovenkam in Slovencem 
in prispevali k lepim in čistim krajem v našem domačem 
delu domovine. 
Prispevajmo k lepši občini Krško in se pridružimo koordinator-
jem akcije: Klubu posavskih študentov in Zelenemu krogu.

� Franc�Bogovič,�župan

O predvidenem poteku akcije več na 
www.ocistimo-obcino-krsko.si

Povabilo	k	sodelovanju	
pri	organizaciji	

praznika	Občine	Krško	2010
Povabljeni k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega 
praznovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v 
začetku meseca junija! Komisija bo s pomočjo vaših 
predlogov oblikovala program prireditev, s katerimi bomo 
skupaj obeležili in počastili praznik naše občine.  
Razpisna dokumentacija bo objavljena na spletni strani 
www.krsko.si, lahko pa jo dvignete tudi v Kabinetu 
župana po 1. aprilu 2010. Dodatne informacije: 07/49-
81-201 metka Resnik.

Predloge sprejemamo do petka, 30. aprila 2010, na 
naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: 
»Občinski praznik 2009«).

Društva in organizacije: vabljeni k prijavi in sodelovanju!  

Občina Krško pristopa k nadaljevanju projekta namaka-
nja kmetijskih zemljišč Kalce Naklo II. faza

Vabimo vas na predstavitev idejne zasnove

»za II. fazo namakalnega sistema Kalce-Naklo 
in preveritev možnosti črpanja ustreznih 

vodnih količin za potrebe namakanja kmetijskih 
zemljišč za območje Kalce-Naklo«, 

v četrtek, 25. marca 2010, ob 18. uri, 
v sejni sobi »A« Občine Krško.

Dokumentacija bo na voljo na Oddelku za gospodarske de-
javnosti Občine Krško.
Svoje predloge in pripombe lahko zapišete in pisno posre-
dujete do 6. aprila 2010 na Občino Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, CKŽ 14, Krško ali po elektronski po-
šti na naslov: magdalena.kroselj@krsko.si 

Vabljeni!

Sofinanciranje	individualnih	hišnih	
priključkov	in	malih	čistilnih	
naprav	za	komunalne	odpadne	vode

S skupnim razpisom želi Občina Krško starše seznaniti s pro-
grami za predšolske otroke, ki jih ponujajo posamezni vrt-
ci. Pomembno je, da je vloga za vpis otroka v vrtec oddana 
pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2010/2011 
starši želijo, da bi bil otrok vključen v vrtec. Roki za oddajo 
vloge so navedeni v razpisu posameznega vrtca. 

Na podlagi prijav za vpis bodo vrtci oblikovali oddelke za 
novo šolsko leto. Da bi lahko oddelki bili čimbolj popolnjeni 
in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da so prijave 
oddane v predpisanih rokih. Hkrati želi Občina starše opozo-
riti, da oddajo le eno vlogo za vrtec in v tem vrtcu označi-
jo, v kateri vrtec naj se vloga odstopi v nadaljnje reševanje 
v kolikor v želeni enoti ne bo dovolj prostora. 

CICIBANOVE URICE!
Vrtec Krško bo v šolskem letu 2009/10 organiziral

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

To so dnevi igre in druženja z vrstniki, ki bodo potekali 
ob ponedeljkih in četrtkih popoldan med 15.30 – 18. uro

 v mesecu aprilu in maju.

Program se bo izvajal v centralni enoti Ciciban. 

Začetek bo v četrtek 1.4.2010.

Vabljeni so otroci iz Krškega in okolice.

Cicibanove urice so brezplačne.

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

do 26.3.2010.

 Vljudno vabljeni!

Občina Krško je objavila skupni razpis za vpis otrok v vrt-
ce za šolsko leto 2010/2011. Roki za vpis v posamezni vr-
tec se razlikujejo, vse podrobnosti programov in obrazci 
za vpis, pa so na voljo tudi na spletni strani www.krsko.
si, v rubriki »Razpisi in objave«. Novo šolsko leto bo v ob-
čini Krško pomembno tudi z vidika prostorskih pridobitev 
za predšolske otroke. 
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Izgradnja nadvoza oz. mostu na Bizeljski cesti je del 
širšega projekta Urejanje starega mestnega jedra v 
vrednosti 2,6 milijona evrov, za katerega je občina 
uspešno kandidirala na razpisu za evropska sredstva 
in tako pridobila nepovratna evropska sredstva v viši-
ni 1,7 milijona evrov. Projekt poleg Občine Brežice v 
deležu 85 % upravičenih stroškov sofinancira Evrop-
ska unija iz sredstev Evropskega sklada za regional-
ni razvoj s soudeležbo sredstev državnega proračuna. 

Projekt se izvaja v času od aprila 2008 do konec sep-
tembra 2010. Operacijo sestavlja 13 projektov, od ka-
terih je enajst takih, ki predstavljajo fizični poseg na 
terenu (obnova, izgradnja, predstavitev s tablami), dva 
podprojekta pa zajemata pripravo investicijske doku-
mentacije in obveščanje javnosti.
Projekt zajema celovito prenovo mesta, zato je razde-
ljen na posamezne »podprojekte«, vendar predsta-
vlja eno operacijo. Do sedaj so bile v sklopu projekta 
urejene naslednje ulice: Ulica stare pravde od Bizelj-
ske ceste do CPB (ureditev cestišča), ulica Pod obzid-

Izgradnja nadvoza 
na Bizeljski cesti

Od začetka preteklega tedna potekajo na Bizeljski 
cesti v Brežicah na lokaciji nadvoza gradbena dela. 
V sklopu investicije bo porušen obstoječi most in na 
njegovem mestu zgrajen novi objekt (ločna predna-
petna konstrukcija). Investicija se je pričela s pripra-
vljenimi deli, sledijo zemeljska dela in izdelava armi-
ranih betonskih temeljev in opornikov. Investicija se 
bo zaključila z rekonstrukcijo Bizeljske ceste v delu 
izgradnje mosta. 
Na javnem razpisu za izvajalca je med štirimi (4) pri-
spelimi ponudbami Občina kot najugodnejšega po-
nudnika izbrala podjetje GRADIS GP iz Ljubljane s 
ponudbeno vrednostjo projekta 478.179 evrov. Nad-
zor nad deli bo vršilo podjetje Region d.o.o.
Predviden zaključek del je v treh mesecih od pričet-
ka del, najpozneje 2. junija 2010.

Zapora ceste

Popolna prometna zapora ceste bo potekala od 
8.3.2010 do zaključka investicije – predvidoma do 
junija 2010. V času gradnje bo zaprta Bizeljska ce-
sta od križišča z Gubčevo in Jurčičevo ulico do križi-
šča 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 
parkirišče. V kolikor se bo pokazala potreba po več 
prostora ob rušenju mosta in kasnejši gradnji, se bo 
preprečila tudi vožnja na parkirišča na ulici Pod ob-
zidjem. V času prometne zapore prosimo vse udele-
žence v prometu za upoštevanje cestno prometne si-
gnalizacije ter navodil delavcev. 

jem, Černelčeva cesta, Levstikova ulica in Bizeljska ce-
sta – izvedba razsvetljave in pločnika.

Poleg ulic je bilo znotraj te investicije urejeno še cesti-
šče pri Zdravstvenem domu Brežice, notranja fasada na 
mestni hiši, območje pri OŠ Brežice ter temeljita obno-
va grajskega parka, ki danes ponuja prijeten prostor za 
sprehode v naravi. 

Z »Vodenjem« čez mesto Brežice oz. s pripravo ozna-
čitev pomembnejših objektov in izkopanin v mestu ter 
z izgradnjo nadvoza na Bizeljski cesti bo projekt ureja-
nja mestnega jedra zaključen. S projektom želi Občina 
s celovito prenovo mestnega jedra in ulic povečati pri-
vlačnost samega mesta Brežice tako za lokalno prebi-
valstvo kot za obiskovalce.

Ureditev starega mestnega jedra bo prinesla povišano 
uporabnosti in privlačnosti do sedaj zanemarjenih po-
vršin v mestu kar bo povečalo privlačnosti mestnega je-

dra. Cilj tega je tudi 
razvoj dodatnih de-
javnosti, podpo-
re obstoječim de-
javnostim, razvoja 
turistične ponud-
be, ohranjanja na-
seljenosti območja 
mestnega jedra.

Povzetek vseh koristi, ki jih prinaša investicija v uredi-
tev mestnega jedra Brežice, lahko strnemo v naslednjih 
alinejah:
• lepši in atraktivnejši izgled mesta Brežice,
• širitev turistične ponudbe oziroma predstavitev celotne-

ga mestnega jedra kot turistične točke,
• povečevanje števila obiskovalec, kar ugodno vpliva na go-

spodarski razvoj mesta in občine,
• zadovoljstvo in ponos Brežičanov na naše mesto,
• ureditev cestišč in nadvoza vpliva na večjo prometno var-

nost,
• urejenost mesta vzpodbuja ljudi k bolj skrbnemu ravnanju 

z javnimi objekti in jih ozavešča o družbeni pripadnosti,
• ohranjanje naravnih, kulturnih, zgodovinskih, turističnih 

privlačnosti območja,
• izboljšanje kvalitete bivanja prebivalcev Brežic in okolice.

Več o projektih občine Brežice na www.projekti-bre-
zice.eu/. 

Izvedeni podprojekti
Ulica stare pravde  

(od BiZeljske ceste do cpB)
V sklopu projekta je bilo urejeno 
cestišče, obnovljena javna razsve-
tljava, vozišče, površin za pešce, iz-
gradnja pločnika, urejeno je bilo 
odvodnjavanje s streh v kanalizacij-
ski kanal in talna ter vertikalna pro-
metna signalizacija. Vrednost pod-
projekta je znašala  259.000 EUR. 

Ulica pod oBZidjem
V sklopu projekta je 
bila urejena javna raz-
svetljava, pločnik in ce-
stišče. V času izvedbe 
tega projekta sta na uli-
ci hkrati potekala še dva 
druga projekta – ureja-
nje parkirišč in kanaliza-
cije. 
Vrednost podprojekta (JR, pločnik, cestišče) je znaša-
la 242.000 EUR.

oBnove levstikove ceste  
in ČernelČeve Ulice

Projekt je obsegal obnovo ceste in 
pločnikov (s signalizacijo in ostalimi 
pripadajočimi ureditvami kot je od-
vodnjavanje s ceste), obnovo kana-
lizacije in obnovo javne razsvetljave.
Vrednost izvedbe projekta je 
348.000 EUR.

BiZeljska cesta –  
iZvedBa raZsvetljave in ploČnika

V investiciji je bila zaje-
ta izgradnja in obnova 
javne razsvetljave, ob-
nova celotnega pločni-
ka v dolžini cca 450 m 
(od križanja z Ulico sta-
re pravde (pri stari tr-
govski šoli), do območja pred križanjem s Cesto svo-
bode), urejena prometna horizontalna in vertikalna 
signalizacija, obnovljeni del ceste pod prehodi za pe-
šce ter izvedba klančin za funkcionalno ovirane ose-
be na prehode za pešce po desni strani ceste v obmo-
čju med Jurčičevo ulico in krožiščem z Maistrovo ulico.
Vrednost izvedbe projekta je 204.000 EUR

Ureditev pri Zdravstvenem domU Brežice 
Obnova parkirišča pri zdra-
vstvenem domu v Breži-
cah - obnova parkirišča 
pred stavbo Zdravstvene-
ga doma v Brežicah in za-
jema obnovo površin par-
kirišča, pločnikov in ceste 

ter obnovo javne razsvetljave.
Vrednost izvedbe projekta je 158.000 EUR.

mestna hiša
V sklopu projekta je bila urejena no-
tranja fasada na mestni hiši, ki pred-
stavlja zaključek prve faze obnove. 
Obnovljena mestna hiša je postala 
stikališče kulturnega delovanja šte-
vilnih društev in posameznikov v 
občini Brežice.
Vrednost izvedbe projekta je 4.000 
EUR.

oš Brežice
Območje pri OŠ Brežice, predvsem križišče, je bilo 
urejeno s talno in z vertikalno prometno signalizaci-
jo, kar je pomembno izboljšalo prometno varnost na 
tem občutljivem območju. 
Vrednost izvedbe projekta je 8.000 EUR.

oBnova grajskega parka
Grajski park ob gradu Bre-
žice je dobil novo podobo. 
Urejene so bile poti in trije 
platoji, drevesa so bila stro-
kovno obrezana. Park v Bre-
žicah je prvi park v Sloveniji 
s celovito ureditvijo dreves, drevesa v parku bodo ohra-
njena in pomlajena. Potek poti je bil prilagojen rasti-
ščem dreves in koreninskim sistemom, urejena je tudi 
javna razsvetljava, postavljene klopi in koši, zasajene gr-
movnice, postavljena pa bodo še igrala za otroke. 
Vrednost izvedbe projekta je 88.000 EUR.  

Urejanje	
starega	mestnega	jedra

»Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa kre-
pitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete:Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Br
ež

ic
e



posavski obzornik - leto XIV, številka 6, četrtek, 18. 3. 2010 15IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

Obnoviti	želijo	parno	lokomotivo	
BREŽICE - Občinska turistič-
na zveza Brežice (OTZ) je 
na marčevski razširjeni seji 
upravnega odbora s predse-
dniki društev v Selah pri Do-
bovi zastavila svoje delovne 
načrte, ki jih bodo spreje-
mali v kratkem na uprav-
nem odboru. Nadaljevali 
bodo s podobnimi aktivnost-
mi kot v lanskem letu, želijo 
pa tudi  obnoviti staro parno 
lokomotivo, ki so jo lani no-
vembra pripeljali v Dobovo 
kot zadnjo še nerazporeje-
no lokomotivo v slovenskem 
prostoru, ki je bila v priva-
tni lasti. Želijo jo obnoviti v 
stilu časa, v katerem je pre-
važala potnike in jo postavi-
ti na ogled v Dobovi. 
NA OTZ Brežice so zbrali po-
datke o obiskanosti turističnih 
informacijskih centrov (TIC) v 
Mestni hiši in v Termah Čatež. 
Kot pravi tajnica OTZ milena 
Vranetič, je bolj obiskan tisti 

v Termah Čatež. V Mestni hiši 
se ustavljajo predvsem slo-
venski turisti, tujih je okoli 
14 %, med njimi prevladujejo 
Italijani. Ti turisti so v več kot 
50 % povpraševali o razstavah, 
14 % se je posluževalo e-toč-
ke, 7 % je iskalo informacije o 
mestu Brežice ter enak odsto-
tek o zemljevidih in prospek-
tih, 6 % so zanimale splošne 
informacije, 3 % informacije o 
Hrvaški in le 1 % o kolesarstvu. 
TIC v Termah Čatež je v letu 

2009 obiskalo 
nekaj več kot 
polovica slo-
venskih turistov 
ter 43 % tujih, 
med njimi pre-
vladujejo Itali-
jani, Nizozem-
ci in Hrvatje. 
Obiskovalci so 
največ - 19 % 
povpraševal i 
po prospektih, 

12 % je iskalo splošne infor-
macije in enak odstotek infor-
macije o okolici, po 5 % turi-
stov, so zanimale informacije 
o kolesarstvu ter o gostinstvu 
ter po 4 % za področje name-
stitev in pohodništva. 
Na Mostecu so po nekajletni 
iniciativi ustanovili novo dru-
štvo z imenom Brodarsko turi-
stično društvo Mostec, ki so ga 
sprejeli v OTZ, predstavil pa 
ga je predsednik Andrej pin-
terič.  S. V. 

Lokomotiva naj bi stala v Dobovi.

Očistimo	Slovenijo	
v	enem	dnevu

17. aprila 2010 bo na pobudo društva Ekologi brez meja po-
tekala vseslovenska čistilna akcija. V akciji sodeluje tudi 
občina Brežice. Vse, ki bi se želeli priključiti, vabimo da 
kontaktirate koordinatorko za našo občino. To je Milena 
Vranetič, milena.otz@gmail.com, 040 33 51 38.

Javna	predstavitev:	Odprimo	
mesto	za	obiskovalce
Občina Brežice je v zaključni fazi izvajanja projekta Ureditev starega mestnega jedra v sredo, 
3.3.2010, organizirala javno predstavitev. Namen srečanja je bil predstaviti potek izvajanja projekta 
in pridobiti mnenja širše javnosti na zaključne aktivnosti v projektu. V sklopu predstavitve sta bili iz-
postavljeni problematiki urejanja parkiranja v mestnem jedru ter umeščanja in oblikovanja začasnih 
objektov na javne površine s poudarkom na gostinskih terasah. 

