
partnerstva Staneta Preskarja 
vsaj še nadaljnjih 50 let. Potr-
dili so tudi predlog Patricie Ču-
lar, da se organi LPB razširijo s 
predstavniki KS znotraj 10 km 
pasu, da partnerstvo ponov-
no pozove širšo javnost k so-
delovanju v pododborih ter da 

Dva dni pred iztekom aneksa 
o delovanju so svetniki pod-
prli sklep Lokalnega partner-
stva Brežice (LPB), da mora 
kontinuirano nadaljevati z de-
lom tudi v času gradnje odla-
gališča in skladiščenja NSRAO, 
kar je po besedah predsednika 
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www.neviodunum.si

KRŠKO – Ali bo po obnovi brestaniškega bazena, ki bo pravza-
prav novogradnja, sploh še prišla na vrsto gradnja težko pri-
čakovanega bazena v Krškem, se sprašuje del članov krškega 
občinskega sveta. Bo, če bo le dovolj politične volje, odgo-
varja občinska uprava. Tako lahko najkrajše povzamemo dol-
go razpravo o obeh bazenih, s katero je občinski svet zaklju-
čil maratonsko, kar sedemurno nadaljevanje 38. redne seje.

Jadranka Gabrič iz občinske uprave je svetnike seznanila, da so 
pri obnovi brestaniškega bazena odkrili tako hude poškodbe ba-
zenske školjke, da jo bo potrebno porušiti in zgraditi na novo, ob 
tem pa so se odločili tudi za povečanje dimenzij bazena iz 22x50 
na 25x50 metrov, kar pomeni, da bo bazen tlorisno (ne pa tudi 
globinsko) olimpijskih dimenzij. Višja bo tudi vrednost investici-
je, doslej ocenjene na 1,9 mio evrov, a ne za več kot 20 % (po-
drobneje o poteku obnove na str. 16). 

„Mislim, da v Krškem pokritega bazena sploh ne bo. Brestani-
ški bazen ste razširili zato, da ne bo treba graditi bazena v Kr-
škem,“ je svoje pomisleke izrazila svetnica Vilma Jan Špiler, 
sicer tudi predsednica Plavalnega kluba Celulozar Krško, ki je 
prepričana tudi, da bi moral o projektu še enkrat odločati ob-
činski svet. „Verjamem, da se bojite, ali bo bazen tudi v Krškem, 
vendar je to stvar občinskega sveta. Če bo politična volja, bo ba-
zen tudi v Krškem,“ je odvrnila Gabričeva, ki je pojasnila tudi, 
da so spremembe projekta v okviru meja, o katerih lahko samo-
stojno odloča občinska uprava oz. župan. Razprava o (ne)upra-
vičenosti je prerasla v nekakšen spopad krških in brestaniških 
svetnikov in svetnic. „Ni Brestanica kriva, da se še ne gradi ba-
zen v Krškem,“ je Špilerjevi oporekala Olga Košir in svetnici sta 
se zapletli v krajši besedni spopad. Še nekaj svetnikov z obmo-
čja mesta Krško je podprlo pomisleke Špilerjeve, Rudi Smodič 
pa je menil, da ni prav, da na tak način oporekajo upravičenosti 
investicije v Brestanici.

KršKi bazen leta 2013
Svetniki so izvedeli tudi, da je projektna skupina za gradnjo ba-
zena v Krškem bodoči bazen opredelila kot športno rekreacijski 
objekt. Kot lokacija zanj uradno še vedno velja lokacija pri po-
kopališču, vendar projektna skupina razmišlja predvsem o ide-
ji, da bi ga zgradili na lokaciji starega bazena na Vidmu, ki bi jo 
razširili še z območjem v lasti Vipapa. V primeru dogovora s sle-
dnjim bi v objektu izžemalnega stroja uredili še manjkajočo špor-
tno infrastrukturo (kegljišče, dvorana za borilne športe, plesna 
dvorana, bowling ipd). Do poletja naj bi opravili razgovore z Vi-
papom, nato pa naj bi občinski svet tudi uradno potrdil to loka-
cijo. Sledila naj bi priprava ustreznih prostorskih dokumentov in 
izgradnja bazena v letu 2013.  

„Krčani se ne bomo nikoli odpovedali bazenu, ki ga čakamo že 
15 let,“ je bil odločen Metod Šonc, podžupanja Ana Somrak pa 
je dejala, da „občani Krškega nismo nikoli imeli v lasti starega 
bazena, saj je bil Celulozin“, s čimer ni soglašal Jože Habinc, 
ki je opozoril na predvolilne obljube o izgradnji bazena še v tem 
mandatu, zaradi česar bo po njegovem mnenju v Krškem „pra-
va katastrofa“. Župan Franc Bogovič je pojasnil, da so gradnjo 
bazena odložile objektivne okoliščine, predvsem poplavnost iz-
brane lokacije pri teniških igriščih, vendar pa je zatrdil, da ob-
čina od načrtov za gradnjo bazena v Krškem ne bo odstopila, bo 
pa nanj pač potrebno počakati še nekaj let. � Peter�Pavlovič

Spopad	za	bazen

Brežicam	se	obeta	
21.	krajevna	skupnost	
BREŽICE - Na 25. redni seji je Občinski svet Občine Brežice uspel opraviti le z nekaj toč-
kami dnevnega reda, nadaljevanje seje sledi po praznikih. Sprejeli so pripombe k DPN 
za Feniks z zahtevo po severni varianti obvoznice za Skopice, za ravnatelja glasbene 
šole vnovič potrdili Dragutina Križanića, sklenili, da mora Lokalno partnerstvo Brežice 
kontinuirano nadaljevati z delom ter potrdili voljo dela vaščanov Orešja na Bizeljskem 
in Bizeljske vasi, da se na referendumu izrečejo za samostojno krajevno skupnost (KS).

se delovanje partnerstva raz-
širi na vse objekte, povezane 
z radioaktivnimi odpadki. Pre-
skar je pojasnil, da mora zdaj 
ARAO odločiti, ali bo LPB de-
lovalo naprej, z županom Iva-
nom Molanom pa soglašajo, da 
partnerstvo v tej obliki zaradi 
lokalnih volitev deluje do kon-
ca leta in pripravi predloge na-
daljnjega delovanja. 

Vročo razpravo je požel pre-
dlog sklepa o razpisu refe-
renduma za izločitev naselij 
Orešje na Bizeljskem in Bi-
zeljska vas iz KS Bizeljsko in 
ustanovitev nove KS Orešje 
na Bizeljskem za obe naselji 
s 330 prebivalci in podpisani-
mi 121 pobudniki. Še enkrat 
toliko volilnih upravičencev v 
obeh naseljih se bo lahko po 
sklepu občinskega sveta 23. 
maja na referendumu izre-

Predstavniki�pobudnikov�na�seji

nadaljevanje�na�2.�strani

nadaljevanje�na�2.�strani

KRŠKO - 30. marca je odprl 
vrata prenovljen Valvasor-
jev kompleks, ki ga bodo po-
stopoma zapolnili in oživili z 
različnimi dejavnostmi, med 
drugim tudi z muzejsko. Kot 
prva stalna zbirka je v Me-
stnem muzeju dobila pro-
stor zbirka del akademskega 
kiparja in medaljerja Vladi-
mirja Štovička, stalni prostor 
pa bodo dobili tudi Janez Vaj-
kard Valvasor, katerega faksi-
mile zbirke Iconotheca Valva-
soriana je bil na ogled tudi 

ob otvoritvi, Adam Bohorič in 
njegov učenec Jurij Dalma-
tin, zakonca Josipina in Mar-
tin Hočevar in drugi.

Domači kulturni ustvarjal-
ci v preobleki Janeza Vaj-
karda Valvasorja (Zdenko 
Perec), Adama Bohoriča (Bo-
štjan Arh), Jurija Dalmatina 
(Nik Škrlec) in Josipine Ho-
čevar (Klavdija Mirt) so šte-
vilne obiskovalce povabili ob 
kulturnem programu na prire-
ditveni prostor in ogled kom-

pleksa. Poleg župana Fran-
ca Bogoviča so se otvoritve 
udeležili tudi Valvasorje-
va potomca Egon Ehrlich in 
Franz Alfons Mahnert, di-
rektor JSKD mag. Igor Teršar 
in državni sekretar na mini-
strstvu za kulturo dr. Stojan 
Pelko. Slednji se je v slavno-
stnem govoru navezal tako na 
polpreteklo zgodovino kot na 
današnji pomen Krškega, ki so 
ga in ga oblikujejo tako oseb-
nosti kot posebnosti in indu-

Valvasor	v	obnovljenem	
domu	sprejel	prve	goste

Župan�Franc�Bogovič Valvasor,�Bohorič,�Dalmatin�in�Josipina�Hočevar
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no in odločno pojasnil razlo-
ge, zakaj „hočejo na svoje“. 
„KS Dolenja vas se ni nikoli za-
vzemala za naša stališča,“ je 
poudaril in pri tem posebej iz-
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časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
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nadaljevanje�s�1.�strani

nadaljevanje�s�1.�strani

Župan Franc Bogovič mora v 
skladu s sprejetim sklepom v 
30 dneh sklicati zbor krajanov, 
kjer bodo odločali o imenu in 
območju nove KS, šestnajste 
v občini Krško. Volitve v svet 
nove krajevne skupnosti bodo 
izvedene že na jesenskih lokal-
nih volitvah. 

Pobudo za novo KS je podpisa-
lo 174 od skupno 310 prebival-
cev Spodnjega Starega Gradu 
in Spodnje Libne s prvopodpi-
sanim Alešem Zajcem. Slednji 
je občinskim svetnikom, po-
tem ko našemu časopisu pred 
izidom prejšnje številki ni bil 
na voljo za pojasnila, podrob-

Zelena	luč	za	novo	krajevno	
skupnost	Spodnji	Stari	Grad
KRŠKO - Krški občinski svet je 22. marca na 38. redni seji z 19 glasovi za in nobenim proti (štirje sve-
tniki niso glasovali) kljub drugačnemu predlogu občinske uprave sprejel pobudo za ustanovitev nove 
krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad, v kateri bo še Spodnja Libna. 

postavil problematiko komu-
nalne deponije, jedrske elek-
trarne in bodočega odlagališča 
jedrskih odpadkov. „Obreme-
njenost okolja je pomemben, 
ne pa edini razlog za oblikova-
nje enot lokalne samouprave,“ 
je odklonilno mnenje občinske 
uprave do pobude utemeljil 
vodja pravne službe Franc Pa-
vlin in dodal, da bi sprejem po-
bude utegnil za sabo potegni-
ti plaz podobnih zahtev. Proti 
ustanovitvi nove KS se je izre-
kel tudi svet KS Dolenja vas. 

V razpravi so svetniške sku-
pine kljub temu ena za dru-
go napovedale podporo pobu-

di, le podžupanja Ana Somrak 
je imela pomisleke zaradi ne-
gativnega stališča sveta KS 
Dolenja vas, ki bi ga po nje-
nem mnenju morali upošteva-
ti. Glasovanje se je tako mal-
ce presenetljivo izšlo celo brez 
glasu proti. V razpravi o pobudi 
ni bilo moč spregledati močno 
po predvolilnem času dišečih 
sklicevanj na „voljo ljudstva“ 
- povsem drugače kot v prete-
klih razpravah o delitvi jedrske 
rente. Ali pa je po  podpora ob-
činskih svetnikov ustanovitvi 
nove krajevne skupnosti le ne-
kakšna tolažilna nagrada naj-
bližjim sosedom nuklearke?
� P.�Pavlovič

Aleš�Zajc

BISTRICA OB SOTLI - Občinski svet je 25. marca sprejel pro-
račun v višini 2.668.687 evrov. Razprave skorajda ni bilo, 
tudi na javni razgrnitvi ne pripomb. Svetniki so predlaga-
li, da pregledajo realizacijo sklepov celotnega mandata.

Prof. dr. Metko Hudina je zanimalo, kateri projekti bodo iz-
vedeni v tem letu in Lidija Centrih iz občinske uprave je od-
govorila, da so iz ministrstva za kulturo dobili dobrih 32 tisoč 
evrov za investicijo v obnovo sanitarij in predprostora v kul-
turnem domu, kandidirajo za sofinanciranje že preplaščene-
ga igrišča, glede na osnutek proračuna pa je sprememba tudi 
na pridobljenih sredstvih iz naslova 23. člena Službe vlade RS 
za lokalno samoupravo, kjer so dobili 145 tisoč evrov, in si-
cer za rekonstrukcijo ceste Zagaj-Svete Gore-Vrhovnice ter 
investicije v obnovo javnih poti v naselju Hrastje, obnovo lo-
kalne ceste Trebče-Kostajnšek in obnovo pločnika v Čehov-
cu. Direktorica občinske uprave Ana Bercko je pojasnila, da 
še niso dobili odgovorov na pet prijavljenih projektov iz na-
slova obmejnih območij.

Potrdili so županov predlog o nakupu gospodarskega poslo-
pja in 1200 m2 ohišnice Čepinove domačije za namen muze-
ja in ga zavezali, da sklene dogovor tudi o nakupu domačije. 
Župan se bo pogajal še o nakupu poslovnih prostorov z Banko 
Celje, ki ima v lasti 78 m2 pritličja in polovico kleti v središču 
naselja. Še najdlje so se zadržali pri odpisu terjatev nekdanji 
najemnici občinskega stanovanja v višini nekaj manj kot 4 ti-
soč evrov, ki so nastali do leta 2005. Terjatve so sicer odpisali, 
saj jih ni bilo možno izterjati, tudi z izvršbo ne, Jožef Vračun 
pa je opozoril, da bi se morala občinska uprava prej odzvati.
 
Pričeli so tudi s pripravami na občinski praznik. Slavnostno 
sejo predvidevajo 24. junija, tokrat pa so sklenili, da letos 
razpišejo vsa občinska  priznanja, tudi za častnega občana. 
Turistično društvo je izrazilo željo, da občina pripravi tradi-
cionalno veselico pod šotorom, vendar so sklenili, da zaradi 
sprejetega proračuna in ob pomanjkanju denarja občina ne 
bo krila teh stroškov. Več na www.posavje.info.
� Suzana�Vahtarič�

SEVNICA - Na 27. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je 
potekala 24. marca, so svetniki in svetnice razpravljali o 20 
točkah dnevnega reda ter dodali za zaključek nova vpraša-
nja in pobude. S preglednimi in jedrnatimi poročili o delova-
nju posameznih ustanov in občinskih odborov so se predsta-
vili tudi posameznimi poročevalci.

Direktorica Centra za socialno delo Sevnica Danica Božič je 
članom in članicam občinskega sveta predstavila potek iz-
vajanja socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu. 
Uporabnikov tovrstne pomoči se povečuje, povečuje pa se 
tudi število usposobljenih socialnih oskrbovalk. Občinski svet 
je nato obravnaval tri predloge cen socialnovarstvene pomo-
či na domu in po krajši razpravi sprejel ceno 4,18 evra na 
uporabnika, pri čemer je subvencija občine 55 %. O izvaja-
nju občinskega programa varnosti, ki ga je v lanskem letu 
sprejel sevniški občinski svet, je kratko poročilo podal Stani-
slav Mlakar. Zaključil je, da en občinski redar, ki mu poma-
ga mladi nadzornik, težko opravlja vse naloge, zato bi bilo 
smiselno razmišljati o zaposlitvi še dveh občinskih redarjev. 
Sicer pa je delo sedanjega redarja ocenil kot zelo dobro.

Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sevni-
ca za leto 2009 (skrajšani postopek) je župan Srečko Ocvirk 
predstavil kot »korektno izhodišče za izvajanje proračuna za 
leto 2010«. Direktor sevniške občinske uprave Zvone Košmerl 
je menil, da je realizacija spodobna – tudi glede na gospodar-
sko krizo. Vodja oddelka za finance Vlasta Marn je »postregla« 
s prihodki in odhodki ter s končno bilanco, v kateri je izražen 
presežek. V razpravi, ki je sledila, so se razpravljavci podrob-
neje dotaknili teme oglaševanja in naraščajoče brezposelnosti.

Daljša in živahnejša razprava se je razvila po poročilu o po-
teku projekta Centralna čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica. Župan Ocvirk je dejal, da je projekt usklajen 
s projektom HE Blanca in skupaj dajeta pozitiven rezultat. 
Svetnike je zanimalo, zakaj bo CČN Sevnica veliko dražja od 
prvotnih načrtov, saj je projekt s 7 milijonov evrov »skočil« 
na 15 milijonov evrov. »Celotna zadeva vsaj malo smrdi, kdo 
pa je odgovoren, ne bo nikoli jasno – akterjev je preveč,« je 
menil svetnik Tomaž Lisec. Predsednik Nadzornega odbora 
Občine Sevnica Franc Ernestl je bil mnenja, da je Občina 
Sevnica morala podpisati novo pogodbo, ker bi sicer izgubi-
la 5 milijonov evrov. Več iz razprave na www.posavje.info. 
Za nove predstavnike Občine Sevnica v Svetu zavoda KŠTM 
Sevnica so potrdili Joška Kovača, mag. Aleksandra Mirta, 
Draga Perka, Marka Lisca, Alojza Tuhtarja in Mateja Le-
skovška. Smilja�Radi

V	Bistrici	sprejeli	proračun	Polemično	o	čistilni	napravi

KRŠKO - 19. marca je potekal volilni zbor članstva občinske-
ga odbora Nove Slovenije Krško. Zbora članstva sta se ude-
ležila tudi predsednica N.Si Ljudmila Novak in predsednik 
Mlade Slovenije Jernej Vrtovec. Martin Kodrič, dosedanji 
predsednik občinskega odbora, je podal poročilo o delu od-
bora v preteklem obdobju in se zahvalil vsem, ki so prispevali 
svoj delež. Osrednji del zbora je predstavljala izvolitev novih 
članov občinskega odbora, ki so se po zboru zbrali na kon-
stitutivni seji in za predse-
dnico izvolili Marjetko Ke-
rin, absolventko zgodovine 
na Filozofski fakutelti v Lju-
bljan, doma s Straže pri Kr-
škem. Marjetka Kerin je s 
svojim preteklim in seda-
njim delom podpredsedni-
ce regijskega odbora Mlade 
Slovenije Dolenjska doka-
zala, da je sposobna s pod-
poro ostalih članov v priho-
dnje uspešno voditi občinski 
odbor N.Si Krško, ki z novim 
vodstvom dobiva nov zagon. 
Kerinova je mnenja, da je 
potrebno mlade vzpodbudi-
ti k aktivnemu vključevnju v družbeno politično življenje v ob-
čini, katere sestavni del bo tudi v prihodnje Nova Slovenija. 

Z nekaj besedami je člane občinskega odbora nagovorila tudi 
Ljudmila Novak, predsednica N.Si in tudi pobudnica Zbora za 
vrednote. Novakova je opozorila na številne afere v družbi 
in politiki, pri čemer je po njenem ključno vprašanje, „če 
sta nas javnost in politika napravili brezbrižne in otopele za 
vse, kar se dogaja okoli nas. Zbor za vrednote želi v slovenski 
javnosti spodbuditi razpravo o tem, kakšno Slovenijo si želi-
mo. Kam gre družba brez vrednot? Je družina za nas še vre-
dnota? Kaj lahko storimo mi kot posamezniki, civilna druž-
ba in država.“ Zaradi aktualnosti teme občinski odbor vabi 
vse občane na Zbor za vrednote, ki bo 9. aprila v Kulturnem 
domu Janeza Trdine v Novem mestu. Na koncu je zbor član-
stva OO N.Si Krško začrtal delo za naprej, predvsem v pri-
pravah na jesenske lokalne volitve in pozval k delu vse člane. 

Novo	vodstvo	N.Si	Krško

Predsednica�OO�N.Si�
Krško�Marjetka�Kerin�in�
predsednica�N.Si�Ljudmila�
Novak�(foto:�Miloš�Kukovičič)�

BREŽICE – Danes, 1. aprila, mineva natanko pet let župa-
novanja brežiškega župana Ivana Molana. Ob tej obletni-
ci je Molan včeraj pripravil novinarsko konferenco, na ka-
teri je predstavil opravljeno delo v preteklem obdobju in 
načrte za prihodnost.  Ur.

Molanovih	pet	let	

klo, kako naprej. Svetnik Franc Kelher, tudi predsednik KS Bi-
zeljsko, je pojasnil, da svet krajevne skupnosti ni za delitev KS 
in da so pobudniki neupravičeno nezadovoljni, saj so v 10-le-
tnem obdobju dobili največ in je področje najbolj urejeno. 
Dejal je, da bo letos v obe vasi vloženih okoli 35 tisoč evrov, 
okoli 8 tisoč je šlo za zimsko službo, po planu KS pa naj bi le-
tos sanirali plaz na Gaberku, uredili cesto nad Babičem in vsaj 
še dve avtobusni postajališči. Besedo so si svetniki lastili vse-
povprek, župan se je kar med razpravo posvetoval s pobudni-
ki in svetnikom predlagal, da zaradi pozne ure prekinejo sejo 
in da se lahko sestane s pobudniki v Orešju ter se ti nato, ko 
spoznajo dobre in slabe strani pobude o novi krajevni skupno-
sti, odločijo, ali še želijo referendum. Mirko Faber je na žu-
panovo vprašanje o strinjanju s tem predlogom odgovoril, da 
so svoje želje že izkazali z vložitvijo zahteve po referendumu, 
zato so svetniki glasovali in podprli njihovo legitimno pravico. 
Blaž Zagmajster je pojasnil, da so nezadovoljni, ker jih v KS 
niso poslušali, ko so preko svojega svetnika v svetu KS nasto-
pili z mandatnim planom za leto 2007 in da svet KS ni obrav-
naval niti enega od predlogov.  � Suzana�Vahtarič��

Brežicam	se	obeta	
21.	krajevna	skupnost

Valvasor	v	obnovljenem	domu
strija, med drugim že omenjene zgodovinske osebnosti, ki so 
dale pečat ne le mestu, temveč celemu slovenskemu prosto-
ru, reka Sava, papirna industrija, tiskarstvo, energetika, sad-
jarstvo, filmi krškega rojaka Damjana Kozoleta, speedway ipd. 
Kultura je tisto merilo, je poudaril Pelko, za katerega nas ni 
potrebno biti strah, kje jo bomo hranili, ker obratno - ona hra-
ni nas: „A vseeno je dobro, če so knjige in spomini na suhem in 
toplem. Če je kultura na varnem. Zato je potrebno tu in tam 
obnoviti kakšno hišo, četudi nam bodo morda rekli, da vlaga-
mo več v zidove kot v delovna mesta. A ravno zgodba o Valva-
sorjevem kompleksu je zgodba o zgoščanju časa ...“ 

Obnova kompleksa, ki ga tvorijo Valvasorjeva, Kaplanova in 
Jarnovičeva hiša, je po letu 1993, ko je bil kompleks razgla-
šen za objekt kulturnega in zgodovinskega pomena, intenzivno 
stekla v letu 2008, ko je Občini Krško poleg sredstev ministr-
stva za kulturo uspelo pridobiti še sredstva evropskega regio-
nalnega sklada. Investicija v ureditev objekta znaša okoli 2,5 
milijona evrov. Bojana�Mavsar
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skem svetu, se vozite z mo-
torji, igrate nogomet?
Nismo ravno v „špici“ pravo-
vernosti (smeh), se pa to spre-
jema in spoštuje. Tudi med 
duhovniki obstaja nek nivo raz-
ličnosti, saj ne moremo biti vsi 

enaki, tako da zaradi tega jaz 
osebno nimam nobenih težav. 
Mogoče kdaj pade kakšen ko-
mentar v stilu „kako pa to gre 
skupaj“, vendar bolj v šali. So-
dobni čas je prinesel malo več 
raznolikosti tudi pri duhovnikih 
in ni več toliko težnje, da mo-
ramo biti vsi skoraj enako mi-
sleči in uniformirani. 