Občina je vseskozi z izvaja-
njem projekta Ureditev Obči-
na sledila cilju oživljanja me-
stnega jedra. Pri tem se je 
soočila s težavo obremenjeno-
sti parkirišč v jedru z avtomo-
bili zaposlenih in stanovalcev 
ter posledično nezmožnostjo 
parkiranja za ostale. Želja po-
večanja prometa dnevnih obi-
skovalcev skozi jedro je izpo-
stavila tudi potrebo po prostih 
parkirnih prostorih izven stro-
gega mestnega jedra za parki-
ranje zaposlenih.

Za oblikovanje ustrezne reši-
tve je Občina izvedla analizo 
potreb po parkiriščih in obli-
kovala predlog urejanja pro-
meta. Ta temeljil na posta-
vitvi parkomatov in omejitvi 
parkiranja za vse uporabnike 
mestnega jedra. V predstavi-
tvi je bila s strani Občine kot 
najustreznejša predstavljena 
delna omejitev parkiranja. 
S tem bi zagotovili postopno 
spremembo obstoječega pro-

metnega režima. Javna raz-
prava je pokazala, da je ve-
činski interes stanovalcev in 
lastnikov ter najemnikov lo-
kalov omejitev parkiranja na 
celotnem območju Ceste pr-
vih borcev. Potrdila se je tudi 
nujnost zagotavljanja prosto-
rov za stanovalce. 

Tako lahko v kratkem priča-
kujemo postavitev parkoma-
tov vzdolž celotne Ceste prvih 

borcev. Istočasno bo možna 
rezervacija prostora za dalj-
še obdobje, ki odgovarja na 
potrebe stanovalcev, lastni-
kov ter najemnikov lokalov.

Na javni predstavitvi je Obči-
na v sodelovanju z Zavodom 
za podjetništvo in turizem ter 
podjetjem Region d.o.o. kot 
zunanjim izvajalcem prika-
zal tudi idejno zasnovo ume-
stitve začasnih objektov na 

mestno ulico. Poleg umešča-
nja urbane opreme je naj-
večja pozornost v predstavi-
tvi bila namenjena sezonskim 
gostinskim vrtovom ali tera-
sam. Skladno z ulično svetilko 
kot prepoznavnim elementov 
ulice je projektant zasnoval 
enotno podobo gostinskih vr-
tov. Pri teh naj bi bila terasa 
iz kovinske konstrukcije, ki se 
v barvi ujema z barvo svetilke 
s kovinskimi paličnimi polnili 
in škarjasto tendo. Obstoje-
če terase zasedajo 19 parkir-
nih prostorov, predvidene so 
pa tudi dodatne kot npr. na lo-
kaciji pred Mestno hišo. Idej-
na zasnova je naletela na šir-
šo podporo, tako da lahko že 
letos pričakujemo prve tera-
se, ki bodo prispevale k sku-
pni celostni podobi ulice.

Javna razprava je pritegnila 
širok krog udeležencev, pred-
vsem stanovalce, lastnike in 
najemnike lokalov na mestni 
ulici.

Z javne predstavitve o ureditvi starega mestnega jedra.

Razpisana	sredstva	za	
ohranjanje	in	razvoj	
kmetijstva	in	podeželja
Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za ure-
sničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeže-
lja v občini Brežice za leto 2010, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 
2010 v okvirni višini 89.000 evrov in sicer za namen naložbe v 
kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (80.000 evrov) 
in za zagotavljanje tehnične podpore (9.000 evrov). Upravičen-
ci bodo prejeli nepovratne sredstva v višini do 40 % upravičenih 
stroškov za naložbe v kmetijstvu (nakup materiala, opreme, 
strojev) in do 100 % upravičenih stroškov za tehnično podporo 
(različna izobraževanja).

Do sredstev iz naslova za naložbe v kmetijstvu so upravičena 
mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, investirajo na območju občine Brežice, so vpisa-
ni v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v za-
kupu najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin na območju 
občine Brežice. Do sredstev iz naslova tehnična podpora pa so 
upravičena pooblaščene organizacije in registrirana stanovska 
in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva.

Vloge je mogoče oddati do vključno petka 14.5.2010 za na-
men Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo. Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve 
Občine Brežice. Dodatne informacije posreduje strokovni so-
delavec Roman matjašič na telefonski številki 07/49-91-516 
ali po elektronski pošti na naslov roman.matjasic@brezice.si.

Evropska	sredstva	za	obnovo	
doma	na	Sromljah	
Občina Brežice je priče-
la z investicijsko vzdrže-
valnimi deli na večnamen-
skem domu na Sromljah, ki 
obsegajo gradbeno-obrtni-
ška dela, elektroinštalacije 
in strojne inštalacije v sku-
pnih prostorih in sanitari-
jah večnamenskega doma 
Sromlje. Obnovitvena dela 
so se pričela v začetku leta 
in se bližajo zaključku.

Projekt obnove večnamen-
skega doma Sromlje se finan-
cira iz sredstev proračuna 
Občine Brežice in sredstev 
Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
Agencija RS za kmetijske 

trge in razvoj podeželja, iz 
naslova ukrepa 322: Obnova 
in razvoj vasi iz Programa ra-
zvoja podeželja 2007 - 2013 
sofinanciranega iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP). Vre-

dnost projekta 
je 49.120,86 
EUR, na razpi-
su izbrani iz-
vajalec del je 
podjetje Ele-
ktronik Kranjc 
d.o.o.

Obnova oz. 
ureditev sa-
nitarij in sku-
pnih prosto-

rov bo vplivalo na nadaljnje 
možnosti razvoja turizma 
na podeželju. Splošni cilji 
investicije so vzpodbujanje 
kulturnega, športnega, tu-
rističnega in drugega ustvar-
jalnega potenciala med va-

škimi prebivalci, izboljšanje 
življenjskega standarda, po-
večati sodelovanje mladih v 
vasi v različne oblike vaške-
ga dogajanja in s tem vzpod-
bujati mlade, da ostanejo na 
vasi, kakovostnejši prosto-
ri za kulturne predstavitve, 
druženje, vaje, prireditve in 
družabne dogodke, povečati 
varnost (odpadanje ometa) 
in s tem zgleda večnamen-
skega doma, izboljšati po-
goje za delovanje mladih v 
kraju, predvsem pa izboljša-
ti prostorske pogoje za delo-
vanje društev na podeželju 
in življenjski standard pre-
bivalstva na podeželju.

Dom krajanov Sromlje
Obvestilo	

o	oddaji	gostinskega	lokala
Občina Brežice obvešča zainteresirane, da oddaja v na-
jem gostinski lokal v Prosvetnem domu Brežice, Trg iz-
gnancev 12, Brežice. Vse informacije so vam na voljo na 
spletni strani Občine Brežice ali osebno na telefonu št. 
(07) 49-91-506 pri g. Romanu Zakšku.

Že pred zaključkom lanskega 
leta je Občina Brežice objavi-
la štiri razpise na področju kul-
ture. Po sprejemu proračuna so 
bili izpolnjeni tudi pogoji za iz-
dajo sklepov o odobritvi prispe-
lih vlog. V letošnjem letu bo za 
področje kulture namenjeno 
nekaj manj kot 200.000 EUR.

Občina Brežice je z javnimi 
razpisi povabila k oddaji pro-
gramov in projektov za 
• organizatorja programov lju-

biteljske kulturne dejavno-
sti,

• obnovo in vzdrževanje lokal-
nih spomenikov kulturnega 
pomena, ki niso v lasti Ob-
čine Brežice

• infrastrukturo na področju 
kulture – nakup opreme, in-
strumentov, uniform,

• druge programe s področja 
kulture - razstava, tisk pri-

Zaključen	razpis	za	področje	
kulture	v	občini	Brežice

področje Odobrena 
sredstva

Število pro-
gramov/

projektov

Organizator programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti 23.500,00 1

Obnova in vzdrževanje lokalnih 
spomenikov kulturnega pomena, ki 
niso v lasti Občine Brežice

17.500,00 7

Infrastruktura na področju kulture 10.500,00 11

Drugi programi s področja kulture: 8.500,00 6

Izvajalec programa festival stare 
glasbe 42.000,00 1

Projekti s področja ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti 48.361,00 139

Redno delovanje na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 46.280,00 51

SKUpAJ RAZDELJENIH SREDSTEV 196.641,00 216

ložnostnih publikacij,
• izvajalca programa festival 

stare glasbe,
• projekte in redno delovanje 

na področju ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti.

Na razpis je prispelo 257 pro-
gramov in projektov, ki jih je 
predložilo 36 različnih prijavi-
teljev. Odobrenih je 216 pro-
gramov in projektov v skupni 
vrednosti 196.641,00 EUR. 
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oČistimo slovenijo
Kot vsako leto tudi letos potekajo čistilne akcije po obči-
ni Sevnica z namenom urejanja in čiščenja okolja, kar po-
sledično pomeni bivanje v lepšem in urejenem okolju. V 
letu 2010 so se čistilnim akcijam pridružili društvo Ekolo-
gi brez meja s sloganom Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Zelo pohvalno  je vsako sodelovanje ali nadgradnja obsto-
ječih akcij po občinah Slovenije. Torej naj bi se letos oči-
stila Slovenija bolj organizirano in v celoti, ob tem pa naj 
bi se popisala in sanirala tudi  zelo številčna divja odlaga-
lišča po naši deželi.
Za področje občine Sevnica je koordinator in izvajalec či-
stilnih akcij  tudi letos Turistična zveza občine Sevnica. Pri 
projektu čiščenja jih materialno in moralno podpirata, kot 
tudi aktivno sodelujeta, Občina Sevnica in Zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Pri iz-
vajanju akcij aktivno sodelujejo vsa društva v občini, tako 
planinci, gasilci, ribiči, lovci, vinogradniki, upokojenci kot 
tudi vse šole in vrtci v občini Sevnica.
Vse potrebne informacije, navodila  in obrazce lahko do-
bite na spletnih straneh:
www.ocistimo.si, www.obcina.sevnica.si, www.turizem-
sevnica.si, www.kstm.si.

Udeležimo se akcij v čim večjem številu in poskrbimo, 
da bo narava in okolje lepo in čisto. Vsak od nas lahko 
prispeva delček svojega dela in pozitivne energije, da 
akcija uspe kar najbolje.

Podpisana je bila pogodba za izdelavo projektne dokumen-
tacije za dozidavo vrtca s štirimi oddelki v Krmelju, in sicer 
z najugodnejšim ponudnikom Savaprojektom iz Krškega. Po-
godbena vrednost del znaša 23.844,00 EUR, projektna doku-
mentacija pa bo predvidoma dokončana do meseca septem-
bra. Konec leta 2010 bo Občina Sevnica prijavila investicijo 
na peti Javni razpis regionalnih spodbud, kjer pričakuje-
mo 80 % financiranje države. Predviden začetek del bo v 
maju 2011, konec izvedbe del pa do začetka šolskega let 
2011/2012. Objekt bo zasnovan kot nizko energetska stav-
ba, to pomeni, da se bo upošteval Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije. 

Delovni	sestanek	predsednika	
vlade	RS	s	posavskimi	župani
Predsednik vlade Borut pahor se je z ministroma za okolje in 
prostor ter gospodarstvo, dr. Žarničem in dr. Lahovnikom, 
ter sodelavci sestal s posavskimi župani, predstavniki podje-
tja Infra d.o.o. ter predstavniki Odbora za hidroelektrarne na 
Spodnji Savi pri Svetu regije Posavje. Osrednja tema delov-
nega sestanka je bil ponovni zagon in pospešitev postopkov 
izvajanja projekta gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. 
V razgovoru so ugotovili, da je v zadnjih mesecih prišlo do 
zmanjšane dinamike pri gradnji hidroelektrarne Krško in na-
črtovanju hidroelektrarn Brežice in Mokrice. Razlogov za to 
stanje je več, glavna pa sta omejena finančna sredstva ter 
dolgotrajni postopki sprejemanja državnih prostorskih načr-
tov za hidroelektrarni Brežice in Mokrice. Na sestanku so se 
dogovorili, da bo investitor Infra d.o.o. racionaliziral oziro-
ma uskladil investicijski načrt za gradnjo hidroelektrarne Kr-
ško na način, da le-ta ne bo presegal razpoložljivih sredstev, 
ki se za ta namen zbirajo na Skladu za vodo. Potrditev uskla-
jenega investicijskega načrta bo dejansko omogočila izvedbo 
javnega razpisa za izbiro izvajalca gradenj ter s tem nada-
ljevanje izgradnje hidroelektrarne Krško v najkrajšem času. 
Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za okolje 
in prostor v najkrajšem času posredovalo v javno razgrnitev 
državni prostorski načrt za hidroelektrarni Brežice in Mokri-
ce, s ciljem da bi do njune potrditve na Vladi Republike Slo-
venije prišlo še v jeseni letošnjega leta. 

Sprejem	delegacije	na	gradu	
Sevnica	in	salamijada	2010
Župan Srečko Ocvirk je na sevniškem gradu sprejel delega-
cije Csabai Kolbasz iz Bekescsabe na Madžarskem, slovaške-
ga mesta Nove Zamky, hrvaškega Samobora in Kobasicijade 
Turija iz Srbije. Občina Sevnica podpira mednarodno sodelo-

vanje, zato si želi iz srečanja razviti čezmejno sodelovanje 
na nekoliko višjem nivoju, in sicer na področju kulture, turiz-
ma, gospodarstva in kmetijstva. Osebni kontakt in izmenjava 
izkušenj je zagotovo najboljša pot dobrega sodelovanja. Dru-
štvo salamarjev Sevnica je letos organiziralo že 49. tradici-
onalno salamijado, ki je potekala v stari trški gostilni Vrtov-
šek. Ocenjevalna komisija, katere člani so bili Karel Kozole, 
Roman Kragl, Bogomir Vidic, Braco miroševič, Joško Gni-
dica in predsednik Franci Sotošek, je ocenila kar 138 salam. 
Zmagovalna salama je bila salama predsednika sevniškega 
društva salamarjev Staneta Krnca, na prvi županski salami-
jadi pa je zmagala salama brežiškega župana Ivana molana.

Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek 
Sotošek s predstavniki delegacije iz Srbije in Slovaške 
(foto: L. Motore)

Občina Sevnica objavlja Javni razpis zbiranja predlogov za 
sofinanciranje programov na področju socialnega in zdra-
vstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2010. Na razpis se 
lahko prijavijo vsi izvajalci programov ali projektov s podro-
čja socialnega ali zdravstvenega varstva, ki so registrirani in 
imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega opredeljeno v 
ustanovitvenih aktih. Dva izmed pogojev sta tudi, da organi-
zacija aktivno deluje najmanj eno leto ter ima sedež ali po-
družnico v občini Sevnica oziroma da je program dejavnosti 
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Sevni-
ca. Višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 EUR, rok za 
oddajo prijav pa je 19. marec. Prijavitelji bodo o izidu jav-
nega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od da-
tuma odpiranja prijav, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenje-
ne pogodbe o sofinanciranju programov.

Sofinanciranje	programov	
na	področju	socialnega	in	
zdravstvenega	varstva

Ureditev	regionalne	ceste	od	
hotela	Ajdovec	do	gasilskega	
doma
Izvajati so se začela dela na drugi etapi ureditve regionalne 
ceste skozi Sevnico. Gre za odsek od hotela Ajdovec do Ga-
silskega doma, dolžine 500 metrov. Začela pa so se tudi dela 
z gradnjo krožnega križišča pri Petrolu. Izvedba je usklaje-
na s prometnimi ureditvami, ki spadajo h gradnji trgovske-

ga centra Spar. Operativno bo najprej potrebno prestaviti in 
zaščititi tangirane komunalne vode. Gradnja krožnega križi-
šča naj bi okvirno trajala približno dva meseca. Vse voznike 
obveščamo, da naj bodo pozorni na spremembe prometne-
ga režima zaradi gradbišča, premike mehanizacije in delav-
cev ter prisotnost pešcev in kolesarjev.