Smo tik pred veliko nočjo, 
največjim krščanskim prazni-
kom. Kako se v župniji pripra-
vljate na ta praznik, ki prav-
zaprav traja skoraj cel teden? 
V sklopu postnega časa smo 
imeli misijonsko akcijo za Sa-
lomonove otoke, otroci pa svo-
jo postno akcijo za sovrstnike v 
Angoli. Te akcije na cvetno ne-
deljo uradno zaključimo in to 
je zunanji vidik priprav na ve-

liko noč. Če pogledamo notra-
nji vidik, pa skušamo pri mašah 
poudariti kakšno postajo križe-
vega pota, pripravimo skupno 
spovedovanje, veliki teden pa 
je precej zaznamovan z vero-
ukarji. Na veliki četrtek ima-
mo predstavitev prvoobhajan-
cev, na veliki petek običajne 
obrede, na veliko soboto bla-
goslove jedil na kar osmih ali 
devetih koncih, kar je lepo do-
živetje. Po veliki noči pa nare-
dimo „Emavs“ - župnijski sode-
lavci poromamo, kjer skušamo 
tudi malo ovrednotiti, kar se je 
dogajalo.

Se bojite, da bo tudi veliko 
noč zajela komercializacija, 

ko počel kaj bolj pastoralnega 
ali ljudskega. Včasih rečemo, 
da morda preveč investiramo 
v stene in zidove ter premalo v 
ljudi. Problem je, ker smo kot 
duhovniki razpeti med kultur-
no dediščino in ljudmi, ki si že-

lijo, da se to obnavlja, in med 
bolj duhovniškim delom. Tukaj 
imamo to „smolo“, da imamo 
izredno bogato kulturno dedi-
ščino, ki je ne moreš kar tako 
pustiti. V naši župniji imamo 
kakšnih deset, dvanajst poslo-
pij oz. streh in vsak gospodar 
ve, da je to kar velik strošek, 
kar nas zelo zaposluje. 
Drugi problem, ki se je poja-
vil v zadnjem času, pa se tiče 
osebne varnosti. Bilo je kar ne-
kaj vlomov v župnišča, tudi jaz 
sem ga doživel pred tremi leti, 
in zdaj se malo več dela na 
preventivi, kar se mi zdi zelo 
pomembno. Ko enkrat to doži-
viš, ni prijeten občutek in rabiš 
nekaj časa, da prideš k sebi. To 
je zelo huda izkušnja. Psiholo-
ško sem takrat precej odpove-
dal, vendar so mi ljudje poma-

gali, da sem se pobral, za kar 
sem jim hvaležen.

Pred kratkim ste imeli pred 
cerkvijo blagoslov motorjev 
in motoristov. Menda ste tudi 
sam motorist. 
Ja, že kar nekaj časa. Nisem si-
cer kakšne divje sorte (smeh). 
Imam chopperja, ampak to je 
bolj za dušo. Ne grem na ka-
kšne dolge ture, ker je to prav-
zaprav kar naporno, odpravim 
se le na kakšen krajši izlet.

Kako v cerkveni hierarhiji 
gledajo na takšen tip novo-
dobnih duhovnikov, kot ste 
vi ali vaš kolega Turinek, ki 
se dobro znajdete v medij-

Katja Repše, Šentjanž: 
Vesela sem, ker je končno ko-
nec te dolge zime, preveč je 
bilo snega, zima pa absolutno 
predolga! Kaj smo že naredili? 
Nekaj že, drugo pa ni dovolilo 
vreme, ki je bilo vse prej kot 
ugodno za delo. V vinogradu je 
vse pripravljeno in narejeno. Na 
vrtu še nismo začeli z delom, je 
pa že posajen krompir. Sama ni-
sem mogla veliko pomagati za-
radi študijskih obveznosti.

Anica Valentinc, Leskovec:
Vinograd smo prodali, saj ve-
ste kako je, na stara leta ti je 
že vse odveč, obdelujem pa še 
manjši vrt pri hiši. Trenutno ni-
sem še nič delala, imam teža-
ve s hrbtenico, tako da tudi vrt 
čaka na »boljše čase«, kot prvi 
pa pridejo na vrsto koren, pe-
teršilj, grah, bob, krompir ipd. 
Sicer pa preko Univerze za 3. 
življenjsko obdobje obiskujem 
tudi tečaj vrtičkarstva.

Jožica Racman, Sevnica: 
Vrtnice in sadno drevje smo 
uspeli obrezati, sedaj čaka na 
ureditev še vrt, kjer načrtova-
nega dela zaradi slabega vre-
mena in preveč mokrih tal nismo 
uspeli opraviti. „Preštihali“ smo 
le četrtino vrta in posejali sola-
to ter posadili čebulček. Upam, 
da bomo ostalo uspeli postoriti 
do konca tega tedna, saj greva 
potem z možem za mesec dni v 
Nemčijo, kjer imava sina in hčer.

ANKETA

Jože Ivanšek, Krško:
Imamo vrt ob hiši, tudi večjo nji-
vo in še vinograd. V vrtu sem že 
posejal solato, korenček, grah 
in nekaj ostalih vrtnin ter jih po-
kril s kopreno, da bo hitreje ra-
slo. Njiva je sicer zorana, ven-
dar bom s sajenjem počakal, da 
bo imela zemlja vsaj 16 stopinj 
in ne bodo tla več mokra, saj so 
takšni pogoji boljši za rast. V vi-
nogradu pa sem vse ponaredil, 
tudi rozga je že skurjena.  

Po kar dolgotrajni zimi se je končno začela ne le koledar-
ska, ampak tudi vremenska pomlad, z njo pa tudi sezona 
obdelovanja vrtičkov, polj, vinogradov. Nekaj sogovornikov 
smo vprašali, ali so že začeli s temi deli, če seveda imajo 
kakšen košček obdelovalne zemlje, kaj so že ali še bodo 
postorili, posejali, posadili...

Pomlad	vabi	k	delu

Lani ste s številnimi priredi-
tvami praznovali 500-letni-
co župnije, pred tem tudi 
150-letnico župnijske cer-
kve. Obnovili ste cerkev, iz-
dali zbornik, organizirali 
koncerte... Kako je uspelo 
celoletno praznovanje, kako 
ste zadovoljni z odzivom?
Moram reči, da sem zelo zado-
voljen, ker pri takih projektih 
ponavadi naredimo tudi nekaj 
refleksije, pogleda nazaj. To 
smo naredili tako v našem ure-
dniškem odboru kot v odboru 
za promocijo, pa tudi v sklopu 
župnijskega sveta in sodelav-
cev. Povsod smo si dali visoko 
oceno, v zapisniku župnijskega 
sveta smo zapisali, da smo si 
dali oceno + 5, kar je mogoče 
malo samovšečno, vendar sem 
bil tega vesel, ker je to prišlo 
od ljudi, ki so soustvarjali pra-
znovanje. Sam sem bil v tem 
projektu le neke vrste koordi-
nator, teža stvari pa je bila na 
ljudeh samih, ki si zato zaslu-
žijo vse priznanje. Verjetno bi 
sam vmes kdaj „scagal“, ven-
dar pa mi tega niso pustili.
Praznovanje se je pravzaprav 
vleklo tri leta, začelo se je leta 
2007 z obletnico cerkve, nato 
nadaljevalo kar v leto 2008 in 
v leto 2009, ko je bil pouda-
rek na obletnici župnije. Vmes 
se mi je zgodil še tisti vlom in 
me je kar malo minilo do vsega 
skupaj. Toda ljudje so me tako 
podprli, da nisem imel druge 
izbire kot zadevo pripeljati do 
konca. 

Kakšen je sicer utrip v vaši 
župniji? Katere ljudi bi radi 
bolj pritegnili v cerkev in žu-
pnišče?
Živimo v pluralni družbi in lju-
dje sami odločajo, kako živi-
jo, zato me prav nič ne moti, 
če nekdo ne hodi v cerkev. 
Tako tudi nimam nobene po-
sebne želje glede tega, da bi 
še kdo moral hoditi v cerkev. 
Pač pa mi je zelo pomembno, 
da znamo sodelovati na civilni 
ravni in moram reči, da se tu-
kaj zelo dobro razumemo. Rad 
se pohvalim z odličnim sode-
lovanjem z občino, s krajev-
no skupnostjo, z osnovno šolo 
in z društvi, ki jih imamo kar 
nekaj. Na tej ravni, ko se sre-
čujemo kot ljudje, se dá naj-
več narediti, brez ločevanja 
na to, kdo je veren in kdo ne. 
Ko pridemo na ta pol, kam kdo 
spada politično ali versko ali 
kako drugače, se začnejo te-
žave, kadarkoli pa se srečamo 
kot ljudje, stvari stečejo. Zato 
se mi zdi pomembno, da zna-
mo skupaj igrati nogomet ali 
iti na izlet, ampak ne na neki 
cerkveni bazi, pač pa zgolj kot 
ljudje.

Katere so največje vsako-
dnevne težave v duhovni-
škem poklicu? Kaj vas naj-
bolj obremenjuje?
Na prvo žogo se mi nič ne zdi 
tako zelo težko. Morda nam 
malo preveč energije pobere 
gospodarstvo, ko bi človek lah-

kot se je to zgodilo z boži-
čem? Bo „velikonočni zajček“ 
postal nekakšen spomladan-
ski božiček?
Dobro vprašanje. Nekaj časa 
me je to malce motilo, vidim, 
da nekateri moji kolegi tudi 
pridigah opozarjajo pred tem. 
S časom sem spoznal, da tako 
pač je, da jaz lahko govorim pri 
pridigi, da se to ne sme, vendar 
to nima nobenega smisla. Lju-
dem je treba zaupati, da bodo 
imeli neko zdravo presojo. Če 
bo zaradi mene kaj manj „ko-
mercialen“, to ni v redu – vsak 
mora to narediti zaradi sebe. 

Mogoče je velikonočna tema-
tika tudi pretežka, da bi jo 
prodajali v supermarketih...
Se strinjam, velika noč ima 
neke druge poudarke in iz tega 
težko nastane neka trgovina. 
Po drugi strani pa si rečem: 
saj moramo ljudje tudi sami 
nekaj narediti, da ločimo zrno 
od plev. Do tega moramo priti 
kot osebnosti in si reči, kaj se 
gremo in česa ne.

S sprejetjem novega družin-
skega zakonika je v Sloveniji 
eskaliral nek spopad tradicio-
nalnih, na krščanstvu uteme-
ljenih vrednot in novodobnih 
vrednot. Kako gledate na to?
Ključen problem pri tem se mi 
zdi, da stvari postavljamo po-
litično ali ideološko. Ne vem, 
če je to pri nas sploh možno, 
vendar bomo morali biti ljudje 
toliko zreli in reči: poglejmo 
stvari ideološko neobremenje-
no. Zdaj pa so stališča vnaprej 
izoblikovana in dialog je nemo-
goč. Mogoče je res še najbolj-
ša varianta, da je to odločitev 
ljudstva, če poslanci tega ne 
znajo rešiti, vendar referen-
dum pomeni, da nekdo ni na-
redil domače naloge, zdaj pa 
to mi rešujemo. Še večji pro-
blem pa je, da preden pride do 
referenduma, zopet nastane 
ideološki boj. Prepričan sem, 
da se dá najti nek dober kom-
promis, kar se tega tiče. Zako-
nik bi morali začeti s pozitivne 
plati, tudi z družino in otroci, 
ter vsaj reči, da je to vredno-
ta, ne pa da je prva vredno-
ta neka drugačna oblika sku-
pnosti. 

Cerkev tukaj najbrž nima ve-
liko manevrskega prostora 
znotraj svojega nauka.
Cerkev tukaj dejansko nima 
manevrskega prostora. Življe-
nje in družina sta zanjo sve-
tinji in dve temeljni postav-
ki, vendar se Cerkev zaveda, 
da imajo ljudje pravico tudi 
do drugačnih oblik skupnosti 
in tega ne more in ne sme za-
nikati. Najti je treba kompro-
mis, da pa se o tem sploh lahko 
pogovarjaš, moraš biti ideolo-
ško neobremenjen. Tudi Cer-
kev mora tu na nek način priti 
naproti, vsaj tako, da se pogo-
varja. Mislim, da je možno pri-
ti skupaj, potrebna je le volja 
na obeh straneh.
� Peter�Pavlovič

Pogovor	s	Fonzijem	Žibertom,	župnikom	v	Boštanju

Ni	nujno,	da	smo	vsi	
duhovniki	enako	misleči	
Boštanjski župnik Fonzi Žibert (uradno Alfons, s s-jem) se je po službovanjih v Smledniku, Škofji Loki, 
Zagorju ob Savi in Šmihelu pri Žužemberku leta 1997 znašel v Boštanju, nedaleč od rojstnega Rovišča 
pri Studencu. Tako v župniji Povišanja sv. Križa kot v kraju ob sotočju Mirne in Save je v tem času pustil 
neizbrisen pečat in za svoje delo leta 2007 prejel srebrno plaketo občine Sevnica, v minulem letu pa se 
je ob pomoči svojih župljanov izkazal tudi z odmevnim praznovanjem 500-letnice boštanjske župnije. 
Energijo nabira na zgodnjejutranjih (ob pol šestih!) sprehodih in teku po okoliških hribih, slovi kot do 
vseh ljudi odprt sogovornik, ne glede na versko ali drugo prepričanje, glas ljudstva pa ga uvršča v t. i. 
novo, neortodoksno generacijo duhovnikov. 

Fonzi�Žibert

Ko se srečujemo kot ljudje, se dá naj-
več narediti, brez ločevanja na to, kdo 
je veren in kdo ne.
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BREŽICE - Kakor že vrsto let je tudi letos potekal regijski 
posvet za članice gasilskih organizacij Posavja in Zasavja, 
gostiteljica pa je bila tokrat Gasilska zveza Brežice. 61 ga-
silk iz 33 prostovoljnih gasilskih društev je v imenu gosti-
teljice GZ Brežice pozdravila Martina Živič, nekaj besed 
so zbranim gasilkam namenili tudi predsednik GZ Brežice 
Mihael Boranič, poveljnik GZ Krško in regijski poveljnik za 
Posavje Avgust Mlakar ter predsednik GZS Anton Koren. 
Dobra udeležba potrjuje, da so ženske pripadnice gasilskih 
vrst dovzetne za izmenjave izkušenj in pridobljenih znanj, 
ki predstavljajo napredek na operativnem, logističnem in 
organizacijskem področju delovanja članic.  D.�Jazbec

Bolnišnica 
Brežice 
ponovno na 
preizkušnji
Nov Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (v nadaljevanju: 
zakon), ki je trenutno v jav-
ni obravnavi in pred obrav-
navo v Državnem zboru, na 
široko odpira možnosti uki-
njanja posameznih oddel-
kov zlasti v manjših bol-
nišnicah. S tem vladajoča 
politika ponovno grozi Posavju in naši bolnišnici v Bre-
žicah. Zakon namreč predvidena racionalizacijo sekun-
darnega, to je bolnišničnega nivoja zdravstvene dejav-
nosti. Doslej je vsaka splošna bolnišnica izvajala poleg 
stacionarne dejavnosti na področju interne medicine in 
splošne kirurgije, še pediatrijo in ginekološko-porodni-
ško dejavnost. Nov zakon predvideva, da splošne bolni-
šnice ne bodo imele več obveznega pediatričnega in gi-
nekološko-porodniškega oddelka. 

Če bo zakon sprejet v predlaganem besedilu, bo ustano-
vitelj bolnišnice v Brežicah, to je Vlada, odločala o ob-
stoju omenjenih dveh oddelkov v naši bolnišnici. Ka-
kšen je odnos Vlade do naše bolnišnice, pa najbolje 
povedo tudi zadnje izjave predsednika sveta naše bol-
nišnice in generalnega direktorja Direktorata za  zdra-
vstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje dr. Janeza 
Remškarja, ki je na zadnji seji sveta oznanil, da je ena 
izmed možnosti za našo bolnišnico tudi ukinitev obeh 
omenjenih oddelkov. Pri tem naj bi se po novem otroci 
in pacientke zdravili bodisi v bolnišnici v Novem mestu 
ali v Celju, Posavje bi zgubilo tudi porodnišnico. Verje-
tno ni potrebno prepričevati bralk in bralcev teh vrstic, 
kaj bi to pomenilo za zagotavljanje zdravstvenega var-
stva v Posavju, kakšna bi bila dostopnost zdravstvenih 
storitev za naše ljudi. Temu bi verjetno čez čas sledila 
tudi ukinitev celotne bolnišnice.

Dosedanji in veljavni zakon je preprečeval, da bi Vla-
da enostavno posegla v organizacijo bolnišnice in uki-
nila kak oddelek. Ko spremljam argumente sedanje 
oblasti, zakaj bi ukinili oddelke, navajajo, da so pedia-
trični in porodniško-ginekološki oddelki  v manjših bol-
nicah predragi, kakovost storitev pa je vprašljiva, ker 
naj bi zdravniki obravnavali premalo primerov. Argu-
ment glede ekonomičnosti ne vzdrži, ker je enaka stori-
tev v oddelkih v celjski oziroma novomeški bolnišnici 
najmanj tako draga kot v brežiški in bi zdravstvena za-
varovalnica za enak obseg pacientov in storitev, ki bi se 
preselili iz naše bolnišnice drugam, plačevala najmanj 
toliko kot doslej. Pri tem bi nastali tudi dodatni stro-
ški povezani s prevozi in izgubo časa pacientk in paci-
entov. 

Vprašanje je tudi, ali sedanje kapacitete novomeške 
in celjske bolnišnice dopuščajo priliv novih pacientov, 
ne da bi se to poznalo na kakovosti storitve in zahteva-
lo nova vlaganja v prostore, opremo in kader. Pomemb-
no je tudi, da bi se tveganja za zdravje in komplikacije 
zaradi oddaljenosti in daljših prevozov povečala. Gle-
de kakovosti storitev v brežiški bolnišnici velja opozo-
riti, da Ministrstvo za zdravje spremlja in objavlja ka-
zalnike kakovosti in če naredimo primerjavo med temi 
kazalniki in slovenskimi bolnišnicami, je razvidno, da 
naša bolnišnica po kakovosti sodi med najboljše bolni-
šnice v Sloveniji. Zato ni prepričljivih strokovnih argu-
mentov, ki bi pritrjevale špekulacijam na račun kako-
vosti naše bolnišnice.

Druga velika slabost predlaganega zakona je v ukinja-
nju konkurence v zdravstveni dejavnosti in posledič-
no zniževanje kvalitete in dostopnosti zdravstvenih sto-
ritev. Koncesionarji oziroma zasebni del javne mreže 
zdravstvene dejavnosti ne bodo več enakovredni, da bi 
pod enakimi pogoji izvajali dejavnost kot javni zavodi. 
Razmišljanje Vlade gre prav v nasprotno smer kot na 
primer na Danskem, Nemčiji in na Švedskem, kjer je v 
ospredju prosta izbira državljana, da si izbere, kam bo 
šel po storitev, k zasebnemu zdravniku ali k zdravniku, 
zaposlenemu v javnem zavodu.  

Po  moji oceni pomeni predlagan zakon veliko nezaupa-
nje in dvom v zdravniško stroko. Državni uradniki in 
birokracija naj bi po novem odločali o vrsti pristojno-
sti, ki jih je doslej opravljala Zdravniška zbornica, pod 
krinko racionalizacije naj bi odločali o obstoju in razvo-
ju posameznih oddelkov in splošnih bolnišnic, zasebni 
del javne mreže zdravstvene dejavnosti pa bi postopno 
ukinili. Žal na Ministrstvu za zdravje in v Vladi prevla-
duje dvoličnost do zasebnega zdravstva, po eni strani 
gredo številni ukrepi v smeri, da je zasebništvo v zdra-
vstvu nekaj slabega in škodljivega, po drugi strani pa ti 
isti oblastniki pogosto hodijo ravno v zasebne zdravstve-
ne institucije po svoje zdravstvene storitve.

Zakon bi moral v prvi meri slediti interesom pacienta 
in bi moral pustiti ob strani načelni ideološki konflikt 
sedanje oblasti z zasebnštvom.     

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

V letu 2009 so v reševanje 
prejeli 10.076 zadev ter 8 za-
dev v ponovni postopek z od-
ločbo organa druge stopnje in 
upravnega oziroma ustavnega 

sodišča. Iz leta 2008 je bilo 
prenesenih še 138 zadev. To 
je glede na leto 2008 padec 
obravnavanih zadev v višini 
5,2 odstotka. Rešili so 98,26 
odstotka vseh, 99,96 odstot-
ka v zakonitem roku, nereše-
nih je ostalo 178 zadev. Pono-
sni so na kar 98,74 odstoten 
vnos zadev za vzpostavitev 
matičnega registra, ki je tako 
v osnovi zaključen in je eden 
izmed največjih projektov 
ministrstva. Lani so sodelo-
vali pri pripravi mednarodne 
konference o migracijah, le-
tos bodo z okoljskim mini-
strstvom pripravili posvet za 
Posavje in Dolenjsko na temo 
gradbenih dovoljenj, perma-
nentno sodelujejo pri zako-
nodaji o tujcih, o žrtvah voj-
nega nasilja, sodelujejo s 
stališči in predlogi pri pripra-
vi zakonodaje, zato so pri mi-
nistrstvih dobro zapisani. 

Po podatkih načelnika Dar-
ka Bukovinskega imajo za-
poslenih 44 oseb, letos se tri-
je upokojujejo, a ne bodo na 
novo zaposlovali, saj varču-
jejo in se notranje prerazpo-
rejajo, hkrati pa se jim nor-
malizira obseg poslovanj na 
področjih kot so denaciona-

V	Ljubljani	dobro	zapisani
BREŽICE - Na Upravni enoti (UE) Brežice so javnosti predstavili svoje delo v letu 2009 in ankete o zado-
voljstvu strank in zaposlenih ter barometer kakovosti, ki so vsi nad republiškim povprečjem. Skupaj so 
obravnavali okoli pet odstotkov manj zadev kot leto prej. 

lizacijski postopki in žrtve 
vojnega nasilja. Imajo še en 
krajevni urad na Bizeljskem, 
kjer tudi beležijo upad obi-
ska, zato bodo v tem letu 

odločili, ali ga je upravičeno 
obdržati. S 6. aprilom pa pre-
hajajo na nov uradni čas za 
stranke, saj bodo imeli med 
12. in 13. uro zaprto, razen 
glavne pisarne. 

Mag. Ivanka Medvešček, vod-
ja Oddelka za upravne notra-
nje zadeve, ki jo bo z upoko-
jitvijo jeseni zamenjala mag. 
Monika Volk, je  izpostavi-
la, da so skupaj na oddelku  
obravnavali za pet odstotkov 
manj zadev, med izstopajo-
čimi pa so opravili za 53 ko-
sov legalizacijo orožja, ve-
čino avtomatskega, zaradi 
gospodarske krize tudi 144 
razrešitev dovoljenj za tuj-
ce, ter kar 559 vpisov rubežev 
samo na vozilih, zato opozar-
ja stranke, da kupci pred na-
kupom vozila na spletni stra-
ni AJPES-a preverijo register 
zarubljenih vozil. 

Na oddelku za okolje in pro-
stor so imeli po navedbah 
vodje Ivana Čakarja dva od-
stotka manj vseh zadev gle-
de na leto poprej, a so npr. 
zabeležili porast zahtevkov 
za male gradbene objekte, 
teh so obravnavali kar 133, 
potem ko je občina uskladila 

prostorske akte. Izpostavil je 
tudi precejšnjo količino dela 
s strankami zunaj postop-
kov, kjer so imeli okoli tri ti-
soč vpogledov v e-register, 

prav tako imajo največ obi-
ska med štirimi e-VEM točka-
mi na področju upravne eno-
te, kjer so imeli 171 zadev. 
Izvedenih je bilo skoraj en-
krat več usklajevanj GERK in 

sicer 1683, leto prej pa 864. 
Z denacionalizacijskimi po-
stopki so pri koncu, v minu-
lem letu so rešili še tri zade-
ve, ki še niso pravnomočne. 
Iz naslova vojne zakonoda-
je pa so izvršili izplačila v 
skupni vrednosti 4,8 milijo-
na evrov. 