Gradnja krožnega križišča pri Petrolu (foto: arhiv 
Občine Sevnice)

Načrti	Zavoda	Pelikan	Karitas	
za	skupnost	Razbor
Zaradi upadanja števila deklet v Skupnosti Srečanje na Raz-
borju se je izvajalec programa Zavod Pelikan Karitas odlo-
čil, da se delovanje centra začasno ustavi. Z ustanoviteljem 
Skupnosti Srečanje don pierinom Gelminijem iz Italije so 
se dogovorili, da bodo v objektu na Razborju začeli z izvaja-
njem novega terapevtskega programa za uporabnike z dvoj-
no diagnozo – zasvojence z dodatnimi težavami v duševnem 
zdravju. Trenutno so v fazi postavitve strokovnega tima, ki 
bo zagotavljal vsakodnevno navzočnost v programu ter stro-
kovno delovanje programa, začeli pa so tudi s pridobivanjem 
kandidatov za nov program. Predvidevajo, da bodo z izvaja-
njem le-tega začeli v mesecu aprilu. Zavod Pelikan Karitas 
poudarja, da je za uspešnost organizacije in delovanja pro-
grama nujno partnersko sodelovanje med Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve kot sofinancerjem progra-
ma, Skupnostjo Srečanje kot lastnikom objekta in propada-
jočega zemljišča na Razborju ter Zavodom Pelikan Karitas, 
ki bo zagotovil ustrezno ureditev objekta, zagon samega pro-
grama ter strokovno izvajanje programa.

Obisk	vrtca	v	Krmelju
Otroci in vzgojiteljice Vrtca pri Osnovni šoli Krmelj so se v je-
senskih dneh lotili projekta »Kakšen vrtec si želimo«. V vseh 
oddelkih so, prilagojeno starosti otrok, zbirali ideje, risali na-
črte in gradili makete njihovega domišljijskega vrtca. Idejo 
za projekt so dobili v dejstvu, da je Občina Sevnica glede na 
velik vpis otrok in trenutno razdrobljenost oddelkov vrtca v 
Krmelju pristopila k izgradnji novega vrtca pri Osnovni šoli 
Krmelj. V njem bodo prostor dobili štirje novi oddelki, dva za 
prvo in dva za drugo starostno obdobje. V letošnjem letu bo 
Občina Sevnica namenila sredstva za izdelavo projektne do-
kumentacije. Zbiranje dokumentacije za izdajo gradbenega 
dovoljenja novega »domišljijskega vrtca« pa so ravno v tem 
tednu zaključili v Vrtcu pri Osnovni šoli Krmelj. Svoj projekt 
so predstavili tudi županu Srečku Ocvirk, ko jih je obiskal.

Na občnem zboru Planinskega društva Lisca je bil za novega 
predsednika izvoljen Rok petančič, skrbnik sevniškega gradu, 
svetovalec, zaposlen na Zavodu za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti. Planinsko društvo Lisca je društvo z 
več kot stoletno tradicijo in je eno najdejavnejših v Planin-
ski zvezi Slovenije, saj ima okrog 500 članov s plačano čla-
narino. Poglavitna dejavnost sevniških planincev je pohodni-
štvo. Izobrazili so nove vodnike, od tega jih ima kar dvajset 
licenco za vodenje in vsi vodijo brez vsakršnih nadomestil. 
V lanskem letu so na sprehode, pohode, izlete in tabore po-
peljali več kot 5000 udeležencev. Skrbijo tudi za skoraj 200 
kilometrov markiranih planinskih poti. Občnega zbora se je 
udeležil tudi župan Srečko Ocvirk, ki je pohvalil razvejeno 
dejavnost Planinskega društva Lisca.

Novoizvoljeni	predsednik	PD	
Lisca

Vodovod	Cerovec
Na področju zagotavljanja vodooskrbe v Krajevni skupnosti 
Šentjanž se bodo dela nadaljevala, in sicer na vodohramu 
Cerovec do zaselka Trebelno. Dela po projektu bodo predvi-
doma potekala na področju višje ležečega območja Banjof, 
Zdevno, Grič in Trebelno. Z deli bodo pričel v mesecu marcu 
in se bodo na tem odseku zaključila do poletja. 

Odvoz	kosovnega	materiala
Bliža se čas odvoza kosovnih materialnih odpadkov iz gospo-
dinjstev v občini Sevnica. Vsa gospodinjstva bodo po pošti 
v mesecu marcu prejela letake z urnikom odvoza in z vsemi 
potrebnimi navodili. Akcija bo potekala predvidoma v me-
secu aprilu in se bo zaključila do prvega maja. Občane na-
prošamo, da prejeta navodila upoštevajo, kajti le tako bo 
odvoz kvalitetno in pravočasno opravljen. Zbirni center za 
odpadke bo v času izvajanja akcije kosovnega odvoza delo-
val po posebej prilagojenem urniku. Vse dodatne informaci-
je lahko dobite na Javnem podjetju Komunala d.o.o. Sevni-
ca, ki je tudi izvajalec akcije odvoza kosovnega materiala.

Obisk	Varstveno	delovnega	
centra	Sevnica
Župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka za družbene dejavno-
sti mojca Sešlar sta obiskala Varstveno delovni center Sevni-
ca. V vse tri enote Varstveno delovnega centra Krško-Lesko-
vec, Sevnica, Krško in Brežice, je vključenih 92 odraslih oseb 
z motnjami v duševnem razvoju. V sevniški enoti je trenu-
tno vključenih 24 oseb, od tega so tri osebe na invalidskem 

vozičku. Vsaka enota oblikuje svoj zaposlitveni program gle-
de na možnosti in potrebe v svojem okolju. Zaposlitveni pro-
gram je razdeljen na kooperantsko delo, v sklopu katerega 
opravljajo za različna dodelavna dela in lastni program, ki 
je odvisen predvsem od znanj, sposobnosti in želja uporab-
nikov. Bolj kot samo delo, ki ga opravljajo, ima pomembno 
vlogo vključenost uporabnikov, pridobivanje novih sposobno-
sti in aktivno preživljanje prostega časa.

Župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka za družbene 
dejavnosti Mojca Sešlar sta obiskala varovance 
Varstveno delovnega centra Sevnica (foto: arhiv Občine 
Sevnica)

Projektna	dokumentacija	za	
dozidavo	vrtca	Krmelj

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i
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BISTRICA OB SOTLI  - Tamkajšnja enota Knjižnice Šmarje pri Je-
lšah je torkovo popoldne 9. marca polepšala številnim malčkom 
z rusko pravljico o treh medvedkih, ki jo je v kulturnem domu 
uprizorila Lenka Černelč in nadebudne poslušalce vključila v 
pripovedovanje. Sledilo je še presenečenje, saj so otroke v ob-

novljenih prostorih Društva kmetic Ajda pogostili s korenčkovo 
juho. Černelčeva je dolgoletna vzgojiteljica in vsestranska kul-
turna ustvarjalka, tudi članica etno skupine Nojek, ki je jeseni 
malčkom že uprizorila lutkovno predstavo. Irena Rudolf, izpo-
sojevalka v bistriški enoti knjižnice, upa, da se bodo od jeseni 
intenzivnejše prireditve v nadaljevanju še bolj prijele, že 19. 
marca načrtujejo naslednjo pravljično urico. Razmišlja tudi o 
prireditvah za starejše, sodelujejo z ostalimi društvi, v decem-
bru so pripravili razstavo z mladinskim društvom, medse pa več-
krat povabili šolo in vrtec, zadnje ob kulturnem prazniku.  S. V.  

KRMELJ - S kulturno prireditvijo, s katero so osnovnošolci 
otvorili razstavo zanimivih in izvirnih likovnih izdelkov na ko-
vinski foliji, se je 4. marca v Kulturnem domu Krmelj pred-
stavila tamkajšnja osnovna šola. Mladi likovni umetniki OŠ 
Krmelj so pod vodstvom 
mentorice mateje mandl 
ustvarili nepozabne podo-
be domačega kraja na tan-
ki kovinski foliji, ki je zelo 
primerna in uporabna za ri-
sanje. Na oko sicer hladna 
folija dopušča na dotik to-
plo in mehko linijo različ-
no oblikovanih črt. »Po-
sebne učinke dobimo, če 
rišemo na sprednjo in za-
dnjo stran folije, saj s tem 
dobimo pozitivno in nega-
tivno izobčene črte. Povr-
šina je še bogatejša in mi-
kavnejša, če jo zapolnimo z različnimi rastri in strukturami. 
Z nizanjem črt ustvarjamo harmonijo in ravnotežje,« je bila 
razlaga te posebne tehnike likovnega ustvarjanja, ki so se 
je lotili: Nina pavlin, Vanja miklavčič, Jan Gole, marcel po-
lanc, Tina Berk, Ana Gorenc, Sara močnik, Katarina Kon-
čina in Živa Dobnik. Pod spretnimi in ustvarjalnimi prsti so 
nastale podobe, ki »slikajo« mogočnost graščine, igrivost 
Knapca, valovitost pokrajine, bogastvo vinske trte… S. R.

Na	tanki	kovinski	foliji	ujete	
podobe	Krmelja	

Učenci in učenke OŠ Krmelj z 
mentorico Matejo Mandl

Knjižnica	za	najmlajše	

Černelčeva pred občinstvom najmlajših

BREŽICE - Gimnazija Brežice je prvi teden v mesecu marcu iz-
peljala še eno izmed mnogih mednarodnih izmenjav. Tokrat so 
dijaki 3. letnika evropskega oddelka gostili italijanske dijake 
klasičnega liceja iz Dentecana. V tednu dni so gostje spoznali 

slovensko kulturo, umetnost, glasbo, kulinariko ter se zavrteli 
v ritmu polke. Z vsem tem so jih seznanili v okviru delavnic na 
šoli, ki so jih poimenovali Slovenija, moja dežela. Obiskali so 
Bled, se sprehodili po stari Ljubljani, ogledali so si še Kosta-
njevico na Krki, samostana Pleterje in Olimje. Gimnazijci so 
jih gostili na svojih domovih, kjer so začutili utrip slovenske 
družine, spoznali pa so tudi naš šolski sistem ter prave dija-
ške zabave, nad katerimi so bili naravnost navdušeni.
V Italijo so se tako vrnili polni novih izkušenj in z željo, da se 
še kdaj vrnejo ter tako negujejo novonastala prijateljstva. 
Februarja je 2.a, evropski oddelek Gimnazije Brežice, gostil 
vrstnike iz Prve gimnazije Kragujevac iz Srbije. Ob temi Raz-
ličnosti nas bogatijo so se ves teden posvečali medkultur-
nemu sodelovanju. Aprila bodo Kragujevčanom vrnili obisk. 

RADEČE - Gledališko društvo Radeče, najmlajši člani dru-
štva Drejčki, so se 8. marca v Domu kulture v Radečah uspe-
šno predstavili z gledališko uprizoritvijo Levstikovega Marti-
na Krpana v verzih.

Martin Krpan je priljubljen ljudski junak, ki še danes poose-
blja pogum, moč, bistrost, zvitost in ponos. Dramska pripo-
ved je bila do potankosti izdelana in domiselna, kar je bilo 
delo dveh režiserk, Vesne močilar in Katje Čeč. Za izvirno 
sceno je poskrbel Bojan Sumrak, za odlične kostume Suza-
na pinosa. 

Mladim gledališčnikom in njihovim mentorjem je pozorno 
sledila polna dvorana gledalcev, ki so nastopajočim ob za-
ključku močno zaploskali, saj so le-ti suvereno odigrali svo-
je vloge in več kot odlično predstavili dogajanje na dunaj-
skem dvoru v času, ko je živel ljudski junak Martin Krpan z 
Vrha pri Sveti Trojici na Notranjskem. Z.H./S.R.

Mednarodne	izmenjave	
Gimnazije	Brežice	

Martin	Krpan	z	Vrha	na	
obisku	v	Radečah	

Mladi radeški gledališčniki so navdušili z igro Martin 
Krpan.

BREŽICE - Javni sklad za kul-
turne dejavnosti OI Brežice 
je v ponedeljek pripravil 
območno srečanje otroških 
gledaliških skupin. Udeleži-
le so se ga gledališke skupi-
ne osnovnih šol Brežice, Ar-
tiče in Velika Dolina, ki so 
pred svojimi sošolci osvoji-
li odrske deske.  

Otroško gledališko skupino OŠ 
Brežice sestavljajo učenci od 
2. do 9. razreda, uprizorili so 
živahno igro ONA in ON, s pri-
kazom vsakdana v šoli, kjer 
se iščeta Ona in On, razpeta 
med obveznostmi, iskanjem 
samega sebe in drug drugega 
v šolski zaljubljenosti. Za re-
žijo in mentorstvo so poskr-
bele mateja Bogovič Fifnja, 
Sabina Dobršek mladkovič 

Plesni dogodek je bil razde-
ljen na dva dela. V prvem so 
nastopili Plesna pripravnica 2 
Glasbene šole Krško, ki jo vodi 
Rosana Horvat, otroška sku-
pina Harlekin KD Kostanjevica 
na Krki pod vodstvom Dušan-
ke požgaj, Mucki Osnovne šole 
Artiče pod mentorstvom Dija-
ne Ivančič, Mažoretna C sku-
pina Mažoretnega kluba Baton 
Krško z mentorico Urško Še-
bat, 1. razred za sodobni ples 
Glasbene šole Krško, prav tako 
pod vodstvom Horvatove, Stre-
et kids KD Svoboda Brestanica, 
mentorica maja Bromše, Pio-
nirska Hip hop skupina Plesne-
ga kluba Lukec Krško, mentor-
stvo Agata Stane, 2. razred za 
sodobni ples Glasbene šole Kr-
ško, mentorstvo Horvatova, 
Levi Osnovne šole Artiče, prav 

Plesni	mozaik	2010
KRŠKO – 13. marca se je v Kulturnem domu Krško odvijala Območna revija plesnih skupin plesni mozaik 
2010, kjer je nastopilo 24 skupin. Zbranim je nekaj besed spregovorila vodja krške Območne izposta-
ve Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sonja Levičar, prireditev sta vodili manca marinčič in Staša 
Kerin, strokovno pa jo je spremljala Tina Dobaj Eder. 

tako pod vodstvom Ivančiče-
ve, Mažoretna B skupina Ma-
žoretnega kluba Baton Krško, 
mentorica Anđelka pranjič in 
Mladinska skupina Harlekin KD 
Kostanjevica na Krki, vodi jo 
Požgajeva.
V drugem delu pa so zaplesa-
li Shark Anika - svet plesa in 

zabave Leskovec, mentorica 
Ana Antolič miler, 3. razred 
za sodobni ples Glasbene šole 
Krško, mentorica Horvatova, 
Sveet girls KD Svoboda, men-
torica Bromšetova, Unique III 
Anika - svet plesa in zabave 
Leskovec, mentorica Anto-
lič Milerjeva, 4. razred za so-

dobni ples Glasbene šole Kr-
ško, mentorica Horvatova, 
Step trio Plesnega kluba Lu-
kec Krško, pod mentorstvom 
Sebastijana Vodlana, Unique 
II Anika - svet plesa in zabave 
Leskovec, mentorica Antolič 
Milerjeva, Mažoretna A skupi-
na, Mažoretni klub Baton Kr-
ško, mentorica Pranjičeva, 
Wild cats Anika - svet plesa in 
zabave Leskovec, mentorica 
Antolič Milerjeva, Članska hip 
hop skupina Escape Plesnega 
kluba Lukec Krško, pod men-
torstvom mihe Furlana, Ener-
gy Anika - svet plesa in zaba-
ve Leskovec, Unique I Anika 
- svet plesa in zabave Lesko-
vec, obe skupini vodi Antolič 
Milerjeva in Lukec produkcija 
Plesnega kluba Lukec Krško, 
mentor Vodlan.  M. K. 

Na Plesnem mozaiku je nastopilo kar 24 plesnih skupin. 

Območno	srečanje	otroških	
gledaliških	skupin

Prizor iz nastopa OŠ Brežice

in marjanca pečar, kot av-
tor songov in mentor pa tudi 
peter Dirnbek. Srečanje je 
strokovno spremljala maja 
Gal Štromar. 

Otroška gledališča skupi-
na V.D.com OŠ Velika Dolina 
ustvarja že nekaj let pod men-
torstvom Edite Krošl. V njiho-
vi filmsko-gledališki predsta-
vi, po priredbi del Olge Pavšič 
Psi, ljubezen in kurje oko,  
dopolnjeni z filmskimi vložki, 
fant in punca sanjarita med 
poukom. Nastopali so učenci 
od 6. do 9. razreda.

Otroška gledališka skupi-
na Vesoljci OŠ Artiče je pod 
mentorstvom mateje Janko-
vič Čurič uprizorila Noč, ko 
je posijalo sonce Vika Gro-

bovška. Šesto in sedmošol-
ci so uprizorili prepletanje 
resničnosti in sanj, mlado-
stne ljubezni, sanjarjenje 
Mihe, ki tako ubeži šolskim 
obveznostim in sanjari, kaj 

vse bo, da se mu ne bo tre-
ba učiti. Zamisli si celo, da 
bo vesoljec in ko ga ti neke 
noči obiščejo, je zmešnjava 
na vrhuncu. 
 S. V.

Nerezine 2010

Informacije: tel.: 48 80 360, mob.: 041 342 095

AKTIVNE POČITNICE NA LOŠINJU
(Sožitje generacij, šola zdravega življenja,…)

28. maj – 7. junij 2010

NAGRADNE POČITNICE 
ZA USPEŠNE UČENCE
20. junij – 25. junij 2010

USTVARJALNE POČITNICE ZA DIJAKE
1.julij – 8. julij 2010

LETOVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV 
v terminih

18. julij – 28. julij 2010
28. julij – 7. avgust 2010

7. avgust – 17. avgust 2010

DRUŽINSKE POČITNICE 
17. avgust – 27. avgust 2010
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SEVNICA - Trije člani Klu-
ba borilnih veščin Sevni-
ca so se v Ormožu udele-
žili 1. turnirja državnega 
prvenstva v kickboksu za 
kadete, mladince in člane. 
Kljub maloštevilni zased-
bi so Sevničani posegli po 
odličjih kar trikrat. 17-le-
tni mladinec Davor Žveglič 
je zmagal kar v dveh disci-

plinah: v low kicku (dovoljeni udarci tudi po nogah) in v ka-
tegoriji light. Rok Kuzem je v članski kategoriji light do 69 
kg pristal na 5. mestu, primož Krejan pa v kategoriji do 89 
kg osvojil 3. mesto.

BREŽICE - Sandi petelinc je 
na državnem prvenstvu ka-
rate zveze Slovenije v bo-
jih težke kategorije potrdil, 
da se lahko izkaže tudi v naj-
močnejši članski konkurenci 
težke kategorije, saj je osvo-
jil bronasto medaljo. Na tek-
mi uradnega državnega prven-
stva v Velenju je v prvem kolu 
zelo prepričljivo zmagal v dvo-
boju z mitjo Kožuhom iz KD 
Loče, v drugem pa z miho pi-
rihom iz KK Šiška. V polfinalu 
ga je čakal favorit tekmovanja 
Omer Tabakovič, za glavo viš-
ji dolgoletni reprezentant. V 
ostrem boju Sandi ni imel prav 
veliko možnosti, vendar je bronasta medalja v tako močni 
konkurenci samih silakov odličen uspeh za mladega tekmo-
valca iz Sel pri Dobovi, ki že desetletje trenira in vse uspe-
šneje tekmuje za KK Brežice.

Nuša Hudoklin (Gorjanci), 
med pionirji: Kristjan Jako-
pič (Marok Sevnica), med pi-
onirkami: Ula Bajuk (Gorjan-
ci), med kadeti Žiga Falkner 
(Trebnje), med kadetinja-
mi Ines Kastelic (Gorjanci), 
med mladinci Jure mohar 
(Leskovec), med mladinkami 
Simona Levičar (Leskovec), 
med člani Andrej pavlin (Le-
skovec) in med članicami Je-

SEVNICA – Člani AK Sevnica so se na državnem prvenstvu v kro-
su, ki je potekalo v Dragomlju pri Domžalah, pritekli dve ko-
lajni. Osvojili sta ju Sara Karlovšek med mlajšimi mladinkami 
na 4.000 m (srebro) in Klara Zakšek med pionirkami U12 na 
1.000 m (bron). V pionirski kategoriji U12 sta bila Karin Gošek 
in Nik Rantah osma, pri pionirka U14 na 2.000 m pa je bila 

Karin Ferlin sedma. Pri mlajših mladincih je na 5.000 m Jan 
Samide osvojil 4. mesto, miha povšič pa pri starejših mladin-
cih na 6.000 m osmi. Med člani je na 3.000 m Robert Lenda-
ro osvojil 5. mesto, matej Samide pa je bil na 10.000 m šesti. 

VABI NA PRIREDITEV

ŠPORTNIK LETA 2009

ZAKAJ – Podelitev priznanj športnikom in 
športnim delavcem občine Brežice, ki so s 

svojimi dosežki in delom zaznamovali leto 2009

KDAJ – 31. marca 2010 ob 19.00 uri

KJE – Viteška dvorana gradu Brežice

NOVO – Podelitev nagrade po izboru občanov

Vljudno vabljeni vsi, ki čutite s športom.

	 Pokrovitelj		 Medijski	sponzor

 že od 15. decembra 1997

Šport v posavju

Preko	sto	strelcev	na	
regijskem	prvenstvu
BREŽICE, LESKOVEC, NOVO 
MESTO – Letošnjega regij-
skega prvenstva v streljanju 
z zračnim orožjem se je na 
tekmovališčih v Brežicah, Le-
skovcu  in Novem mestu ude-
ležilo kar 117 tekmovalcev in 
tekmovalk šestih klubov ju-
govzhodne regije. Norme za 
nastop na državnem prven-
stvu je doseglo ali potrdilo 
62 posameznikov in 15 ekip, 
doseženih pa je bilo tudi ve-
liko rezultatov, ki napovedu-
jejo odličja tudi na aprilskem 
državnem prvenstvu v Sečo-
vljah in v Ljubljani. Z zračno 
puško so zmagovalci po posa-
meznih kategorijah postali: 
med cicibani Danijel Daski-
jevič (Brežice), med ciciban-
kami Lea Štefanič (Lesko-
vec), med mlajšimi pionirji 
Klemen Novak (Leskovec), 
med mlajšimi pionirkami 

lica majstorovič (Leskovec). 
Z zračno pištolo so bili naj-
boljši: med kadeti matej Ri-
bič (Brežice), med kadeti-
njami Anuša Kovačič (Marok 
Sevnica), med mladinci Kle-
men Juvan (Marok Sevnica), 
med mladinkami mojca Kol-
man (Marok Sevnica), med 
člani Srečko Vidmar (Breži-
ce) in med članicami Vesna 
Kržan (Brežice).

Prvak med kadeti Matej 
Ribič (Brežice) (foto: M. 
Ognjenovič)

Sevničani	na	državnem	
prvenstvu	v	krosu

Sara Karlovšek (levo), druga med mlajšimi mladinkami

Vesna Kržan, zmagovalka 
med članicami (foto: M. 
Ognjenovič)

Sandi	Petelinc	bronast	v	bojih	
težke	kategorije

KRŠKO - Državnega prvenstva 
v latinsko ameriških plesih za 
vse starostne kategorije, ki je 
potekalo v Rogaški Slatini, se 
je udeležilo tudi šest Lukčevih 
parov. Med mlajšimi pionirji 
sta Luka Jakuš mejarec in Ina 
Graj navdušila polno športno 
dvorano obiskovalcev in z zelo 
ritmičnim in sproščenim nas-
topom prepričala vse sod-
nike, ki so jima dosodili vsa 
prva mesta. Tako sta  po os-
vojitvi državnega prvenstva v 
standardnih plesih postala pr-
vaka tudi v latinsko ameriških 
plesih. Med pionirji sta Gašper 
Vidmar in Gaja Koprivc zased-
la 12., Uroš Abram in Sara Jur-
kas Omerzo pa 14. mesto. V 
najbolj številčni kategoriji, 
mlajši mladinci, sta bila Ama-
dej Jankovič in Laura Skok 
19., Žan Abram in Vika Lisac 
pa 20. Med mladinsko konku-
renco sta Jan Gajski in ma-
ruša Vučkovič pristala na 10. 
mestu.

Luka	in	Ina	
državna	prvaka

Sandi Petelinc (foto: V. 
Jukič)

Tri	medalje	za	sevniške	
kikboksarje

Sevniški kikboksarji

KRŠKO, SEVNICA - Na 17. državnem posameznem šahovskem 
prvenstvu mladih do 8, 10, 12, 14, 16 in 18 let, ki je potekalo v 
Rogaški Slatini, je nastopalo 11 mladih šahistov ŠK Triglav Kr-
ško v različnih starostnih kategorijah. Med dekleti je po pet-
dnevnem boju največji uspeh in prvo mesto dosegla Nataša 
Bučar v najstarejši skupini in bo jeseni predstavljala Sloveni-
jo na svetov-
nem prven-
stvu. Neja 
Netahly je 
osvojila odlič-
no 4. mesto v 
skupini deklic 
do 10 let. V 
skupini deklic 
do 8 let sta 
osvojili Lara 
Radej 7. me-
sto, Alja Ba-
škovec pa 8. 
mesto. V ka-
tegoriji do 14 
let je Nives 
Žunec osvojila 9. mesto.
Pri fantih do 10 let so imeli kar štiri udeležence. Klemen Zu-
pančič je osvojil 5. mesto, Aleksander Bajc 11. mesto, Nik 
Reberšek 13. mesto, Timotej možgan pa 17. mesto med 30 
najboljšimi mladimi šahisti. V kategoriji do 8 let je bil Ti-
len Kunej 10. in Tit Kvenderc 16., v kategoriji do 16 let pa 
David maksl 11. Vsako mesto med 10 najboljših prinaša naši 
regiji še dodatno mesto na naslednjem državnem prvenstvu.
Nastopilo je tudi sedem sevniških šahistov in šahistk. Najbolj 
so bili veseli uspeha in napredka Lucije Krošelj z Blance (5. 
mesto D12) in Žana povšeta iz Radeč (11. mesto F14), naj-
večji uspeh pa je dosegla petra pavlič z Blance z 2. mestom 
med dekleti do 12 let z enakim seštevkom točk kot zmago-
valka. Uvrstila se je na evropsko mladinsko prvenstvo.

Bučarjeva	prvakinja,	
Pavličeva	podprvakinja

Med najuspešnejšimi je bila tudi Petra 
Pavlič (levo).

RADEČE - Mladi atleti AK Rade-
če so izjemno uspešno nastopi-
li na 2. tekmi atletskega mno-
goboja v dvorani, ki je potekal 
7. marca v Kočevju. Nastopi-
lo je 127 atletov iz naslednjih 
klubov: AK Brežice, AK Mara-
ton Kočevje, AK Špela Grosu-
plje, AK Krka Novo mesto, AK 
Bela Krajina Črnomelj, AK Ra-
deče, AK Domžale in še nekaj 
učencev iz OŠ Dolenjske in naj-
mlajših iz dolenjskih vrtcev. AK 
Radeče je v Kočevju zastopalo 

devet atletov, dosegli pa so tri zmage – zmagali so Dea Vran 
Durmiševič pri deklicah U-8, kjer je bila manca Renko 7., 
Noel Novak Žibret pri dečkih U-8, kjer je bil Andraž Starina 
2., ter marko pepelnak med dečki U-10. Med deklicami U-12 
je bila Eva pepelnak 3., Natja Novak Žibret pa 8., med dečki 
U-12 je bil Aljaž Renko 6., med dečki U-14 pa David Remar 4.

Uspešen	nastop	mladih	
radeških	atletov

Atleti AK Radeče v 
Kočevju s prisluženimi 
medaljami in diplomami
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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, 22. 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 

Za tokratno rubriko pokličite uredništvo smo izposta-
vili tri vprašanja in pobude bralcev, ki so nas poklicali. 

Henrik Uršič iz Krškega je pohvalil naš časopis, pohvale pa 
namenil tudi Občini Krško, ki je uredila traso na odseku pod 
krškim mostom do stadiona in v nadaljevanju tudi do Žado-
vinka, saj ta omogoča sedaj prijetno in varno gibanje tako 
rekreativcem kot sprehajalcem. Navdušen je tudi nad ure-
janjem pobočja pod cerkvico sv. Rozalije, saj pravi, da je 
ta znamenita cerkvica končno ponovno vidna iz vseh stra-
ni mesta. Kritike z njegove strani pa so bile deležne gostu-
joče speedwayske ekipe oziroma AMD Krško, ki nudi tujim 
ekipam stadion za vadbo. Uršič je pri tem poudaril, da ga 
ne moti hrup, ki ga pri vadbi 2 x tedensko povzročajo člani 
domačega kluba, saj je mnenja, da je potrebno le-te pod-
pirati, v primerjavi s tem pa je odvečno in moteče, najbolj 
za prebivalce v neposredni bližini, da hrup povečujejo, ob 
tem pa tudi onesnažujejo okolje tuji dirkači. 

Branko Cvetanovski iz Krškega je opozoril na potratno noč-
no razsvetljavo po mestu Krško. Mnenja je, da bi lahko z vi-
dika racionalizacije stroškov javne razsvetljave na mestih, 
kjer je ta gosto postavljena, gorela denimo vsaka druga sve-
tilka, ob tem, da bi se te lahko prižgale vsaj pol ure kasneje 
in se tudi v jutranjih urah prej izklopile. Enako kot za javno 
ulično razsvetljavo pa je bila kritik z njegove strani deležna 
tudi pretirana in potratna osvetlitev sakralnih objektov. Tudi 
gospod Branko se je navezal na cerkvico sv. Rozalije, pri če-
mer je izpostavil, da se mu glede na to, da se 200 metrov 
stran nahaja že urejena dostopna pot, zdi nesmiselno ure-
janje nove pešpoti do cerkvice. V nadaljevanju je izposta-
vil še koriščenje sistema hlajenja nuklearke pri načrtovanju 
drugega bloka, saj meni, da bi se dalo velike količine pare 
pretvoriti v toplotno energijo in le-to za namene oskrbe lo-
kalnega prebivalstva.

Naša bralka Ivanetičeva, prav tako iz Krškega, pa je opo-
zorila na nekorekten odnos družbe Rudar s Senovega, ki je 
upravnik večstanovanjskega objekta, v katerem živi že 40 
let. Nanje se je že pred letom dni obrnila s prošnjo, da po-
sredujejo pri sporu s sosedi, ki so se vselili v stanovanje v 
nadstropje nad njo, od tedaj dalje pa ti tako rekoč vsako-
dnevno povzročajo hrup ter ropot, med katerimi še poseb-
no izstopa hoja v coklah ali drugih težkih in glasnih obuva-
lih tudi v poznih urah. Ker se za njene prošnje družina ne 
zmeni, se je obrnila na upravnika, ta pa ni v zvezi s tem 
naredil ničesar, čeprav je obljubil, da bodo pripravili sesta-
nek. Pa do danes ni bilo ne sestanka, nam je potožila go-
spa Ivanetič, kakor tudi s strani Rudarja ni prejela nobene-
ga pisnega odgovora. 
 B. Mavsar

Glede	doma	za	starejše	
občane	v	Dobovi
11.2.2010 je župan Ivan Molan na tiskovni konferenci za novi-
narje izrekel nekaj neresnic v zvezi z vloženim amandmajem, 
članek o tem je bil objavljen v Posavskem obzorniku. Očitki žu-
pana, da Dobova nima primernih zemljišč za izgradnjo doma za 
starejše občane, so neresnični. Povedati moram, da je v Dobo-
vi na razpolago za tovrstno gradnjo več zazidljivih stavbnih ze-
mljišč. Eno od zemljišč, ki leži v samem centru Dobove in za ka-
tero je priznana družba Comett domovi d.o.o. ocenila za zelo 
primerno, je v začetku februarja 2009 potrdil tudi sam župan, 
sam je dejal, da je po prostorskem načrtu ena boljših lokacij za 
tovrstno gradnjo. Amandma, ki sem ga vložil za adaptacijo ob-
stoječega doma v Brežicah in izgradnjo novega doma v Dobovi, 
je potrdilo za smiselnega več občinskih svetnikov, ker bi na ta 
način zagotovili našim krajanom, občanom institucionalno var-
stvo v njihovi življenjski sredini, kar omogoča optimalno pove-
zanost stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem 
in omogočili ustrezno izobraževanje in zaposlitev približno 50 
osebam vseh profilov. Amandma sem vložil tudi zato, ker si za 
rešitev problema varstva in oskrbe starejših javno prizadeva g. 
Gregor Černoga, zaposlen v Službi vlade RS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko, ki je med drugim edini predlagal, 
da bi za rešitev izgradnje novega doma v Dobovi izkoristili razpo-
ložljiva nepovratna sredstva iz evropske unije. Pri njegovih pri-
zadevanjih ga podpiram kot krajan, občinski svetnik tudi zato, 
ker je g. Černoga s pobudo, katero je predstavil svetu KS Do-
bova dne 30.3.2009 pridobil sklep, pozitivno stališče, da KS Do-
bova podpira izgradnjo doma za starejše v Dobovi. Pomembno 
dejstvo je tudi to, da so naši občani primorani zaradi pomanj-
kanja prostih mest v domačem okolju koristiti prosta mesta v 
domovih drugod po Sloveniji in so zaradi tega daleč od svojih 
družin, prijateljev in znancev. Zato pozivam župana, naj omo-
goči svojim sokrajanom sodoben dom, kjer se bo lahko lokal-
no okolje razvijalo in še bolj zaživelo, saj vsi vemo, da bi s so-
dobnim domom za starejše v Dobovi dobili nova delovna mesta, 
mi krajani pa bi se vključevali v delo in življenje doma v obli-
ki dnevnih centrov. Na koncu bralkam in bralcem dajem v raz-
mislek izjavo župana, ki je kot slavnostni govornik na Šentvidu 
ob prazniku dela dejal: manj bo potrebno gledati na dobičke, 
na kapitaliste, bolj pa na to, da bodo delavci imeli delo in da 
se bo tudi lokalno okolje lahko razvijalo. Dejal je še: Če imaš 
dobre ideje, lahko uspeš, in zato je kljub težkim časom po-
trebno biti optimist. Na koncu se vprašajmo, ali je resno mislil 
to, kar je izrekel? Ali pa župan gleda samo na denar, ko podpira 
točno določenega zasebnika v Brežicah? Še vedno trdim, da bi 
del denarja, namenjenega za obnovo gradu bil gospodarneje in 
učinkovitejše porabljen, če bi z njim adaptirali obstoječi dom 
v Brežicah in zgradili novega v Dobovi, še posebej zaradi tega, 
ker je okrajno sodišče v Brežicah razsodilo, da je potrebno bre-
žiški grad vrniti družini Johannesa Attemsa. Marjan Jurkas

SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev...).