Alison Teodorovič, vodja 
službe za skupne zadeve, je 
povedala, da so stranke zado-
voljne, saj kakovost storitev 
ocenjujejo s 4,70 (na lestvici 
do 5), slovensko povprečje je 
4,59, tri četrt strank je bilo 
takoj na vrsti, skoraj 96 od-
stotkov pa jih ni čakalo več 
kot 5 minut. Pri anketi o za-
dovoljstvu  zaposlenih v letu 
2009 je 97 odstotkov zaposle-
nih zadovoljnih s svojim de-
lovnim mestom, kar je v pri-
merjavi s prejšnjim letom za 
1,9 odstotka več. 
� Suzana�Vahtarič

Alison�Teodorovič,�Ivanka�Medvešček,�Darko�Bukovinski,�Ivan�Čakar�in�Monika�Volk
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KRŠKO / POSAVJE - V krškem kulturnem domu so se 22. mar-
ca zbrali predstavniki društev upokojencev, vključenih v Po-
krajinsko zveze društev upokojencev Posavje. V trinajst dru-
štev je včlanjenih skupno 7.625 članov. Predstavniki društev 
so na zboru soglasno sprejeli poročilo predsednice Ane Pajić 

za delo v minulem letu, v katerem je med drugim izpostavila 
pestro paleto društvenih aktivnosti, sestavljenih iz športno 
rekreativnih udejstvovanj in tekmovanj članov, organizacijo 
kulturnih večerov na Razborju in v Krškem, vsakoletno sre-
čanje upokojencev Posavja, ki se ga je lani udeležilo preko 
800 upokojencev, udeležbo na Festivalu za tretje življenj-
sko obdobje v Ljubljani, projekt Starejši za starejše, ki ga 
trenutno izvajajo v devetih DU na območju posavskih občin 
in druge. Tovrsten program že utečenih aktivnosti so potr-
dili tudi v načrtu dela za letošnje leto, sicer pa so Pajićevo 
na njeno željo zaradi preobremenitve na tokratnem zboru 
razrešili s funkcije predsednice Pokrajinske zveze DU Posav-
ja. Pajićeva je namreč vse od prevzema te funkcije oziroma 
ustanovitve Pokrajinske zveze DU leta 2002 hkrati tudi pred-
sednica DU Krško. Zato so na tokratnem zboru izvolili novo 
vodstvo oziroma predsednico, ki je za naslednje štiriletno 
mandatno obdobje postala Marija Krušič s Senovega. Obč-
nega zbora se je udeležil tudi podpredsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije Anton Danko, ki se je v svojem go-
voru med drugim navezal na aktualne probleme, s katerimi 
se soočajo, pri čemer je opozoril na vse slabše materialno 
stanje starejše populacije, zaskrbljujoče naraščanje nasi-
lja nad starejšimi, na nujo zakonske ureditve statusa pro-
stovoljcev ipd.  B.�M.

Zbor članstva so brežiški 
upokojenci pričeli s ščep-
cem kulture. Pod taktirko 
Ignaca Slakonje so zape-
li pevci upokojenskega Mo-
škega pevskega zbora, pev-
sko so dogodek popestrile še 
Ljudske pevke z Žejnega, z 
recitacijo pa se je predstavi-
la Stanka Pernišek. Predse-
dnica Helena Vogrinc se je 
sprehodila po poti od usta-
novitve društva v letu 1947 
in je tedaj štelo 213 članov 
pa vse do lanske številke, ki 
je dosegla 1567 članov. Na-
vedla je, da so se v minu-
lem letu za vedno poslovili 
od 43 članov, v svoje vrste pa 
sprejeli 97 novih oseb. Do-
dala je, da zelo dobro sode-
lujejo z nekaterimi drugimi 
društvi v občini, izpostavila 
pevsko dejavnost v društvu, 
športne sekcije, ekskurzije 
in letovanja, pa tudi redna 
druženja članov ob novem 

SENOVO - V prostorih gasilskega doma Senovo so se 20. mar-
ca na občnem zboru zbrali člani Društva upokojencev Seno-
vo. Zbor so s pesmijo pričele članice pevskega zbora društva, 
ki so jim pritegnili tudi ostali udeleženci, nato pa so opra-

vili s poročilom o delu društva v minulem letu, ki ga je po-
dal predsednik društva Ludvik Grilc, s finančnim poročilom 
in poročilom nadzornega odbora ter razpravljali o poročilih. 
Za konec so sprejeli še program dela in finančni načrt za le-
tošnje leto.� J.�M.

Jožica	Sušin	na	čelu	
brežiških	upokojencev	
ČATEŽ OB SAVI – 16. marca je svoj redni zbor članov izpeljalo Društvo upokojencev Brežice, ki šteje 
skoraj 1600 članov. Dolgoletna predsednica Helena Vogrinc je ponudila odstop, na njeno mesto pa je 
prisotnih 136 članov po delegatskem sistemu izvolilo dosedanjo podpredsednico Jožico Sušin, podpred-
sedniško mesto je sprejel Stane Ilc.

letu, osmem marcu ter mar-
tinovanju. Finančno poročilo 
je podala blagajničarka Te-
rezija Bogovič. Po poroči-
lih pa so se ob razpravah še 
največ časa zadržali pri de-
legatskem sistemu vabljenih 
na zbor članstva, saj so ne-

kateri menili, da tak način ni 
demokratičen, pač pa bi mo-
rali biti vabljeni vsi člani. Na 
koncu so se vendarle odloči-
li, da ostane tak način tudi v 
prihodnje, saj je zaradi šte-
vilčnosti članstva zbor lažje 
organizirati. 

V nadaljevanju je Vogrinče-
va podala prošnjo za razreši-
tev s predsedniškega mesta, 
saj je menila, da je po 20-le-
tnem predsedovanju čas za 
umik: „Prav je, da to storim 
sedaj, ko sem še čila in krep-
ka, čeprav vem, da so moji 
ožji sodelavci ob tem žalo-
stni“. Za predsednico so pri-
sotni izvolili Jožico Sušin, 
podpredsednik pa je postal 
Stane Ilc. Pred zaključkom 
zbora, ki so ga nadaljevali z 
družabnim srečanjem, pa so 
si zastavili še nekaj delov-
nih načrtov, že ustaljene na-
loge bodo prenesli tudi v le-
tošnje leto, pridobivali bodo 
nove člane, izvajali računal-
niško izpopolnjevanje, še ve-
čjo pozornost pa bodo name-
nili tudi projektu Starejši za 
starejše, za katerega je za-
dolžena Ida Križanec. 

� Marija�Kalčič

Sušinova�(levo)�se�je�zahvalila�dosedanji�dolgoletni�
predsednici�Vogrinčevi.�

Nova	predsednica	posavskih	
upokojencev	Marija	Krušič	

Podpredsednik�ZDUS�Anton�Danko,�novoizvoljena�
predsednica�Marija�Krušič�in�Ana�Pajić

Zbor	senovskih	upokojencev

Udeleženci�občnega�zbora

Na rednem letnem občnem 
zboru so bila predstavljena 
tudi poročila o delovanju ter 
o poslovanju društva, ki šte-
je 188 članov in članic. Šte-
vilo vpisanih se iz leta v leto 
povečuje, k čemur prispeva 
kvalitetna in skrbno izbrana 
vsebina programa za posa-
mezno študijsko leto – redna 
tedenska torkova dopoldan-
ska predavanja, različne 
ustvarjalne delavnice in štu-
dijski krožki ob popoldnevih, 
enodnevne strokovne ekskur-
zije po Sloveniji in po tuji-
ni… Društvo je vključeno tudi 
v projekt »Zdravljenje reke 
Save« pod vodstvom znanega 
slovenskega zdravilca Marka 
Pogačnika.  

Predstavitvam in poročilom 
je sledila izvolitev novih čla-
nov in članic vodstvenih or-
ganov Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje Sevnica, 
ki pa ni prinesla sprememb, 

Sedem	let	prijateljevanja	
in	spominov
SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je 16. marca potekal volilni občni zbor 
društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, ki letos obeležuje 
magičnih sedem let delovanja. Njegova predsednica bo še naprej Marija Jaz-
bec, podpredsednik pa Vojko Dvojmoč. 

saj so bili dosedanji pri svo-
jem delu tako uspešni, da 
so bili ponovno soglasno iz-

voljeni. Predsednica ostaja 
Marija Jazbec, podpredse-
dnik pa Vojko Dvojmoč. Or-
ganizacija strokovnih ekskur-
zij je tudi v bodoče zaupana 
Joži Senica, tajnica ostaja 
Danica Pohar, blagajničarka 
Rezika Predanič, za organi-
zacijo predavanj bo skrbel 

Rihard Černigoj, koordina-
torica krožkov bo Nevenka 
Vilčnik, računovodja pa Šte-
fan Senica. Strokovni člani-
ci upravnega odbora bosta 
še naprej Alenka Žuraj Ba-
log in Olga Golob. Sestava 
članov in članic se ni menja-
la niti v nadzornem odboru, 
kjer ostajajo: Milan Levstik 
kot predsednik, Marjeta Re-
vinšek in Barbara Sancin kot 
članici.

V nadaljevanju rednega te-
denskega torkovega srečanja 
je sledila še predstavitev pri-
jetnih dogodkov iz sedemle-
tnega delovanja  društva U3, 
ki jo je v sliki in v besedi pri-
pravil Vojko Dvojmoč. Za po-
poln zaključek občnega zbo-
ra z volitvami je poskrbela 
še Kmečka zadruga Sevnica 
»z najboljšimi klobasami v 
Sloveniji«, ki so jih okušali v 
večnamenskem prostoru GD 
Sevnica. � Smilja�Radi

Marija�Jazbec�ostaja�
predsednica�U3.

KRMELJ - Na svojem 55. obč-
nem zboru v Krmelju so se 
zbrali člani Gasilske zveze Sev-
nica, ki združuje okrog 2000 
gasilcev iz 15-ih društev. Ga-
silska zveza z Občino Sevnica 
na podlagi zakonodaje izvaja 
zaščito in varstvo pred požari 
ter sodeluje v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi ne-
srečami. Za sevniškimi gasilci 
je še eno leto uspešnega delo-
vanja, sprejeli pa so tudi plan 
dela na naprej in najzaslužnej-
šim članom podelili priznanja.

55.	občni	zbor	
Gasilske	zveze	
Sevnica

RAKA – Društvo upokojencev 
Raka je za svoje članice ob 
dnevu žena in materinskem 
prazniku pripravilo družabno 
srečanje, ki se ga je udeleži-
lo 67 žensk. Zbrane je nagovo-
rila predsednica društva Fani-
ka Metelko, ki jih je prijetno 
presenetila z recitacijo pesmi, 
nekaj besed pa jim je namenil 
tudi predsednik KS Raka Silvo 
Krošelj, ki jim je ob tem iz-
ročil še vrtnico. Srečanje so s 
svojim nastopom obogatili Bu-
čerski ramplači. „Raške upoko-
jenke pa smo se dobro razpo-
ložene ob harmoniki zabavale 
dolgo v noč,“ je v sporočilu na-
pisala članica Ivica Potecin. 
� M.�K.��

Praznovanje	
raških	
upokojenk	

Za Posavski obzornik je Miha 
Molan povedal: „Mislim, da 
je Sever sedaj že postal raz-
poznaven. Sicer se je zgodi-
la neljuba politizacija zade-
ve Ertl, česar nismo želeli. 
Vendar tako se pač pri nas 
zgodi, da se vsaka stvar iz-
koristi za politične namene. 
Negujemo spomin na dogod-
ke osamosvajanja Republike 
Slovenije, delamo na zgo-
dovinskem področju, skrbi-
mo za humanitarno-socialna 
vprašanja članov. Izredno do-

Krčan	Molan	na	čelu	Severa
RADENCI, KRŠKO - Na nedavni skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki je 
bila v Radencih, so za predsednika za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvolili Kr-
čana Miho Molana. Omenjena organizacija v dvanajstih društvih šteje preko 6500 članov. 

bro sodelujemo tudi z vsemi 
ostalimi veteranskimi društvi 
in drugimi domoljubnimi or-
ganizacijami ter poskušamo 
poiskati skupne programske 
točke.“ 
V zvezi z vprašanjem, kako 
bo Sever vodil v svojem man-
datu, pa je Molan še dejal: 
„Po moji oceni je društvo 
Sever v zadnjih letih delo-
valo zelo dobro in so bili na-
rejeni veliki premiki, s tem 
je potrebno nadaljevati. V 
letošnjem letu se praznuje 

20-letnica manevrske struk-
ture narodne zaščite in v 
naslednjem letu 20-letnica 
osamosvojitvene vojne. To 
sta dva bistvena poudarka in 
ta dva dogodka želimo sve-
čano proslaviti ter primerno 
obeležiti z ostalimi vetera-
ni, saj sta za Slovenijo po-
membni obletnici. Pričaku-
jem, da se bo tudi država na 
ti dve obletnici primerno od-
zvala.“  M.�K. Miha�Molan
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Občina Radeče je objavila 
razpisa za sofinanciranje lju-
biteljske kulturne dejavno-
sti in programov v kulturi ter 
za sofinanciranje programov 
športa za leto 2010.

Za sofinanciranje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in progra-
mov v kulturi je prispelo 18 
vlog. Društva so prijavila ra-
znolike prireditve, podobno 
kot v preteklem letu. Boga-
ta ponudba prireditev ostaja, 
saj je bilo na razpis prijavlje-
nih preko 50 dogodkov. Posebej 
je potrebno omeniti jubilante 
in slavnostna koncerta ob 60. 
obletnici delovanja Glasbene 
šole Radeče in ob 40. obletni-
ci delovanja KD Moškega pev-
skega zbora Papirničar Radeče. 
Prav tako ne bodo manjkale 
osrednje prireditve ob občin-
skem in državnih praznikih. V 
koledarju prireditev, ki je do-
stopen na spletni strani www.
radece.si, so mnoge priredi-
tve že vpisane, za ostale pa 
prav vsa društva naprošamo, 
da nam ažurno posredujejo 

Razpisi	za	sofinanciranje	društev	
v	občini	Radeče	v	letu	2010

osnovne podatke za objavo, 
za kar se jim že vnaprej za-
hvaljujemo. Za redno delova-
nje društev na ljubiteljski rav-
ni bo razdeljenih 24.500,00 
EUR ter za prireditve nekaj več 
kot 17.500,00 EUR. Sredstva za 
razpisane programe predsta-
vljajo 0,6 % vseh proračunskih 
odhodkov. Odbor za družbene 
dejavnosti, socialno politiko 
in delo z društvi je obravnaval 
vloge in z društvi se že sklepa-
jo pogodbe o sofinanciranju re-
dne ljubiteljske dejavnosti in 
programov v kulturi.

Prav tako je komisija odpr-
la vloge 24 kandidatov, ki so 
se prijavili na razpis za finan-
ciranje programov športa. Na 
osnovi ocenjevanja vlog skla-
dno s pravilnikom bodo dru-
štva te dni prejela sklepe o 
predvideni višini sofinancira-
nja programov. Po pravnomoč-
nosti sklepov bodo z društvi 
in drugimi izvajalci sklenjene 
pogodbe. Najkasneje v roku 
enega meseca naj bi bili skle-
pi pravnomočni in po podpisu 

pogodb naj bi se pričelo finan-
ciranje. Sredstva iz razpisa za 
programe športa znašajo sku-
paj 51.000,00 EUR, kar pred-
stavlja 0,8 % proračunskih od-
hodkov. Nedavni  inšpekcijski 
pregled izvajanja Nacionalne-
ga programa športa ter Zakona 
o športu ter posledično letnega 
programa športa v občini Rade-
če ni pokazal nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti v delu komisije 
in občinske uprave. Eno od pri-
poročil inšpektorja pa je, da se 
poostri nadzor nad namensko 
porabo sredstev. Iz tega razlo-
ga bomo od društev za nakazi-
lo dotacij predhodno zahtevali 
poročilo oziroma ustrezno do-
kumentacijo. 

Pozivamo vsa društva, ki še 
niso posredovala letnih poro-
čil, da to storijo čim prej. V 
prvi polovici leta bosta obja-
vljena še dva razpisa, in sicer 
razpis za sofinanciranje pro-
gramov socialnih in humani-
tarnih društev ter za društva s 
področja kmetijstva, konkre-
tno za projekte izobraževanja. 

Na Občini Radeče smo se pred 
kratkim sestali s predstavnica-
ma Lokalne razvojne fundacije 
Posavja, ki je nosilka projek-
ta PRSTaN - Posavska Regional-
na Stična Točka za Nevladne 
organizacije, katerega namen 
in cilj je podpora in krepitev 
vseh posavskih nevladnih orga-
nizacij (društev, zasebnih za-
vodov in ustanov). V aktivnosti 
projekta se lahko vse organi-
zacije vključujejo brezplačno 
in brez omejitev. Znotraj pro-
jekta informirajo organizacije 
o aktualnih razpisih, svetuje-
jo na finančnem, projektnem 
in pravnem področju, izvaja-
jo usposabljanja, pomagajo 
pri računovodenju v organiza-
cijah, promociji in sodelovanju 
med društvi. Na njih se lahko 
obračate z vprašanji, predlo-
gi za organizacijo tečajev, iz-
obraževanj, pobudami,  torej 
vsem kar se dotika področja 
delovanja društev. Društva, ki 
še ne sodelujejo oziroma še 
niso vzpostavili kontakta z LRF 
Posavja v zvezi s projektom Pr-
stan pozivamo, da se obrnete 

na njih. Več o projektu in nji-
hovem delu najdete na www.
prstan.eu ali se obrnite na nji-
hov naslov LRF Posavja, Cesta 

prvih borcev 3, v Brežicah, 
059/955-046. 

� Občinska�uprava

JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, ENOTA VRTEC obvešča, 
da bo objavljen 

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC 
ZA ŠOLSKO LETO 2010/11,

ki bo potekal od ponedeljka, 12. aprila do 
vključno petka, 30. aprila 2010.

Vabimo majhne in velike, da nas obiščete v dneh od 12. apri-
la do 16. aprila 2010, med 9.00 in 10.00 uro. Vlogo za vpis lah-
ko starši oz. zakoniti zastopniki dvignete v obeh enotah vrtca 
ali na spletni strani Osnovne šole Radeče, (vrtec, vpis v vrtec), 
kjer dobite tudi dodatne informacije. Otroka vpišite tudi, če 
boste potrebovali varstvo med letom. 
Za dodatne informacije lahko pokličete vsak dan na tel. št.: 56 
80 122 od 9.00 do 12.00, Cveto Hudoklin.

Veselimo se srečanja z vami!
� Pom.�ravnateljice�za�vrtec,�Cveta�Hudoklin

V sončnem sobotnem dopol-
dnevu so občinstvo v domu 
kulture v Radečah najprej s  
predstavo Peter Klepec oča-
rali učenci prve triade podru-
žnične šole s Svibnega, kjer 
vsi obiskujejo gledališki kro-
žek, ki ga vodi Jolanda Mo-
har. Mladi igralci in  igralke 
so navdušili  z izvrstno gleda-
liško igro in z dikcijo. Drejčki, 
najmlajši  člani Gledališkega 
društva Radeče, so navdušili s 
klasično slovensko pripovedko 
o Martinu Krpanu. Edini scen-
ski element - kvader iz stiro-
pora, poslikan z vseh šestih 
strani, jim je služil kot pri-
kaz vseh prizorišč, kjer naj-
demo močnega Krpana. Mla-
di igralci so s suvereno igro, 
ki sta jo režirali Katja Čeč in 

Pet	gledaliških	predstav	
RADEČE/VRHOVO – Na svetovni dan gledališča, 27. marca, je potekalo v Domu kulture Radeče območno 
srečanje otroških gledaliških skupin, na Vrhovem pa premiera igre Štirje letni časi.

Vesna Močilar, in z bogatimi 
kostumi kostumografinje Su-
zane Pinosa prepričali občin-
stvo in poželi glasen aplavz. 
Za ustrezno sceno prvih dveh 

predstav je poskrbel Bojan 
Sumrak. Z gledališko igro Ma-
tilda v režiji Mateje  Kme-
tič so se občinstvu predstavili 
tudi starejši osnovnošolci, čla-

ni Prosvetnega društva Svibno. 
Nagrada za njihov trud je bil 
močan aplavz.

Vse tri gledališke predstave si 
je ogledala komisija - strokov-
ni selektor Damjan Trbovc, 
Ivan Medved in Živko Beškov-
nik. Po ogledu predstav so bili 
vsi trije enotnega mnenja, da 
so Radeče že pravo malo gle-
dališko mesto. Svetovni dan 
gledališča so nato obeležili še 
z dvema predstavama. Pred-
stavo Peter Klepec so uprizori-
li na Svibnem, mladi člani Pro-
svetnega društva Vrhovo pa so 
v domačem kraju navdušili s 
premiero Štirje letni časi av-
torja Vinka Moderndorferja, 
ki jo je režirala Urška Klajn.
� S.�Plevel/S.�Radi

Na�svetovni�dan�gledališča�so�s�predstavo�Peter�Klepec�
navdušili�najmlajši�igralci�s�Svibnega.

STARI GRAD - Minuli konec tedna so članice Kulturnega društva 
Libna Dolenja vas na železniški postaji Libna na ogled postavile 
svoja ročna dela, ki so nastajala skozi vse leto. Na otvoritvi že 11. 
tradicionalne razstave ročnih del se je zbralo lepo število kraja-
nov, ki jih je nagovorila predsednica društva Antonija Žener, ki 
je dejala, da na tedenskih srečanjih nastaja pisana paleta ročnih 

izdelkov, s katerimi poskušajo ohranjati kulturno dediščino. Kul-
turno društvo je bilo ustanovljeno leta 2000 in trenutno šteje 18 
članic iz krške, kostanjeviške, pa tudi brežiške občine. „Ukvar-
jamo se tudi  s slikarstvom, modeliramo v glini. V letu 2009 smo 
organizirali ustvarjalno delavnico vezenja, ki jo je vodila Jožica 
Grobelnik ter slikarski delavnici prvo pod mentorstvom profesor-
ja Sebastjana Starca, drugo je vodil Jože Kotar, pod vodstvom 
Andreja Štovička pa smo izpeljali delavnico glinenih izdelkov,“ 
je dejala Ženerjeva. Prijetno melodijo domačih napevov pa so 
pripravili domači Ljudski pevci Ajda. � M.�Kalčič

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 14. marca sta visok jubilej – 
68-letnico poroke praznovala zakonca Karolina in Mirko Gol-
konda, ki zadnja leta stanujeta v Trubarjevem domu upo-
kojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Presenečenje ob tako 

visokem jubileju so jim zaposleni pripravili skupaj z društvom 
upokojencev Trbovlje in njihovim pevskim zborom. Zakon-
ca Golkonda sta sklenila zakonsko zvezo med vojno, davne-
ga leta 1942 v Trbovljah, kjer sta si po prihodu iz partizanov 
ustvarila družino. Ob odhodu v pokoj sta se preselila v Ra-
deče. Želimo jim še mnogo skupnih let!

Praznovala	68–letnico	porokeRazstava	ročnih	del

Na�peronu�železniške�postaje�na�Libni�je�potekal�
otvoritveni�program.

BISTRICA OB SOTLI - Butaro velikanko za cvetno nedeljo so 
v Bistrici ob Sotli pripravili že v sobotnem popoldnevu, tako 
kot vsako leto jo je postavilo turistično društvo, tokrat pa se 
je, kot je zapisala Mirela Kunst, zbralo 11 prostovoljcev in 
sestavilo butaro iz 13 vrst rastlin, okrašeno s krep papirjem.
� S.�V.