PREJELI SMO

Vedno, kadar hodim po Brežicah, se jezim, saj je potreb-
no presneto paziti, da ne pohodiš kakega pasjega iztreb-
ka. Velikokrat sem že razmišljala o tem, kakšni ljudje vo-
dijo na povodcih svoje pse na sprehod. Ti hišni prijateljčki 
namreč vpričo svojih »ljubečih gospodarjev« opravljajo po-
trebo prav povsod, tudi sredi pločnika. Potem mirno nada-
ljujejo svojo pot, njihov lastnik pa se pri tem vede, kot da 
se ne bi nič zgodilo. 
Včasih sem mislila, da je le naša – Trdinova ulica pasje stra-
nišče, letos pa sem opazila, da skoraj ni prostora v Breži-
cah, kjer ne bi naleteli na te pasje bombice. Ljudje moramo 
ves čas hoditi s pogledom, uprtim v tla, in budno paziti, da 
ne odnesemo domov na podplatih kaj neprijetno dišečega. 
Ne vem, kako je urejeno v našem mestu, vem pa, da ima-
jo nekateri kraji odloke, po katerih se morajo ravnati pasji 
lastniki, in za svojo živalco počistiti iztrebke. To je vendar 
samoumevno, sprejemljivo in logično! Če si nekdo želi ime-
ti hišnega ljubljenčka, naj ga ima, vendar mora zanj skrbeti 
doma in na sprehodih. S seboj naj nosi vrečko in lopatko ter 
počisti nesnago, ki jo pusti njegova žival.
Številne izkušnje nas učijo, da je poleg odloka potreben strog 
nadzor, v našem primeru tudi prijava takih nevestnih lastni-
kov psov. Večina se nas zmrduje, zgraža, negoduje, malomar-
neži pa se na naše kritike in prizadevanja požvižgajo. Mor-
da bi o tem tudi v tem časopisu kaj napisali tisti, ki se na te 
zadeve bolje spoznajo, in bi seznanili javnost, kako mora-
jo ravnati lastniki psov in kako ostali. Kam naj se obrnejo s 
prijavo, kako sankcionirajo nevestneže in še kaj. Mislim, da 
ljudje premalo vedo o tem.
 Danica Fux, Brežice

To razmišljanje namenjam tebi, spoštovana Bernarda. Saj te 
nisem niti poznala, ugotovila sem le, da sem te videla v trgo-
vini z živili, morda trikrat. Kupovala si, da bi pripravila kosilo, 

Pasji	kakci	povsod

Razmišljanje	o	umoru	v	
Vrhovski	vasi

Mineva žalostno leto dni odkar je prenehalo biti tvoje 
plemenito srce. Bolezen je bila močnejša od tebe, 
kljub tvojemu optimizmu, vztrajnosti, pogumu, upanju 
in podpori številnih prijateljev, sodelavcev, znancev, 
sorodnikov in sosedov. 

Brez tebe je hudo, ostal nam boš z bolečino v srcu, a v 
najlepšem spominu. 

Hvala vsem, ki ste upali z nami  
in se našega primoža spominjate. 

Vsi njegovi

pRImOŽU pUNTARJU

praznina, 
ki je nastala za tabo 

se ne da nadomestiti, 
ostale so nam le solze, 

bolečina in spomini.

V SpOmIN

IVAN VIRANT 
iz Kostanjka.

ZAHVALA
v 61. letu starosti nas je zapustil

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, za podarjeno 
cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na njego-
vi zadnji poti. Zahvala gospodu Žičkarju za organizacijo 
pogreba, Lovski družini Podsreda, Izletniku Celje, vsem 
govornikom, praporščakom in gospodu župniku Silvotu 
Molanu za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem, znancem, sodelavkam in sodelavcem, ki ste 
nam stali ob strani in nam kakorkoli pomagali v teh težkih 
trenutkih, pokojnemu darovali cvetje, sveče in svete maše.
Hvala tudi dr. Zorko-Kurinčič in patronažni službi za 
dolgoletno zdravljenje in pomoč.
Hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej, ki ste z nami 
sočustvovali ter pokojnega pospremili k večnemu počitku!

Žalujoči vsi njegovi

STANKO ERJAVEC
iz Brezja pri Dovškem 13.

ZAHVALA

Utrujen in izmučen nas je v 84. 
letu starosti zapustil naš dragi mož, 
oče, stari oče in brat

P O K L I Č I T E  
U R E D N I Š T V O

večerjo za družino. Verjamem, da si to skrb imela vse do one-
ga sobotnega jutra …
Bernarda, sprašujem te – zakaj? Morda zato, ker si bila žena in 
mamica ter ženska? Kdo je ta človek, ki si je dovolil poteptati 
vse, kar je v vsakem človeku nedotakljivo? Nihče nima pravi-
ce človeku vzeti pravice do življenja, pravice do človekovega 
dostojanstva in nihče nima pravice vzeti, tebi Bernarda, tvoje 
življenje materinstva. Saj ni uničil samo tvoje življenje, za-
znamoval je življenja tudi tvojima hčerkama. Srčno upam, da 
bosta zmogli, ko bo treba, povedati vse, povedati resnico! Ti 
Bernarda, ti si pa kar vztrajala. Kako si lahko tako dolgo vzdr-
žala? Si se kdaj komu zaupala? Na tvojem grobu je na žalnem 
traku napisano: ‘’Najboljši prijateljici v slovo!’’ Si kdaj odložila 
iz svojih ramen vsaj nekoliko teže tvojega življenjskega križe-
vega pota? Tvoja nedoumljiva smrt je samo zadnja postaja. Ko-
likokrat si bila na tleh, pa si spet vstala in šla naprej. Saj vem, 
da bi odgovorila: ‘’Otroci so.’’ Potem pa je odšla tvoja mlajša 
hči. Verjamem, da tega nisi mogla sprejeti, zato si se odloči-
la, da tudi ti greš. Žal si nisi izbrala pravega trenutka. ‘’Sicer 
pa je vseeno. Našel bi me tako ali tako!’’ Verjamem. Saj vsi 
vemo, kakšni so nasilneži. Prisvajajo si prav vse, kar mislijo, da 
je njihovo, in to z močno in trdo roko. Za njih ni nič svetega.
Spoštovana Bernarda, žrtev nasilja, zame si mučenka! Ko sem 
stala ob tvojem grobu, me je obdala groza. Tvoja gomila, pol-
na najlepših cvetov. Vsak cvet zase priča o tvojem trpljenju in 
grozljivi smrti. Prišle pa so mimo tudi tri žene. Le par besed 
o tvoji usodi smo izrekle. Potem pa je ena izmed njih dodala: 
‘’To je pa tako zato, ker ni več Boga!’’ Morda se bo to moje 
razmišljanje koga dotaknilo.
Vse napisano pa je iz solidarnosti do vseh, ki prenašajo in trpi-
jo nasilje. Vam v družinah in vam, posameznikom; in tebi, po-
štenemu in delavnemu slovenskemu človeku, ki prenašaš nasi-
lje na delovnem mestu. Kako tudi ne, ko pa si samo še številka 
za izračun dobička!!
 Stanka Retelj, Župeča vas

Napovednik 
prireditev
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VVE pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

v skladu
z Zakonom o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05-UPB2  

in 25/2008 – spremembe in dopolnitve)

objavlja

RAZpIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2010/2011

(od 1.09.2010 do 31.08.2011)

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

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

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2010 do vključno 3. 5. 2010. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebovali 
šele sredi šolskega leta. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za 
sprejem otrok. Sestavo komisije ter kriterije za sprejem 
otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sve-
ta vrtca. Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno ob-
veščeni o rezultatih vpisa predvidoma do 30. junija 2010.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopni-
ki dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na sple-
tnih straneh Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki (Vrtec) in Občine Kostanjevica na Krki.  

Ravnateljica
Melita Skušek, prof.

 Pripravlja Samo Hajtnik

Pokrajina, okolica v kateri živimo ali skozi katero potujemo, 
je verjetno največkrat fotografiran objekt in buri domišljijo 
vsakega fotografa. Vsak med nami se je že spopadel s to zvr-
stjo fotografije in večina se je že vprašala, ko je videla kako 
pokrajinsko (angl. Landscape) fotografijo v knjigi ali reviji: 
“Kako mu je pa uspelo posneti tako dobro fotko?”.

Večina profesionalnih fotografov se drži izreka enega najslav-
nejših mojstrov pokrajinske fotografije Ansela Adamsa (1902-
1984): “Fotografije ne posnameš, fotografijo narediš!”.

Tako, kot veljajo zakonitosti v vsakdanjem življenju, velja-
jo tudi pri fotografiji in za dobro pokrajinsko fotografijo na-
slednji napotki.

poveČajte gloBinsko ostrino  
(depth of field - dof)

Običajno želimo pri fotografiranju pokrajine dobiti na foto-
grafiji večino zajete pokrajine ostre.  To dosežemo z ustrezno 
zaslonko, ki mora biti nastavljena na f8 ali največ do f14, saj 
pri nižjih ali višjih številkah zaslonke ostrina ni več najboljša.

Ne pozabite pa, da večja številka zaslonke pomeni manjšo 
odprtino in s tem manj svetlobe, ki pada na tipalo. Če vam 
svetlobe primanjkuje, podaljšajte čas ali povečajte ISO šte-
vilo na vaši fotokameri. Zgoraj napisano velja za zrcalno-re-
fleksne kamere. 

Če fotografirate s kompaktno fotokamero pa enostavno na-
stavite sceno na pokrajinsko fotografijo.

UporaBite stojalo

Pri slabših svetlobnih pogojih, predvsem pa takrat, ko želite 
fotografirati pokrajino z daljšimi časi uporabite stojalo. Ver-
jemite, tudi ob normalnih svetlobnih pogojih se pri fotogra-
firanju pokrajine obrestuje uporaba stojala, predvsem zato, 
ker si pri  postavljanju kompozicije iz stojala vzamemo več 
časa, vsekakor pa v kombinaciji z daljinskim prožilom pove-
čamo stabilnost naše fotokamere.

posvetite poZornost toČki ostrenja (focal point)

Točko ostrenja (Focal Point) nastavite v sredino kadra, ki ga 
fotografirate (po globini oz. razdalji od vas), kar vam zago-
tovi primerno ostrino v prvem planu (pred točko ostrenja) 
in seveda za njim.

Izostrite zgodbo fotografije, točko, kamor želite da popelje 
gledalčev pogled.

Razmislite torej ne le kje je točka ostrenja, temveč tudi 
kaj je v njej. 

raZmislite o prvem planU (foregroUnd)

Pomemben element uspešne pokrajinske fotografije je prvi 
plan. Izberite primerno lokacijo in poskrbite, da boste v prvi 
plan postavili kak zanimiv objekt (rože, skalo, objekt), ki bo 
posnetek naredil bolj privlačen istočasno pa bo dodal vaši 
fotografiji tretjo dimenzijo in še povečal globino posnetka.

raZmislite tUdi o neBU

Pomemben element, o katerem moramo razmišljati pri pokra-
jinski fotografiji je nebo oz. njegov najbolj dramatičen ele-
ment - oblaki. Videl sem že ogromno pokrajinskih fotografij, ki 
so imele močan poudarek na prvi plan, vendar je dolgočasno 
in enolično (izprano) nebo odvzelo fotografiji skoraj vso težo.

Kadar se srečate s tem, da je nebo dolgočasno, nezanimivo 
in sprano ter brez kontrastov, vam svetujem, da horizont po-
stavite v zgornjo tretjino kadra in dajte večji poudarek pr-
vemu planu. Pri dramatičnem nebu in mogočnih oblakih ter 
lepih barvah neb, pa spustite horizont kadra v spodnjo tre-
tjino in dovolite nebu, da vaši fotografiji ponudi vse svoje 
čare in jo naredi zanimivo.

linije

Ko kadrirate vašo pokrajinsko fotografijo, se sami pri sebi 
vprašajte: “Kako naj vodim pogled opazovalca skozi foto-
grafijo?”

Veliko načinov je, ki vam bodo pri tem pomagali. Prvi plan 
je vsekakor eden od njih, najbolj učinkovit pripomoček pri 
tem pa so vsekakor linije, ki vas peljejo do glavnega moti-
va na fotografiji.

Linije vam bodo dodale globino, razdelile bodo fotografijo ali 
pa bodo same postale objekt zanimanja, lahko pa zelo učin-
kovito tvorijo neverjetne vzorce na vaši fotografiji.

Ujemite giBanje

Večina misli, da so pokrajinski posnetki statični in da na njih 
ni dogajanja. Verjemite mi, v naravi je ogromno gibanja, ki 
ga lahko ujamete na fotografije. Veter, ki pozibava krošnje, 
valovanje žitnih polj, ples sončnic v vetru ....

Ujeti take trenutke generalno pomeni, da morate fotografi-
rati z daljšimi časi, včasih tudi nekaj sekund. Ker večina po-
krajinskih fotografij nastane podnevi se zelo hitro srečamo s 
preveč svetlobe, da bi lahko uporabili daljše čase.

Na voljo imamo dve možnosti - zmanjšanje zaslonke (f22) 
kar bo verjetno še vedno premalo za dosego sekundnih ča-
sov, tako da verjetno brez uporabe ND (Neutral density) fil-
tra, ki zmanjša vstop svetlobe na tipalo, ne bo šlo. Najpri-
merneje je nabaviti najmanj dva in sicer ND-2 (zmanjša za 
dve zaslonki) in ND-4 (zmanjša za štiri zaslonke). Ker sta oba 
namenjena istemu objektivu in imata isti premer, ju lahko 
združimo in dobimo ND filter, ki nam omogoči kar za šest za-
slonk daljše čase.

S tem boste gibanje ujeli.

iZkoristite vreme

Motiv se spreminja z vremenom. Dolgočasno belo ali mo-
dro nebo brez oblačka bo vašemu pokrajinskemu posnetku 
zmanjšalo zgodbo in dramatičnost. Temni, nevihtni oblaki, 
skozi katere se kažejo sončni žarki ali lepo modro nebo z be-
limi kopastimi oblaki v ozadju, pa bodo isti motiv spremenili 
v popolnoma drugačno, dramatično zgodbo.

delajte oB “Zlatih Urah”

Poznam fotografa, ki že zelo dolgo časa ni pokrajine slikal 
ob normalnih dnevnih urah. Večino svojih pokrajinskih foto-
grafij naredi ob sončnem vzhodu in pa zvečer ob sončnem 
zahodu. Pravi, da mnogokrat počaka na “modro uro”, ko po 
sončnem zahodu vse nebo dobi večerno modrino in postane-
jo posnetki resnično čarobni.

raZmišljajte o horiZontU

Horizont mora biti raven in pri fotografiranju upoštevajte 
pravilo tretjin. Postavite horizont ali v spodnjo tretjino (ka-
dar je zanimivo nebo in oblaki) ali v zgornjo tretjino (kadar 
vas nebo ne privlači in imate v ospredju neko zgodbo)

Seveda lahko oba primera rešite kasneje pri obdelavi, ven-
dar vam toplo priporočam, da pazite na obe zakonitosti že 
ob fotografiranju.

spremenite toČko gledišČa (pov - point of view)

Postavite vašo fotokamero na tla in poskusite fotografirati. 
Mnogokrat bo vaša fotografija pripovedovala popolnoma dru-
go zgodbo. Če pa imate priložnost posneti fotografijo iz zra-
ka, pa mi verjemite, bo že zaradi večini ljudi nedosegljive 
točke gledišča ta fotografija pospremljena z vzdihom “Wow”!

pošljite nam svojo pokrajinsko fotografijo

Takole, napotki za pokrajinsko fotografijo so pred vami. Kar 
nekaj tem za razmišljanje smo odprli in pred nami je nov fo-
tografski izziv. Do 15. maja pošljite na uredništvo Posavskega 
obzornika (fotonatecaj@posavje.info) tri pokrajinske foto-
grafije in med vami bomo izbrali tri prejemnike lepih, prak-
tičnih nagrad. Prvonagrajeni pa se bo lahko brezplačno ude-
ležil mojega tečaja na temo - Delo z bliskavicami.

FOTOGRAFIRAJTE 
S POSAVSKIM OBZORNIKOM

Pokrajinska	fotografija	(z	
natečajem	za	fotografe	-	bralce	
Posavskega	obzornika)
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PE Novo mesto Sevnica, NHM 29, tel.: 051 357 913
Prešernov trg 5 Krško, Bohoričeva 9, tel.: 07 48 80 580
Tel.: 07/393 53 60 Brežice, Černelčeva 3a, tel. 07 49 63 980

S ciljem krepitve zdravja, zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni 

termami v mesecu marcu in aprilu

si lahko ogledate na spletni strani
www.vzajemna.si. Uveljavljate jih

• v poslovalnicah Vzajemne,• na spletni strani www.vzajemna.si,• ali s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 20 60.
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Skozi vaš objektiv

Bralec nas je opozoril na nepokrit obcestni jašek na Sel-
ski cesti v Dobovi, mimo katerega vsak dan hodijo šolar-
ji. Zaskrbljeni starši sprašujejo, ali se mora res zgodi-
ti nesreča, da se bo kdo od odgovornih zganil in odpravil 
to nevarnost.

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem v 
vašem kraju? pošiljite nam fotografijo in kratek opis proble-
ma na objektiv@posavje.info ali na posavski obzornik, Trg 
matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

 NAGRADE:
1. nagrada: 1 x brezplačni tehnični pregled osebnega 

vozila
2. nagrada:  1 x notranje in zunanje čiščenje vozila
3. nagrada:  1 x kapa + majica Avto Krka

Geslo prejšnje, 04/2010 številke: 

pRIJAZNO pRAVNO SVETOVANJE
Nagrade, ki jih podarjata Pravko-pravno svetovanje in Pivnica 
Apolon, prejmejo:

1. nagrada: Franci Žičkar, Vel. Podlog 62, Leskovec
2. nagrada: Jelka Feguš, Novi dom 33a, Hrastnik 
3. nagrada: Terezija Zierer, Kajuhova 18, Sevnica

Nagrajenci bodo obvestila o prejemu nagrade prejeli po 
pošti.

AVTO KRKA, podružnica Krško, 
Ulica mDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem

TURISTIČNO DRUŠTVO KRŠKO
Turistično društvo Krško vabi na 

letni občni zbor 
člane in simpatizerje, ki bo 

26. marca ob 18.00 uri 
v gostišču Majolka v Žadovinku 

(pri trgovini Merkur). 

Dodatne informacije: 
tel.: 041 794 692 (g. Tone Planinc)

Turistično društvo Krško 
organizira hortikulturno predavanje 

Moj vrt in okolica, 
ki bo 

30. marca ob 19.00 uri 
v gasilskem domu Krško.

 
Predaval bo g. Lovenjak Jože. 

Vljudno vabljeni.

Razmišljate o izobraževanju ali  morda o spremembi poklica?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

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

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

Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,

Veterinarska postaja Brestanica 
d.o.o. objavlja, da bo od 

20.03. do 29.03.2010,

potekalo cepljenje psov proti 
steklini v krajih in naseljih v občinah 
Krško in Kostanjevica na Krki.

Cepljenje izvajamo tudi v naših 
ambulantah v Brestanici in 
Kostanjevici vsak delovni dan.
-  Cepljenje lahko naročite kot 

storitev na vašem domu na 
telefonski številki 49-73-280 
in 49-87-474 (brez doplačila),

-  naročila lahko oddate in 
uredite tudi na našem 
spletnem naslovu

 cepljenje.veterina-brestanica.net
-  cena cepljenja znaša 34,89 €.

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25.03.2010, na naslov: 
posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Nedelja, 28.3.2010:
• pobiranje vzorcev vina (2 litra 

vina) od 13.00-17.00 ure 
Cena po vzorcu je 10€

Sreda, 31.3.2010:
• ocenjevanje vzorcev s pričet-

kom ob 9.00 uri

petek, 9.4.2010: 
 pričetek ob 18.00 uri

• vodena degustacija najbolje 
ocenjenih vin

• podelitev priznanj in diplom 
• skupščina društva vinogradni-

kov Sremič
• pogostitev vinogradnikov

Vse aktivnosti se bodo dogajale na 
turistični kmetiji Glas, Sremič 62.
Informacije: 041 679 189

Društvo vinogradnikov Sremič, vabi na tradicionalno prireditev 

Praznik vina, 
ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti. 

Razpored aktivnosti po dnevih:

POROČILI
SO SE

• mirsad majetić in Anela 
Redžić, oba iz Krškega,

• Stanislav in marija 
Kranjec iz Rožnega – obred 
zlate poroke,

• Dejan Šoln, Sela pri Raki 
in Vita mlakar, Krško.

ČESTITAmO!

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

• petra Recelj, Raka – 
dečka,

• Lucija Kočar, Polje ob 
Bistrici – dečka,

• Karmen Lupšina, 
Brestanica – deklico,

• maja Omerzu, Senovo – 
deklico,

• Jasmina Tratar, Sevnica – 
dečka,

• Alenka Končina, Krmelj – 
dečka,

• Lucija Lužar, Vihre – 
dečka,

• Anda pajk, Vranje – dečka, 
• Višnja planinc, Podsreda – 

deklico,
• petra Novak, Brežice – 

dečka,
• Snježana Volk, Obrežje – 

deklico,
• Urška Derstvenšek, 

Brestanica – deklico,
• Tamara Butkovič Klobasa, 

Pavlova vas – dečka,
• Janja Galič, Brežice – 

dečka,
• melisa Šinko, Laze - dečka 

in deklico,
• Sanela Lukovica, Spodnje 

Dule – dečka,
• Ruslana mramor, Pilštanj – 

deklico.
ČESTITAmO!

Nega rok in nohtov

Informacije na gsm:
040/745-283

podaljševanje

geliranje

poslikava

Novice, Šport, Kultura na

AMD Brežice 
vabi vse ljubitelje

 moto športa na dirko 
državnega prvenstva v 

motokrosu, 
ki bo v nedeljo, 

28. marca 2010,
z začetkom  

ob 11. uri na Prilipah.
Vabljeni!
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

NEpREmIČNINE
prodam stanovanje 47 m2, v Sevnici, 
N.H.M. 12, cena po ogledu in dogovo-
ru. Tel.: 041 894 070

prodam novo komfortno opremljeno 
2-sobno atrijsko stanovanje v Breži-
cah, 101 m2, 1/2007, primerno za in-
valide, upokojence, družine z otroci. 
Tel.: 031 720 395

prodamo, damo v najem hišo 70 m2 v 
Obrežju pri Zidanem Mostu, možnost 
takojšnje vselitve.  Tel.: 051 438 187

prodam vikend (dva objekta) s hišno 
številko na Ledini pri Sevnici, s sadov-
njakom, 300 trt, pašnikom, lahko tudi 
z gozdom. Tel.: 031 771 763

Ugodno oddam v najem starejšo hišo 
na deželi, sezonskim delavcem, loka-
cija Brežice-Krško. Tel.: 07 49 56 473

prodam takoj vseljivo starejšo hišo v 
mirnem okolju Sevnice. Vsi priključki 
v hiši, velik vrt, cena po ogledu hiše. 
Tel.: 031 230 257

Najameva eno ali dvosobno stanova-
nje v Krškem ali bližnji okolici, najem 
z aprilom 2010. Tel.: 031 358 283 

prodam ali oddam v najem trg. lokal v 
centru Brežic, 26 m2, primeren tudi za 
mirno obrt. Tel.: 041 726 094

prodam gradbeno parcelo na Dolenjem 
Brezovem ob glavni cesti, v izmeri 615 
m2. Tel.: 051 641 610

prodam dve parceli ob glavni cesti Sev-
nica – Planina, primerno za vikend, žago 
ali elektrarno, elektrika, telefon, izvir 
pitne vode na parceli. Tel.: 041 725 115

Na Bojsnem ugodno prodam vinograd 
s 460 trtami, hramom z vodo (elek. v 
bližini), podarim enoletnega psa me-
šanca, večje rasti. Tel.: 07 49 56 230 

prodam vinsko klet z bivalnim prosto-
rom ter vso opremo, Stankovo, k. o. 
Čatež, 16 a zemlje, 500 trt, 800 l cvič-
ka. Tel.: 041 217 917

Ugodno prodam travnik v izmeri 18 a, 
možno za pridelavo zelenjave, k.o. Vi-
dem. Tel.: 031 434 562

prodam parcelo v Goricah, lepa lega, 
pol vinograd pol travnik, možnost gra-
dnje. Tel.: 051 305 520

prodam njivo 18 a, k.o. Veliki Obrež 
(Podvrta). Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

prodam 30 a vinograda z vikendom, 
staro stiskalnico na kamen ter vino mo-
dra frankinja in mešano belo. 
Tel.: 031 858 594

V Brezini, pod daljnovodom oddam 
brezplačno njivo, 5300 m2 in prodam 
hlodovino akacijevega lesa ter drva. 
Tel.: 070 321 426 

Ugodno prodam starejšo hišo z lastnim 
dvoriščem ob glavni cesti. 
Tel.: 051 457 759

Iščem stanovanje na Vidmu, za druži-
no, cena po dogovoru. Tel.: 031 564 222

Oddam vinograd na lepi sončni legi na 
Cirniku. Tel.: 07 49 57 259

Zastonj oddam ograjen vrt 20x18 m, 
star vinograd, sadovnjak, z opremo, 
deževnice in kolov dovolj, pozneje 
možen odkup. Tel.: 49 25 960

V najem oddam garsonjero na Kolod-
vorski 4A, Krško, prodam Gorenje AR 
30, malo rabljen in sobno kolo C90 Ma-
gnetic – 80 €. Tel.: 051 306 554

Na Planinski cesti nad hišno št. 61 oddam 
brezplačno v najem 400 m2 ograjenega 
vrta in trtno brajdo. Tel.: 031 742 043

Brezplačno oddam vinograd z 400 trta-
mi na Stankovem blizu cerkve. 
Tel.: 031 468 515

AVTOmOBILI, DRUGA VOZILA
prodam VW Passat 2,0 TDI, l. 2006, ser-
visna knjiga potrjena, 10x airbag, 2-con-
ska klima, el. sedež, 6-CD strežnik, tem-
pomat. Cena: 12.390 €. Tel.: 041 746 788

prodam Peugeot 206 1,4 HDI, l. 2003, 
reg. do 3.10.2010, 5 vrat, prev. 95.000 
km, servisna knjiga, lepo ohranjen. 
Cena po dogovoru. Tel.: 031 619 392

prodam Golf II 1,3 B, l. 1990, 5 vrat, 
5 prestav, strešno okno, 138.000 km, 
reg. do. 17.10.2010. Tel.: 041 844 730

prodam Golf D 1.6, letnik 1984, regi-
striran do 5.4.2010, oldtimer. Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 430 769

prodam Peugeot Roland Garros 1,6 
16V, l. 2002, odlično ohranjen, z vso 
opremo, narejen veliki servis. Cena: 
4100 €. Tel.: 041 200 553

prodam Ford Focus 1,6, l. 2005, garaži-
ran, 5 vrat, prev. 28.400 km, 1. lastni-
ca. Cena po dogovoru. Tel.: 051 389 363

prodam Fiat Brava 1,4 12 V, letnik 1997, 
reg. do 8/10, brezhiben. Cena 1.200 € 
ali po dogovoru. Tel.: 041 767 663

prodam VW Polo 1,4, l. 1996, 179.000 
km, 44 kw, 5 vrat, rdeč, centralno za-
klepanje, odlično ohranjen. Cena po 
dogovoru. Tel.: 051 422 698

prodam R Clio 1,5 dci, 60 kw, l.2005, 
prevoženih 53.000 km, prvi lastnik, 
srebrne barve, z vso opremo, lepo 
ohranjen. Tel.: 031 587 925

prodam Renault Clio, pet vrat, letnik 
1995, registriran do jan./2011, 1. la-
stnica, garanžiran, metalik srebrn, 
cena 750 €. Tel.: 041 745 983

prodam Opel Astro 1,4 16 V, letnik 
1998, s tremi vrati in z vso opremo, 
odlično ohranjena, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 692 218

prodam Peugeot Expert 1,9 TD, l. 

2000, registriran celo leto, kovinsko 
modre barve, 8 sedežev, odlično ohra-
njen, 184.000 km. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 913 715 

prodam 4 kom. gum Continental 175-
65R/14, prev. cca. 6000 km, narez 5 
mm. Cena: 70 € za 4 kom. 
Tel.: 03 56 88 276

prodam 4 letne gume Goodyear 
175/65R-14, vožene eno sezono, za 
100 €. Tel.: 07 49 57 817

prodam motor 125 CF, star 20 mesecev, 
prevoženih 1.800 km, lepo ohranjen in 
vso opremo. Tel.: 041 840 386

prodam gume in platišča za AX 155/70 
– 30 Dunlop, z njimi prevoženih 5000 
km. Tel.: 041 833 946

prodam alu platišča GTI Golf V. 
225/40/18 z dobrimi gumami. Cena 
590 €. Tel.: 031 298 906

prodam letne gume s platišči, 155/70 
R 13. Tel.: 07 81 40 957 

KmETIJSTVO, LES
prodam traktor Zetor 5911, l. 1981, 
generalno obnovljen motor in zavore. 
Cena: 3.400 €. Tel.: 041 445 867

prodam traktor Zetor 60-11, l. 1986, 
lepo ohranjen, 2 zelo lepi jahalni kobi-
li, črne barve, stari 3 – 6 let. 
Tel.: 031 791 479

prodam traktor UTB 445 l. 1977, ohra-
njen, in Deutz l. 1959, 25 KS, ločno 
žago fi 250 ter alu platišča 15 col. 
Tel.: 041 940 398

prodam traktorsko enoosno škropilni-
co 1000 l, odlično, cena: 1.400 €, ter 
plastične stebričke za elektropastirja. 
Tel.: 051 660 993

prodam trosilec umetnih gnojil 300 l, 
Ino, samonakladalko Sip 19 m3 ter mol-
zni stroj. Tel.: 031 845 064

prodam sejalnico Olt, dvoredno, me-
šana drva z dostavo ter vino belo in 
rdeče. Tel.: 031 284 604 

prodam strižno kosilnico Gorenje Muta, 
zelo dobro ohranjeno. Tel.: 031 606 347

prodam samohodno kosilnico 8 KM, 
starejše italijanske izdelave, primer-
na za hribovit teren, za 180 €. Tel.: 
041 858 743

prodam vinogradniško škropilnico 100 l, 
dvoje koles, 50 m cevi. Tel.: 07 49 56 911

prodam kosilnico BCS – 127 Acme mo-
tor bencin – petrolej in enofazni sko-
belni stroj poravnalka, dolžina rezil 30 
cm. Tel.: 041 552 915