BRESTANICA - Z brestaniške Krajevne organizacije Rdečega križa 
smo prejeli prijetno sporočilo, ki ga je podpisala Tatjana Stro-
pnik. V njem je napisala, da so članice 16. marca obiskale kra-
janko Marijo Zalokar, ki je dopolnila 90 let življenja. „V družbi 
svoje vnukinje nas je gospa Marija sprejela, se z nami ob polni 

mizi pogovarjala in pokazala pravo zakladnico lepih prtov, prti-
čev in gobelinov, ki jih je sama naredila,“ dodaja Stropnikova ter 
še navede, da Zalokarjeva izdeluje ročna dela skoraj ves dan, na 
skrbi pa ima tudi obdelovanje vrta, kjer se veseli vsega, kar na 
njem pridela. Aktivistkam je ob tem še obljubila, da se ponovno 
srečajo tudi čez pet let.  M.�K.�

Butara	za	cvetno	nedeljo	

Šempetrska�butara�(foto:�Mirela�Kunst)

Dočakala	90	pomladi

Marija�Zalokar�

Napovednik 
prireditev
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Temeljnemu načelu so v svo-
ji 129. letni zgodovini sledili 
tudi gasilci v občini Brežice. 
To je povzetek prvega dela 
izčrpnega organizacijskega 
poročila predsednika GZB Mi-
haela Boraniča. V GZB delu-
je 32 PGD in godba na pihala, 
v društveno delo so vključeni 
2903 člani in članice, vetera-
ni in mladi, kar predstavlja 9 
odstotkov prebivalstva obči-
ne Brežice. Sicer zadovoljni 
s številom članstva pa si bo 
v prihodnje treba prizadeva-
ti, da bi se v delo PGD vklju-
čilo čim več mladih, kar bo 
zagotovilo za uspešno gasil-
stvo tudi v prihodnje. Pri tem 
daje upanje uvajanje novega 
izbirnega predmeta zaščite in 
reševanja v osnovnih šolah, 
kar je v poročilu izpostavil 
tudi predsednik mladinske 
komisije Vilko Vogrinc.

Društva so v letu 2009 or-
ganizirala proslave ob oble-
tnicah, prevzeme gasilske 
opreme, tekmovanja, izo-
braževanja svojih članov in 
tudi gasilske veselice, ki pa 
jih je vedno manj. Zaključek 
celoletnih prireditev sloven-

Predsednik zveze Miha Mo-
lan je zbranim lovcem podal 
poročilo o opravljenem delu 
v minulem letu ter izposta-
vil med drugim tudi nov pra-
vilnik o vodenju disciplinskih 
postopkov in prejetih poja-
snil o novostih pri spremembi 
pravilnika o vodenju evidenc 
odvzema divjadi iz lovišča. 
Kot je zahtevala slovenska 
zveza, so opravili evidentira-
nje in predlog kandidatov za 
člane komisije za pregled in 
ocenjevanje odstrela ter iz-
gub. Uspešno so izvedli pro-

Preko	2900	gasilcev	v	
dvaintridesetih	društvih
BREŽICE – Gasilska zveza Brežice (GZB) je 19. marca pri Štefaniču opravila jubilejni 55. občni zbor. Za GZB je 
uspešno, jubilejno leto, ko je tudi slovensko gasilstvo praznovalo častitljivo obletnico – 140 let neprekinjenega 
delovanja, kljub dvema svetovnima vojnama in vojni za Slovenijo, številne spremembe v tem času pa niso za-
majale ustanovnega načela gasilstva – pomagati človeku v nesrečah, navkljub različnim političnim interesom. 

skih gasilcev je bil 13. de-
cembra v Cankarjevem domu 
s slovesnim koncertom, tra-
dicionalni dan brežiških ga-
silcev pa so obeležili pri PGD 
Križe ob njihovi 10-letnici, 
vendar žal brez predstav-
nika GZS, kajti 10 let gasil-
stva v majhnem kraju ni ne-
pomembno dejstvo in ljudem 
v kraju veliko pomeni. GZB 
goji dobre odnose s sosednji-
mi hrvaškimi VZ Brdovec, Za-
prešić, Samobor in Dubra-
vica, pa tudi z GZ Krško in 

Sevnica, saj skupaj načrtu-
jejo izobraževanja, tekmo-
vanja in oblikujejo skupne 
pobude in predloge do GZS. 
Dobre odnose negujejo tudi z 
GZ Šmarje pri Jelšah, z GZS 
sodelujejo korektno, zelo 
dobri odnosi so vzpostavlje-
ni z Občino Brežice.

O delu članic je poročala Ka-
tarina Zagmajster, o delu 
veteranov Jože Zupančič, 
o operativnem delu Franc 
Urek (v l. 2009 je bilo opra-

vljenih 83 intervencij, v ak-
cijah je sodelovalo 299 vozil 
in 1.403 operativnih članov, 
opravljenih je bilo 4.225 ur 
prostovoljnega dela), finanč-
no poročilo je podal Vinko 
Cvetkovič, da je bilo delo 
GZB opravljeno zakonito, pa 
je poročala Branka Stergar 
iz nadzornega odbora.

Odlikovanja GZS so prejeli: 
župan občine Brežice Ivan 
Molan, ki ceni delo gasil-
cev in se zaveda odgovorno-
sti v sistemu požarnega var-
stva ter zaščite in reševanja 
kot prvi gasilec občine, ter 
Stjepan Ptiček iz VZ Zapre-
šič in Josip Jože Gerjevič 
iz VZ Brdovec, oba za do-
bro sodelovanje. Podelil jih 
je predsednik GZS Anton Ko-
ren, predsednik Boranič pa 
se je za uspešno delovanje 
GZB zahvalil članicam in čla-
nom PGD, pri vodenju GZB 
pa poveljniku Ureku, tajniku 
Cvetkoviču in administrator-
ki Romani Kuhar. Za prije-
tne trenutke ob glasbi in pe-
tju so bili na zbor povabljeni 
Trebeški drotarji.
� Natja�Jenko�Sunčič

Anton�Koren�(levo)�pri�podelitvi�odlikovanja�županu�
Molanu,�med�njima�Mihael�Boranič,�desno�Vinko�Cvetkovič

Poudarek	izobraževanju	in	
strelskim	tekmam
GLOGOV BROD - Od 25 lovskih družin, kolikor jih s svojimi 1151 člani deluje na območju Posavja, se jih 
je zbora Zveze lovskih družin Posavja, ki so ga pripravili skupaj z upravljavci lovišč, 18. marca udeleži-
lo 22. Na zboru so opravili tudi volitve za novo mandatno obdobje in predsedniško mesto ponovno zau-
pali Mihi Molanu. V kulturnem programu so nastopili Dobovski rogisti. 

gram strelskih prireditev ter 
tekem, pa tudi izobraževa-
nje za pridobitev naziva lo-
vski pripravnik ter lovskih ču-
vajev. V letošnjem letu bodo 
precej časa namenili izobra-
ževanju, strelstvu, lovski 
kulturi, izvedli izpite iz prve 
pomoči, varnega ravnanja z 
orožjem ter praktične pre-
izkuse znanja. V programu 
imajo tudi predavanje o go-
jitvi male divjadi – race mla-
karice na Savi, usposabljanje 
za nove vodnike lovskih psov, 
strelske vodnike in referente 

za strelstvo po lovskih druži-
nah. Pridružiti se namerava-
jo vseslovenski akciji Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu, 
načrtujejo pa tudi izved-
bo strelskih tekmovanj. Vi-
soko lovsko odlikovanje Lo-
vske zveze Slovenije Red za 
lovske zasluge II. stopnje pa 
je bilo podeljeno Vinku Vol-
čanjku za njegove dolgole-
tne zasluge pri razvoju in de-
lovanju lovske organizacije. 

Predsednik posavskega ob-
močnega združenja upra-
vljavcev lovišč Aleš Ilc pa je 
podal nekaj besed o njiho-
vih aktivnostih ter dejal, da 
so uspešno izpeljali delavni-
co, ki je bila namenjena iz-
boljšanju sistema planiranja, 
razdelitvi pristojnosti in odgo-

vornosti za čim boljše gospo-
darjenje z divjadjo. Izpostavil 
je, da se v Posavju nadalju-
je z velikim posegom v pro-
stor, ki ima neposreden vpliv 
na bivalne pogoje divjadi in 
vpliva na dejanski obseg lov-
nih površin. Dodal je še, da 
bodo vztrajali pri čim prej-
šnji vzpostavitvi kolikor toli-
ko naravnih pogojev za div-
jad, ozelenitve, varovalne 
cone, zmanjšanja posegov na 
pritoke Save in drugo. Kar se 
tiče realizacije odvzema v pri-
merjavi s planom, pa je bil po 
Ilčevih besedah realno zasta-
vljen in ni opaziti večjih od-
stopanj po posameznih vrstah 
divjadi, kar deluje pomirjajo-
če predvsem zaradi izpolnje-
vanja obveznosti iz koncesij-
skih pogodb. � Marija�Kalčič�

Predstavniki�posavskih�lovskih�družin�na�letnem�zboru

MESECA APRILA 2010 
V INO KRŠKA VAS 34/B

VES MESEC DODATNA BOGATA PUNUDBA

- traktorjev
- kmetijskih strojev
- opreme za čebelarstvo

-  opreme in orodja 
za vinogradnike, 
sadjarje in vrtičkarje

KUNŠPERK - Na občnem zboru Lovske družine Bistrica ob So-
tli se je 14. marca v prostorih strelišča Kunšperk zbralo več 
kot 82 odstotkov članstva. Zelena bratovščina, ki deluje od 
leta 1945 in šteje skupaj 30 članov, je v svoje vrste spreje-
la še dva mlada pripravnika, Uroša Požeka in Primoža Babiča. 

Za lovišče velja dobra splošna ocena stanja, za njimi je uspešno 
leto, tako na odstrelu kot nekoliko manj na gojitveni dejavnosti, 
kjer sicer niso uspeli postaviti le načrtovanih prež, ki jih bodo 
letos. V tem letu bodo resneje pristopili tudi k ureditvi lovske-
ga doma, zlasti zaradi dotacije občine v višini 10 tisoč evrov, saj 
morajo urediti še etažo in kuhinjo, kompletirati pohištvo in opre-

mo lovske sobe ter urediti okolico. Vsega tega brez podpore ob-
čine po besedah gospodarja Cirila Požeka ne bi uspeli urediti še 
vsaj pet let. V desetletju truda za pridobitev lovskega doma so 
tega uredili v tolikšni meri, da so lani obudili jurjevanje. Pred-
sedujoči delovnemu omizju Jože Jerič je napovedal, da bo le-
tos jurjevanje pri lovskem domu 25. aprila, pred tem pa se bodo 
17. pridružili vseslovenski čistilni akciji. 
Zbor je pozdravil tudi v.d. direktorja Kozjanski park Ivo Trošt, ki 
je opozoril na pomen naravovarstva in ohranjanje biološke ra-
znolikosti, zato v parku izvajajo projekt ohranjanja visokodebel-
nih sadovnjakov, letos pa bodo vsaki lovski družini podarili de-
set sadik skoržev. Zbrane je povabil na Praznik vina in salam tudi 
predsednik vinogradnikov Jože Babič, ki je opozoril, da pote-
puški psi ne ogrožajo samo divjadi, pač pa tudi domače živali in 
ljudi. Starešina lovske družine Jožef Pregrad je ob tem dejal, 
da so nemočni, saj obvestijo policijo in inšpekcijo, sam pa zago-
varja ostrejšo zakonodajo po vzoru nemške in v primeru klate-
ških psov tudi možnosti ukrepanja lovcev. 
V šempetrski družini v minulem letu sicer niso imeli veliko ško-
de po divjadi, je pa na njihovih štirih krmnih in treh gojitvenih 
njivah škode vsaj za 50 odstotkov. Več na www.posavje.info.
� Suzana�Vahtarič�

BREŽICE - Pred osmimi leti ustanovljeno Društvo za oživitev me-
sta Brežice je v tem obdobju dodobra dokazalo upravičenost svo-
jega obstoja. To je potrdil tudi nedavni občni zbor, na katerem je 
dosedanjega predsednika Karla Filipčiča nasledila Alenka Černe-
lič Krošelj, ki je že doslej aktivno delovala v brežiškem društvu.
Društvo za oživitev mesta Brežice je vsa leta skrbelo za zgodo-
vinske značilnosti mesta ter njegov kulturni in gospodarski na-
predek. Posebej kaže izdvojiti napore predsednika Filipčiča pri 
prenovi starega mestnega jedra ter založniško dejavnost. Prav 
društvo je namreč v zadnjih letih s tremi knjigami Brežiških štu-
dij – Brežice trgovsko mesto, Frančiškani v Brežicah in Gospa, če 
ni dobro, ni treba nič plačat – osvetlilo bogato preteklost tega 
posavskega mesta. V preteklem letu je društvo sodelovalo še pri 
nekaterih pomembnih kulturnih dogodkih in organiziralo dve raz-
stavi fotografij Branka Brečka Stavbna dediščina. 
Prepoznavnost društva in s tem mesta Brežice bodo krepili tudi 
v tem letu. Kot so sklenili na občnem zboru, bodo letos posebno 
skrb namenili posledicam gradnje HE Brežice in HE Mokrice ter 
ob tem skrbi za okolje, pripravili bodo soočenje vseh dejavnikov 
okrog kavarniških teras in morda z okroglimi mizami opozorili na 
gradnjo vzhodne obvoznice in Vrbinske ceste. Županske kandi-
date bodo povprašali o njihovi skrbi za mesto, načrtujejo pa še 
nekaj predavanj ter razstavi stavbne dediščine in del arhitekta 
Franca Filipčiča.� V.�P.