prodam kosilnico BCS dizel, bukova 
drva, kostanjeve kole, vino cviček, na-
jamem večji travnik. Tel.: 040 319 448

prodam seno v kockah, žrebico posav-
ko, staro 9 mesecev, svinjo, težko 110 
kg, ter krožne brane Batuje 20 diskov. 
Tel.: 041 542 637 

prodam prešo na hidravliko in akacije-
vo domače kolje, dolžine 2,5 m. Cena 
po dogovoru. Tel.: 051 618 345

prodam krožne brane 24 disk in klina-
ste brane 3 m, težja izvedba. 
Tel.: 031 306 645 

prodam seno, otavo v kockah po 1,7 €, 
Dobova. Tel.: 041 991 555

prodam okrogle bale 1. košnje in ve-
čjo količino koruze v zrnju ali storžih. 
Tel.: 040 482 906

prodam seno v refuzi, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 81 84 488

prodam seno v oglatih balah. 
Tel.: 041 541 539

prodam seno 1. in 2. košnje 2009, oko-
lica Krmelja. Tel.: 041 226 331

prodam seno v refuzi, ročno spravilo. 
Tel.: 07 81 84 488

prodam kocke sena – otave in detelje, 
ugodno, tudi prevoz. Tel.: 041 395 187

prodam koruzo v zrnju, ječmen in si-
lažne bale. Tel.: 041 581 488

prodam koruzo v zrnju in storžih ter 
okrogle bale sena. Tel.: 07 49 74 031

prodam večjo količino koruze v zrnju, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 49 67 929

prodam ječmen „rex“, koruzo „polen-
to“, ječmenovo slamo in seno v okro-
glih balah. Tel.: 041 726 086

prodam ječmen, lahko tudi večjo ko-
ličino. Tel.: 07 45 22 056 (po 16. uri)

prodam meso 1 leto stare telice (polovi-
ca) ter lok za traktor, kupim pa seno ali 
otavo v okolici Rake. Tel.: 041 503 556

prodam bukova drva, rezana na krat-
ko, cena 50 €/m3, kupim pa frezo za 
traktor Batuje. Tel.: 040 840 065

prodam suha bukova drva, možen raz-
rez in dostava v okolici Brežic. 
Tel.: 031 312 579

prodam 12 m2 suhih bukovih drv, cena 
48 €/m2. Tel.: 031 312 353

prodam suha bukova drva, 5 m3, možna 
tudi dostava, Raka. Tel.: 041 869 224

prodam bukova drva, nažagana ter 
razkalana, primerna za centralno kur-
javo ali štedilnik, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

prodam hlevski gnoj iz listja. 
Tel.: 031 515 731

podarim konjski gnoj, Brežice. 
Tel.: 040 258 113

prodam hlevski gnoj, okolica Sevnice, 
možna dostava. Tel.: 041 997 441 

prodam kostanjevo kalano kolje za vi-
nograd, dolžine 2 m in kostanjeve rante 
za ograditev pašnika. Tel.: 040 790 722

prodam kostanjevo kolje za vinograd, 
dolžine 2 m, ter seno v kockah. 
Tel.: 041 589 757

prodam kolje akacije za vinograd, dolži-
ne 2 m. Cena: 1 €/kom. Tel.: 031 205 140

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

prodam kostanjevo kolje dolžine 2,5 
m, cena po dogovoru, ter domače žga-
nje. Tel.: 07 49 76 172

prodam kalano kostanjevo kolje dolži-
ne 1,8-2 m, krmo v refuzi ali menjam 
za odojke. Tel.: 031 397 434

prodam 120 armiranih betonskih vi-
nogradniških stebrov po 3,5 €/kom in 
800-litrsko cisterno za vino – 450 €. 
Tel.: 031 875 702

prodam 20 novi až 10 sat., 10 až 7 
sat., možna menjava za čebelje dru-
žine. Tel.: 031 501 801 

Kupim traktor do 70 km. 
Tel.: 040 309 402

Kupim klepec za klepanje kos, na 
vzvod. Tel.: 051 884 659

ŽIVILA, VINO
prodam meso doma vzrejenih zajcev 
ali žive za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482

prodam svinjsko mast. 
Tel.: 031 563 503

prodam 20 l domače svinjske masti. 
Tel.: 07 49 74 048

prodam fižol češnjevec in krompir, pri-
delano kot bio. Tel.: 041 738 338

prodam namizno rdeče vino in več vrst 
žganja (tepkovec, sadjevec, tropino-
vec, češnjevec). Tel.: 031 784 860

prodam vino cviček in orehova jedrca, 
kupim pa trosilec hlevskega gnoja – hri-
bovski. Tel.: 040 791 770

prodam modro frankinjo, mešano rde-
če vino, chardonnay, vse odlične kva-
litete, okolica Senovega, menjam za 
prašiča. Tel.: 031 564 785

prodam vino modre frankinje ali me-
njam za bukova drva. Tel.: 040 796 835

prodam rdeče vino na Malem Vrhu, 
mešano, cena 1 € in dvobrazdni plug, 
skoraj nov. Tel.: 040 718 656

prodam bizeljsko vino modra franki-
nja, mešano belo – rdeče, letnik 2009, 
zelo kvalitetno. Tel.: 031 278 738

prodam vino belo in rdeče mešano. 
Cena za 1l/1€. Tel.: 041 720 308

prodam večje ali manjše količine zelo 
dobrega cvička, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 443 815

prodam belo in rdeče vino iz bizelj-
skega okoliša, cena 0,8 €/l. Pri nakupu 
nad 50 l podarim 5 l jabolčnega kisa. 
Tel.: 041 813 074

prodam domač jabolčni kis iz neškro-
pljenih jabolk, cena za l 0,80 €. 
Tel.: 041 444 201

prodam orehe in cviček, krški okoliš. 
Tel.: 07 49 69 260

prodam vino, modro frankinjo, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 765 662

prodam rdeče mešano vino s sremiške-
ga območja ter Golfa 1,4, bencinar, za 
550 €. Tel.: 041 734 894

prodam domače žganje, vino cviček ali 
menjam za toplotno črpalko 300 l oz. 
mulčar 150. Tel.: 041 778 150

prodam domače žganje sadjevec iz ne-
škropljenega sadja. Tel.: 040 574 769

Kupim rdeče vino letnik 2009, po 0,50 
do 0,60 €/l. Tel.: 031 508 831 

ŽIVALI
prodam rjavega osla, starega 1,5 leta, 
srednje rasti, cena: 450 €. 
Tel.: 03 58 01 455 (zvečer)

prodam kobilo, mirno, ujahano, staro 
10 let, za 550 €, ter žrebico in žrebca, 
stara 2 leti, ugodno. Tel.: 031 304 172

prodam kravo simentalko, brejo 8 me-
secev, 2 prašiča, težka 60 in 80 kg, ter 
dvojne vile za bale. Tel.: 031 590 523

prodam kravo simentalko po teletu. 
Tel.: 051 682 543

prodam bikca sivca, težkega cca. 160 
kg, ter telico sive pasme, težko cca. 
550 kg. Tel.: 041 243 497

prodam dve telički simentalki, stari 8 
in 10 mesecev. Tel.: 07 49 77 189

prodam dve telici limuzin, stari 1 leto 
- primerna za rejo in 2 leti - za zakol, 
zelo lepi. Tel.: 031 424 486

Kupim telico sivko ali simentalko, bre-
jo, vajeno paše. Tel.: 031 261 404

prodam kozo, staro 8 mesecev, in koz-
ličke za pleme ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 893 733

prodam 5 koz različnih starosti. 
Tel.: 031 518 342

prodam kozličke za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 81 88 404

prodam kozla in kozico brez rogov, star 
2 leti, srnasta, ter seno – otavo, balira-
no v kocke. Tel.: 031 210 719

prodamo burske koze z mladiči in eno 
leto starega kozla. Tel.: 031 306 075

prodam koze z mladiči ali brez, mladi-
či stari 3 mesece, koze 3-8 let. 
Tel.: 031 670 862

Breje ovce solčavke prodam ali me-
njam za krmo. Tel.: 041 683 261

prodam ovna, starega 2 leti, miren, 
lep, 50 €. Tel.: 041 377 860

prodam ovna – jagnje, starega 5 me-
secev. Tel.: 051 245 539

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bo prodaja belih kilogramskih 
piščancev, 6. aprila od 8. ure dalje, 

do razprodaje zalog.

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

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Naročite 

katalog!Naročite 

katalog!

zahtevajte 

katalog!zahtevajte 

katalog!

Naročite

brezplačen 

katalog!

Naročite

brezplačen 

katalog!

suho stranišče

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke,
da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev 

v soboto, 27. marca.
Rjave jarkice in bele težke 

piščance si lahko priskrbite 
vsak delavnik po 18.00 uri.

 

Tel.: 041 716 154
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prodam jagnjeta za zakol ali nadaljnjo 
rejo, stare 3 mesece. Tel.: 041 399 865

prodam prašiča, težkega 160-170 kg, 
možen zakol. Tel.: 041 255 556

prodam tri prašiče, težke okoli 150 kg, 
hranjene z domačo hrano, okolica Do-
bove. Tel.: 031 515 571

prodam 12 odojkov bele mesnate sor-
te, težke okoli 25 – 27 kg, cena po do-
govoru, in prašiča, težkega 145 kg, po 
1,40 €/kg. Tel.: 040 796 830

prodam dva prašiča, 35 kg in 15 okro-
glih bal otave. Tel.: 07 49 78 230

prodam prašiče, težke od 120 – 150 kg  
in odojke, okoli 25 kg, hranjene z do-
mačo hrano. Tel.: 07 49 67 135

prodam 3 odojke od 30 do 50 kg. 
Tel.: 031 602 245

prodam odojke, težke okoli 25 kg, pri-
merne za nadaljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 288 330  

prodam odojke, težke od 20 do 30 kg, 
okolica Dobove. Tel.: 031 306 136

prodam odojke, hranjene z domačo 
hrano, možen zakol. Tel.: 051 345 585

prodam odojke, prašiče za zakol, tež-
ke 140 do 200 kg, jedilni krompir ter 
fižol črešnjevec in sivček. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

prodamo pujske, težke 40 – 50 kg in 
plemensko svinjo, okolica Blance. 
Tel.: 031 369 773

prodam peteline pasme štajerska ko-
koš. Stari so 10 mesecev, obročkani, 
primerni za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 657 550

prodam mladičke srnastih pinčev črne 
barve, z rodovnikom. Tel.: 03 56 84 680

prodam čistokrvnega mladiča dalma-
tinca, brez rodovnika, starega 3 me-
sece, je razgliščen, cepljen in čipiran. 
Cena 150 €. Tel.: 07 81 80 351

Zbiram rezervacije za mladičke kraške-
ga ovčarja, z rodovnikom, cena 600 €. 
Tel.: 040 674 780 

pOHIŠTVO, OTROŠKA OpREmA 
Za simbolično ceno prodam dobro 
ohranjeno mizo 130x80 cm in 6 stolov, 
iz masivnega lesa. Tel.: 07 49 59 026

Ugodno prodam dve otroški posteljici 
z jogiji in odejami, cena 30 €, kličite 
resni. Tel.: 070 827 911

Za simbolično ceno 25 € prodam veliko 
oblačil za fantka, od 0-6 mesecev, ro-
jenega poleti. Tel.: 031 688 098 

prodam rabljen avtosedež Brevi, 0-13 
kg. Tel.: 051 629 300 

prodam popolnoma nov avtosedež-lu-
pinico Jane in nov nahrbtnik za nošenje 
malčka Fillikid ter malo rabljen kengu-
rujček Babybjorn active sport. 
Tel.: 040 667 502 

prodam leseno otroško hišico z gugal-
nico in toboganom. Tel.: 041 824 538

RAZNO
Po simbolični ceni prodam računalni-
ški komplet: računalnik, monitor, tip-
kovnica, miška, tiskalnik... 
Tel.: 041 794 627 

prodam 2 leti star TV Gorenje v odlič-
nem stanju, sive barve. Tel.: 051 618 345 

prodam TV Voyager, ekran 53 cm, v do-
brem stanju. Tel.: 051 382 118 

prodam televizor Daewoo, ekran 51 
cm, cena po dogovoru. Tel.: 041 914 503

prodam novo trobento Karl Glaser, 
cena 250 €. Tel.: 031 413 048

prodam novo diatonično harmoniko 
Rehar B-S-AS, modre barve, garanci-
ja 3 leta. Tel.: 030 934 786 

prodam novo harmoniko frajtonarico 
Tolar,  37+3 gumbi, s kovčkom, cena 
2200 €. Tel.: 041 439 908 

prodam električno klaviaturo Casio 
CTZ-591, staro 5 let, malo rabljeno. 
Cena po dogovoru. Tel.: 041 910 619

prodam žensko gorsko kolo in otro-
ško kolo na prestave. Tel.: 051 620 219

prodam manjšo prikolico, starejšo, do-
mače delo, nosilnost okoli 500 kg in har-
moniko frajtonarico, l. 1974, G-C-F-B, 
brezhibno, cena 600 €. Tel.: 041 240 833

prodam gorsko kolo, moško-žensko, 
21 prestav, lepo ohranjeno, zelo malo 
voženo, ali menjam za žensko treking 
kolo. Tel.: 031 804 231 

prodam gorilec Libela in zelo kvalite-
tno rdeče vino. Tel.: 031 308 187 

prodam skobelni stroj-poravnalko za 
les s krožno žago, vrtalko, rezkar-fre-
zer za brušenje koluta, širina 31 cm in 
3-fazni motor. Tel.: 041 579 323

prodam varilni aparat 220 ali 380 W, 
robilnik (žamar) za deske in šrotar brez 
motorja, plug in brane. 
Tel.: 041 971 638 

prodam tesnila za stavbno pohištvo, na-
čin tesnenja na starejših oknih in vra-
tih, lahko svetujem. Tel.: 041 331 591 

prodam gozdarski vitel Krpan 4 SI, ne-
rabljen, v garanciji. Tel.: 031 308 391 

prodam sesalnik za žagovino-oblanje-
prah, prenosni, 220 W. Tel.: 031 274 865 

prodam več košev raznih velikosti. 
Tel.: 041 772 283 

prodam industrijski šivalni stroj, dvo-
igelni overlock, v zelo dobrem stanju 
in dve prekladi 2,8 m in rabljene stre-
šne žlebe. Tel.: 031 771 764 

prodam dober parni likalnik in rokav-
nik za likanje, cena 20 €, zraven poda-
rim starejši likalnik. Tel.: 070 866 618 

prodam opaž in brune vseh debelin, 
možnost dostave. Tel.: 040 624 123 

prodam premog iz Zasavja, večji kosi. 
Tel.: 051 641 335 

Ugodno prodam kamen “Simec“, pri-
meren za škarpe in Daewoo Lanos, l. 
2000, reg. celo leto. Tel.: 031 761 559 

prodam starejšo mizarsko delovno 
mizo (hublpank), dolžina 210 cm, ši-
rina 65 cm, višina 85 cm, dobro ohra-
njena. Cena 250 €. Tel.: 051 301 876

Ugodno prodam kletko za papagaja na 
stojalu, veliko 60 x 45 x 80 cm. 
Tel.: 051 619 422

prodam balkonsko ograjo, železna 
konstrukcija, masivni pokončni leseni 
stebrički, korita za rože, 25 m dolžine, 
stara 5 let. Tel.: 041 923 192

prodam pralni stroj Gorenje WA-512 za 
60 €, in roštilj na kolesih, večji, star 1 
leto, uporabljen enkrat, za 60 €. 
Tel.: 041 724 064

Prosim če mi kdo proda ali posodi za 
približno 2 meseca hoduljo za starejšo 
osebo. Tel.: 031 465 921 

Lepo fantovsko obleko – maturantsko in 
moške obleke poceni prodam. 
Tel.: 041 987 120 

prodam maturantsko ali birmansko 
fantovsko obleko, črne barve, št. 48, 
mala moška, enkrat nošena, čiščena, 
kot nova,  srajca in pas, 100 €. 
Tel.: 070 894 271 

prodam top modna spomladansko po-
letna oblačila, vel. 38-40, zelo lepo 
ohranjena, 5 €/kom. Tel.: 041 542 910 

prodam značke, znamke, prtičke, star 
denar. Tel.: 041 227 024

Kupim nepoškodovano knjigo dr. Ivan-
ke Počkar „Od ječmena do kave“, po 
zmerni ceni. Tel.: 07 49 51 448 

Iščem celodnevno varstvo za 2-letne-
ga sina v Krškem z okolico, po možno-
sti v skupini otrok. Tel.: 040 720 965 

STIKI
59-letni vdovec išče gospo od 50 do 62 
let za skupno življenje. Tel.: 031 289 319

32-letni samski moški iz Posavja iščem 
punco za resno vezo. Tel.: 051 702 513

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.
Vsak dan nudimo sveža, domača, kokošja jajca 

za velikonočne pirhe!

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

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

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, na naslovu: posavski 
obzornik, Trg m. Gubca 3, 8270 
Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANImI ČRKAmI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

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:
pošta: Kontaktni telefon:

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
prireditve med 18. in 31. marcem

Četrtek, 18. 3.
• ob 17.00 v knjižnici na Senovem: otroška predstava „Zla-

ti ključek“
• ob 17.00 v Kulturnem domu Blanca: Pozdrav pomladi in 

materinskemu dnevu, nastopajo učenci 5. - 9 r. OŠ Blan-
ca in ljudski pevci z Blance

• ob 17.00 v dvorani OŠ Brestanica: Grajske zgodbe – na-
stop otrok iz vrtca pri OŠ Brestanica

• ob 19.00 v galeriji gradu Sevnica: odprtje razstave ume-
tniških del Aleša Dolničarja

• ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: okro-
gla miza ob 60-letnici Dolenjskega lista 

petek, 19. 3. 
• od 12.00 do 17.00 na Turistični kmetiji Grobelnik na Pod-

vrhu: kuharska delavnica 
• ob 15.30 v Knjižnici Bistrica ob Sotli: pravljična urica »Mi-

ška in veter«
• ob 16.30 v večnamenskem prostoru OŠ Bistrica ob Sotli: 

počastitev dneva žena in materinskega dne
• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: večer družabnih iger s starši 
• ob 18.00 v OŠ Raka: zabava z igro activity
• ob 19.00 v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na 

Krki: odprtje razstave ob 70-letnici akademske kiparke in 
profesorice Dragice Čadež 

• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Silvestrska sprava“ v iz-
vedbi gledališke skupine DKD Svoboda Senovo, za modri 
abonma in izven

• ob 19.30 v SMC Sevnica: potopisno predavanje – Islandija 
• ob 20.00 v e-točki MC Bistrica ob Sotli: potopisno preda-

vanje Janeza Kralja - Islandija  
• ob 20.00 v MC Sevnica: Reagge fever z 3 Kings Soundsta-

tion in Podboč Kolektiv, Zreče
• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma – Ice age

Sobota, 20. 3. 
• ob 9.00 v MC Sevnica: delavnica za otroke - ustvarjanje 

za materinski dan
• ob 9.00 v Gostilni Repovž v Šentjanžu: salamiada
• ob 10.00 v OŠ Raka: plesna delavnica 
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – cvetlični aranžmaji 

za materinski dan
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: razstava vaših slik in risb
• ob 18.00 v grajski kavarni Sevnica: priklic pomladi z od-

prtjem razstave likovnih del Maje Marjetič
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krmelj: dobrodelni koncert, 

nastopajo Liquf, Veseli Dolenjci in Ceglis, ter after rock 
party z DJ Andyjem

• ob 19.00 v MC Krško: potopisno predavanje o Kitajski
• ob 19.30 v OŠ Leskovec pri Krškem: prireditev „Pomlad 

prihaja“ - „Zvezde odhajajo“
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert Mia Žnidarič tria

Nedelja, 21. 3. 
• od 7.30 dalje pri občinski stavbi v Bistrici ob Sotli: Jože-

fov sejem s 1. bolšjim-kramarskim sejmom, program med 
11. in 12. uro ter Jožeki kuhajo golaž v Gostišču Šempeter 

• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-
tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica

• ob 15.00 v dvorani podružnične OŠ Svibno: predavanje 
Antona Komata „Vzgoja domačih semen za neodvisnost 
in bogastvo življenja“

ponedeljek, 22. 3.
• ob 9.30 na OŠ Raka: območno srečanje otroških gledali-

ških skupin 

Torek, 23. 3. 
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje patra dr. Kar-

la Gržana - razmišljanja o novi knjigi »V znamenju Oriona«

Sreda, 24. 3.
• ob 9.00 v predavalnici ZD Krško: predavanje „Zdravo ži-

vljenje“
• ob 17.00 v Kulturnem domu Blanca: Pozdrav pomladi in 

materinskemu dnevu, nastopajo učenci 1. - 4 r. OŠ Blan-
ca in ljudski pevci z Blance

Četrtek, 25. 3. 
• ob 18.00 v Kulturni dvorani v Tržišču: Mami za praznik
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige „Ogun“, 

avtor dr. Sikiru Salami (Baba King)
• ob 19.30 v KD Krško: glasbeno-gledališka predstava Jure-

ta Ivanušiča „Od tišine do glasbe“ - dobrodelna prireditev 
Lions kluba international Krško

petek, 26. 3. 
• od 12.00 do 17.00 v gostišču Uljčnik Majcen v Tržišču: 

kuharska delavnica 
• ob 14.30 na parkirišču pri ZD Krško: test hoje
• ob 17.00 v MC Brežice: informativni dan za objavljene te-

čaje in delavnice neformalnega izobraževanja
• ob 18.00 v Gasilskem domu Telče: Praznik pomladi - kul-

turno družabna prireditev ob materinskem dnevu
• ob 19.00 na gradu Rajhenburg: koncert Marka Železnika 

s prijatelji z naslovom „Vrača se pomlad“
• ob 20.30 v MC Krško: žur za mlajše od 18 let 

Sobota, 27. 3.
• ob 9.00  izpred Gostišča Šempeter: pohod po poti štirih 

gradov - 1. del Kunšperk, Bizeljsko, Svete gore
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelava lutk 
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – vazice in šopki
• od 10.00 do 12.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavni-

ca – butarice
• ob 16.00 v MC Sevnica: pričetek 21-urnega tečaja mon-

taže videa v programu Adobe Premiere
• ob 19.00 v Kulturnem domu Zabukovje: kulturno družab-

na prireditev v počastitev materinskega dne

Nedelja, 28. 3.
• ob 9.00 na parkirišču pred cerkvijo na Čatežu ob Savi: 26. 

tradicionalni pohod po brežiški poti
• ob 16.00 v prosvetnem domu Artiče:  letni koncert Fol-

klorne skupine KUD Oton Župančič Artiče, sodelujejo še 
etno sekcije domačega društva in OFS Kresnice iz Brežic

• ob 17.00 v dvorani gasilskega doma na Studencu: Poz-
drav pomladi

• ob 18.00 v klubu KD Krško: koncert Big banda Krško

ponedeljek, 29. 3.
• ob 12.30 izpred gasilskega doma na Blanci: tradicional-

ni velikonočni pohod

Torek, 30. 3.
• ob 17.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: otroška pred-

stava „Zlati ključek“

Sreda, 31. 3.
• ob 16.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: velikonočna ustvarjalna delavnica 
• ob 17.00 v predavalnici ZD Krško: predavanje „Dejavni-

ki tveganja“
• ob 18.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: predavanje 

o nordijski hoji
• ob 18.00 v MC Brežice: strokovno predavanje MC Štorklja 

– Spolnost mladih in spolno prenosljive bolezni
• ob 19.00 v viteški dvorani gradu Brežice: prireditev Špor-

tnik leta 2009 – podelitev priznanj športnikom in športnim 
delavcem občine Brežice

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

V ponedeljek 22. 3. ob 16.00

na Svibnem: prikaz obnovi-
tvene rezi visokodebelnih 
sadnih dreves.

Info: 031 226 378, 
td.svibno@gmail.com
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»Vse se zelo hitro spreminja in gostinci morajo slediti spre-
membam na mnogih področjih, kar seveda ni enostavno, saj 
je gotovo lažje imeti ves čas isto ponudbo jedi. Tako kora-
ka naprej ni, gostje pa upravičeno pričakujejo, da se zanje 
po najboljših močeh potrudimo vsi – od pridelovalca hrane, 
do kuharja in strežbe,« nam zaupa Uroš plavšak, zanimiv in 
izkušen gostinec, 31-letni kuhar, ki je pred kratkim prevzel 
vodenje kuhinje v krški Pivnici Apolon. 
Uroš, ki prihaja iz Rogatca pravi, da je prepoznavanje že-
lja in okusa gostov vedno znova čudovit izziv in da je svoje 
poslanstvo jasno začutil že pri 14 letih. Neprestano učenje, 
preizkušanje, zahtevnost do sebe in do ljudi, s katerimi pri-
pravljaš jedi, so njegova železna pravila, ki jih je več kot 
desetletje pridobival v restavracijah po Sloveniji, še več pa 
v tujini, saj se je zgodaj odpravil na pravo kulinarično popo-
tovanje, ki je zajelo preko 70 držav. 
»Seveda, priprave npr. kitajskih jedi se lahko učiš iz knjig, 
a to je šele začetek. Največ je vredno, da ti izkušeni kuhar 
pripravo in ustvarjalni proces pokaže in da se učiš tam, kjer 
se rojevajo vsi ti okusi,« navdušeno doda in opisuje svoja ku-
harska dela v Aziji, Južni Ameriki, severni Evropi in drugje. 
»Potem je potrebno še vse te jedi prilagoditi našemu oku-
su,« pripomni. Največja preizkušnja je gotovo večletno ku-
hanje na elitni potniški ladji, kjer je že pri 23 letih postal 
šef kuhinje in tako vodil ekipo 40 kuharjev, med drugim pa 
imel priložnost pripravljati kulinarična doživetja za angleške 
in belgijske vladne bankete. Da bi se rad ustalil v Sloveni-
ji, ni bilo dvoma: »Zdaj sem doma dve leti, moja družina pa 
je vpeta v kuharski svet. Delati tisto, kar te veseli, je veli-
ko zadovoljstvo! Mladi pri nas se premalo odločajo za ta lep 
poklic, ki je še pridobil na ugledu,« spodbujajoče pripomni. 
Novi vodja kuhinje v omenjeni krški restavraciji, ki je potar-
nal nad med seboj preveč podobnimi meniji posavskih resta-
vracij, si je zadal zanimive cilje,vedoč, da bodo čuti gostov 
pozorno ocenjevali njihovo uresničitev.   M. M.

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

Med vozniki, ki 
so prišli treni-
rat v Krško le-
tos, smo srečali 
mladega nem-
škega voznika 
maxa Dilgerja, 
ki je sredi te-
dna skupaj s ko-
legom Facher-
jem preizkušal 
svojo pripravlje-
nost za novo se-
zono. Vendar pa 
se je vreme tako 
poslabšalo, da se 
je že nameraval 
odpraviti iz Kr-
škega, potem pa 
si je k sreči pre-
mislil in po dvo-
dnevnem dežev-
ju se je na prvo 
marčevsko sobo-
to le razjasnilo. 
Na krško stezo 
je posijalo son-
ce in tako omo-
gočilo nemškim, 
poljskim in krškim voznikom, 
da so izpeljali tudi načrtova-
ne treninge startov v trojicah.

Čeprav nemški speedway ne 
sodi v sam svetovni vrh in 
je, glede na velikost drža-
ve, tam relativno malo znan 
šport, pa v t.im. bundes spe-
edway ligi tekmuje 6 klubov, 

Sneg	je	zmotil	prve	letošnje	
treninge	speedwayistov
KRŠKO – prvi teden v mesecu marcu je že tradicionalno čas, ko se zlasti na stezah v južnejših delih 
Evrope po nekajmesečnem zimskem premoru ponovno zberejo vozniki speedwaya. Tako tudi v Krškem 
poleg domačih voznikov že vrsto let prve starte in kroge na svojih obnovljenih ali povsem novih jekle-
nih konjičkih nabirajo nekateri tujci, predvsem člani poljskih in drugih srednjevropskih klubov. 

medtem ko je speedway sta-
dionov še mnogo več. Pose-
bej bogata pa je zgodovina 
nemškega speedwaya na dol-
gih stezah, speedwaya na tra-
vi, pa tudi na ledu, Nemčija 
ima svojega predstavnika tudi 
med posamičnimi svetovnimi 
prvaki (Egon muller, 1983). 
Danes imajo npr. na svetovni 
jakostni lestvici prvih 100 vo-
znikov le enega predstavnika 
(Tobias Kroner), precej več 
tekmovalcev pa sodi nekako 
v srednji kakovostni razred.

Max Dilger (rojen 1989) je go-
tovo eden najbolj perspektiv-
nih nemških voznikov, kar je 
potrdil med drugim leta 2008 
z naslovom mladinskega dr-
žavnega prvaka, lani pa je 
osvojil nemško prvenstvo z 
ekipo AC Landshut, v kateri bo 
tekmoval tudi letos. Kot ve-
čina evropskih voznikov se je 
Max, ki mu je čim uspešnejša 
kariera profesionalnega voz-
nika za sedaj glavni življenjski 
cilj, moral odpraviti za špor-
tnim kruhom v speedwaysko 
bolj razvite dežele. Njegove 
sposobnosti so že prepoznali 
v Veliki Britaniji, kjer bo tako 
kot lani nastopal za Edinbur-
gh Monarchse, na Poljskem bo 
ponovno član ekipe Kolejarz 
Opole, kot nam je zaupal, pa 
je šele pred kratkim podpisal 
tudi za češki Plzen. Na vpra-
šanje, ali bo zmogel tako ve-
like obremenitve, je povedal, 
da je fizično dobro pripravljen 
in da komaj čaka, da se bo za-
čelo zares (jutri naj bi nasto-
pil na dirki za odprto prven-
stvo Škotske).

Dilger tokrat ni bil prvič v Kr-
škem, saj je tu nastopil na 
kvalifikacijah za mladinsko 
prvenstvo leta 2008, vendar 
mu je vidnejši rezultat pre-
prečila poškodba (nastopil je 
z zlomljeno roko). Kljub temu 
ima Krško v dobrem spominu, 
tukajšnji stadion pa šteje za 
enega lepših v Evropi.

Po sobotnih trening vožnjah 
nam je sicer nekoliko poto-
žil nad prenovljeno stezo, a 
takega mnenja je tudi večina 
drugih voznikov, zato je upa-

ti, da bodo o tem v klubu raz-
mislili in kmalu kaj ukrenili.

Potem ko je že kazalo, da 
bodo speedwayisti tudi tokrat 
pomagali odgnati dolgo zimo, 
sta dokaj hladno vreme in 
močno sneženje odgnala njih 
in jim s tem nekoliko pokvari-
la načrte priprav na prve dir-
ke, ki se hitro bližajo,  pa tudi 
užitke ljubiteljem tega moto 
športa. Ti še posebno z veli-
kim zanimanjem v Krškem pri-
čakujejo ruskega čudežnega 
dečka Emila Sayfutdinova, ki 

je na krški stezi treniral tudi 
marca lani, nato pa z osvoji-
tvijo 3. mesta v skupni razvr-
stitvi posegel v sam vrh tek-
movanja za GP, še pred tem 
pa je na tej stezi v dirki za VN 
Slovenije deklasiral vso sve-
tovno elito. Taki gosti bodo, 
četudi samo na treningih, po-
tem ko je Krško po osmih le-
tih izgubilo dirko svetovnega 
prvenstva, očitno spet pose-
ben magnet za največje lju-
bitelje speedwaya v Posavju.

 Tekst in foto: SiPo

Max Dilger pred svojim kombijem s 
spominskim darilom iz Krškega – prvo 
slovensko knjigo o speedwayu

Dilger (v vodstvu) med treningom na krškem ovalu

V parku je bilo živahno - eden boljših poljskih voznikov 
Piotr Swiderski med pripravo motorja.

Znamenita dolga travnata steza Bergring v nemškem 
Teterowu

Dober	kuhar	se	ves	čas	uči

Uroš Plavšak

KRŠKO - Vedno pogosteje 
nas s knjižnih polic vabijo 
kuharske knjige z dih jema-
jočimi fotografijami, na vsa-
kem TV kanalu nas zabava-
jo s sproščenimi kuharskimi  
oddajami, kulinarične sku-
pnosti na internetu pa ra-
stejo in se razvijajo. V času, 
ko se spreminja pomen pre-
hrane, kreativno in odgo-
vorno kuhanje pa postaja 
način izražanja, smo posta-
li tudi zahtevnejši jedci v 
restavracijah. 