Društvo	skrbi	za	oživitev	
Brežic

Šempetrski	lovci	zastavili	
letošnje	naloge	

Jože�Jerič,�Bojan�Pregrad,�Ciril�Požek,�Jožef�Pregrad�in�
Roman�Gabron
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Minister meni, da imamo iz-
vrstno razvito državno ce-
stno infrastrukturo, manj-
kajoči krak dolenjske ceste 
naj bi dobili do konca juni-
ja, ter manj razvito železni-
ško infrastrukturo, ki ji po-
svečajo veliko pozornost. Po 
zadnjem poročilu na Vladi o 
preseku razvoja na 3. razvoj-
ni osi je časovnica za ume-
stitev v prostor v letu 2013 
in pričetek gradnje nekaj let 
zatem, v vladni proceduri 
pa je zakon, ki naj bi vsaj za 
tretjino skrajšal umeščanje v 
prostor, je še dejal dr. Vlačič. 

Župan Ivan Molan je kot ude-
leženec srečanja od mini-
stra dobil potrditev, da pod-
pira tako Feniks kot uporabo 
obnovljivih virov, tudi izgra-

Vlačič	za	Feniks	in	elektrarne
DVORCE - Območna organizacija Socialnih demokratov Brežice je 19. marca gostila ministra za promet 
dr. Patricka Vlačiča, ki je okoli 20-im zbranim na srečanju v Čateškem dvorcu najprej predstavil svoje 
videnje razvoja logistike. Občinski odbor stranke se je sešel še na občnem zboru, kjer so za predsedni-
ka odbora potrdili Roberta Budiča.

dnjo hidroelektrarn v Breži-
cah in Mokricah. To sta spra-
ševala še Matjaž Pegam in 
Hrvoje T. Oršanič, ki pa ni 
dobil konkretnega odgovora 
glede plovnosti reke Save, ki 

je še v medresorskem uskla-
jevanju, jo pa minister pod-
pira, čeprav s Hrvaške še ni 
konkretnih odgovorov. Raj-
ka Križanac je opozorila na 
problem železniške poveza-

ve s Feniksom, ki jo je za-
radi umeščenosti velikih dr-
žavnih projektov nemogoče 
umestiti, s čimer se dr. Vla-
čič ne strinja. Križančeva je 
tudi iztržila ministrovo oblju-
bo, da se kmalu oglasi v Slo-
venski vasi tudi glede zelene 
meje oz. povezovalne ce-
ste po slovenskem ozemlju. 
Med še nekaterimi vprašanji 
je Stane Tomše opozoril na 
nujnost ureditev državne ce-
ste skozi Bizeljsko in Bistrico 
ob Sotli, ki je zelo obreme-
njena in preozka, Ivan Sušin 
pa na potrebo po povečanju 
varnosti na državnih cestah. 
Dr. Vlačič vztraja pri pripravi 
nacionalnega programa z do-
ločenimi kriteriji za vlaganje 
v državne ceste.
� S.�Vahtarič�

Od�desne:�Dr.�Patrick�Vlačič�in�Robert�Budič

KRŠKO - Občina Krško načrtuje razširitev namakalnega siste-
ma Kalce-Naklo I, ki na 110 hektarjih površin deluje od leta 
2007, na novih 155 hektarjev površin preko ceste Križaj – Ve-
liko Mraševo. V okviru priprav na prijavo na razpis kmetijske-
ga ministrstva za gradnjo namakalnih sistemov je 25. marca 
potekala predstavitev idejne zasnove za namakalni sistem 
Kalce-Naklo II in preveritev možnosti črpanja ustreznih vo-
dnih količin iz reke Krke.  

„Za kmete pomeni izgradnja namakalnega sistema preživetje. 
Če ni vode, potem ni možnosti pridelave zelenjave, jagodičev-
ja, trsnic,“ je pomen projekta pojasnil eden večjih prideloval-
cev zelenjave na tem območju Andrej Turk. Kot je povedal 
skrbnik črpališča Andrej Vrhovšek, so kljub določenim po-
manjkljivostim (ne dovolj kvalitetna filtracija vode, problem 
pri namakanju z manjšimi količinami vode) in ne najbolj ur-
gentnemu posredovanju v primeru okvar z delovanjem obsto-
ječega namakalnega sistema zadovoljni in si želijo, da bi ga 
čimprej razširili na nove površine ter da bi pri njegovem na-
črtovanju in gradnji upoštevali tudi njihove izkušnje s terena.

Najtrši oreh pred izgradnjo namakalnega sistema bo pred-
stavljala pridobitev dovoljenja za odvzem vode iz Krke. Ob-
stoječe dovoljenje za odvzem 91 litrov vode na sekundo bi 
namreč morali z dograditvijo sistema povišati na 215 litrov 
na sekundo. „Vode je v Krki dovolj, problem pa bo pridobi-
ti soglasja naravovarstvenikov in ribičev (Zavoda za varstvo 
narave in Zavoda za ribištvo, op. p.), saj so omejitve strož-
je kot v preteklosti, ker je reka Krka v varovanem območju 
Nature,“ je povedala Marina Pintar z Biotehniške fakulte-
te. Pridelovalci upajo, da projekt, ocenjen na 1,1 milijona 
evrov (večino sredstev naj bi dobili na omenjenem razpisu), 
zaradi okoljevarstvenih omejitev ne bo padel v vodo, v vsa-
kem primeru pa bo treba nanj zaradi zapletene birokraci-
je in kopice potrebnih soglasij verjetno še malce počakati.
� P.�Pavlovič

Najtrši	oreh	bo	pridobitev	
vodnega	dovoljenja

SEVNICA - Podjetje Gradis Celje d.d., ki v Sevnici gradi Vrtec 
Ciciban Sevnica, je bilo od 29. decembra 2009 v postopku 
prisilne poravnave, 29. marca 2010 pa je bil nad podjetjem 
začet stečajni postopek. Ker je podjetje občino 23. marca 
obvestilo, da pogodbe ne bo moglo izpolniti, ga je Občina 
naslednji dan obvestila, da odstopa od pogodbe. 
Podizvajalcem je podjetje Gradis Celje d.d. za plačilo opra-
vljenega dela na navedenem objektu že pred uvedbo prisilne 
poravnave odstopilo terjatve do Občine Sevnica, tako da je 
Občina Sevnica podizvajalce poplačevala direktno iz proraču-
na skladno s finančnim planom, ki je bil sklenjen v gradbeni 
pogodbi med Gradisom Celje d.d. in Občino Sevnica. Občina 
Sevnica je zavarovala gradbišče, nadaljnje ukrepe in dokon-
čanje gradnje pa bo izvajala v skladu z veljavno zakonoda-
jo, so sporočili iz kabineta sevniškega župana.� P.�P.

Odstopili	od	pogodbe		
s	celjskim	Gradisom

Kot je dejal Borut Meh, je ta 
del njihove dejavnosti zlasti v 
zadnjem času nekako v sen-
ci zgodbe o TE Šoštanj, ven-
dar se HSE ponaša s pomemb-
nimi projekti, kot so gradnja 
HE na spodnji Savi, gradnja 
HE na srednji Savi, gradnja 
čHE Kozjak ter že zaključena 
gradnja čHE Avče. Načrtujejo 
pa gradnjo HE na Muri ter se 
ukvarjajo s še nekaterimi dru-
gimi rekonstrukcijami in načr-
ti. V deležu 39,7 odstotka ali 
4.949 GWH, ki ga je imela ele-
ktrika iz OVE lani v Sloveniji, 
je proizvodnja skupine HSE 
predstavljala kar 80,5 odstot-
ka, za prihodnje obdobje pa 
načrtujejo gradnjo preko 700 

MW novih kapacitet, pri tem 
čemer je Meh večkrat zatrdil, 
da vse pomembnejše objekte 
umeščajo v prostor le v soglas-
ju z okoljem oziroma njegovi-
mi prebivalci.

Naj spomnimo, da je bila kon-
cesija za gradnjo elektrarn na 
spodnji Savi leta 2008 iz HSE 
prenesena na hčerinsko druž-
bo Hidroelektrarne na spodnji 
Savi (HESS), v kateri so zdaj 
družbeniki HSE (51 %), DEM 
(30,8 %), SENG (2,8 %), GEN 
(12, 6 %) in TEB (2,8 %). Iz-
gradnja prve hidroelektrarne 
(HE Boštanj) se je začela leta 
2002, zgrajena pa je bila leta 
2006, HE Blanca so začeli gra-
diti leta 2005 in je bila zgra-
jena leta 2009, obe sta zdaj 
formalno v poskusnem obra-

Gradnjo	HE	na	spodnji	Savi
zavirajo	uradniki	z	MOP-a!
LJUBLJANA –  V okviru novinarske konference Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), na kateri so generalni di-
rektor Borut Meh in sodelavci poudarili predvsem rezultate in vizijo razvoja na področju pridobivanja elek-
trične energije iz obnovljivih virov (OVE), je sodeloval tudi direktor HE na spodnji Savi (HESS) Bogdan Barbič. 
Ob optimističnih napovedih, da bo skupina v približno 20 letih zgradila tudi devet novih HE na srednji Savi, 
je opozoril, da to ne bo mogoče, če bo prihajalo do takih zamud kot v primeru hidroelektrarn v Posavju. 

tovanju. HE Krško so zaradi 
zapletene gradnje glede na 
pomanjkanje prostora pričeli 
graditi leta 2007 in je še ve-
dno v izgradnji, HE Brežice bi 
morali po koncesijski pogodbi 
pričeti graditi leta 2011, HE 
Mokrice pa leto dni kasneje. 

Direktor HESS Bogdan Bar-
bič je v uvodu svojega na-
stopa znova poudaril, da gre 
pri gradnji HE za kompleksne 
projekte, pri katerih je mo-
goče z uporabo sinergijskih 
učinkov poleg energetske-
ga dela zagotoviti tudi izgra-
dnjo mnogih infrastrukturnih 
objektov, pri čemer so investi-
cijski vložki za vse udeležence 

sorazmerno manjši. V zvezi s 
trenutnim stanjem na gradbi-
ščih v Posavju je Barbič dejal, 
da žal ni tako optimističen. 
Zapletlo se je namreč pri gra-
dnji HE Krško, kjer sicer ener-
getski del poteka v skladu z 
načrti, velik del opreme je že 
na lokaciji, ostala pa v izdela-
vi, tako da bo že letos možna 
njena montaža, sinhronizaci-
ja pa je predvidena za okto-
ber 2011. Zelo pa že zamuja 
izgradnja akumulacijskega ba-
zena in je malo verjetno, da 
bo pravočasno zgrajen. Zdaj 
še ni škode, vendar pa bo do 
nje prišlo, ko bo elektrarna 
zgrajena, a ne bo mogla obra-
tovati. Mesečna izguba naj bi 
bila okoli 500.000 evrov, sku-
pna pa bo gotovo znašala več 
milijonov.

V HESS navajajo, da je pogoj 
za izvedbo testiranj opreme 
poln akumulacijski bazen, ki 
ga glede na zakonsko in po-
godbeno delitev večinsko gra-
di MOP oziroma njegovo Jav-
no podjetje Infra. Razpis za 
akumulacijski bazen HE Krško 
je bil razveljavljen oktobra 
2009 s strani Infre zato, ker 
niso imeli potrjenega investi-
cijskega programa, od takrat 
naprej pa neuspešno pošiljajo 
skladno s pogodbenimi določi-
li na MOP opozorila, da je po-
trebno z razpisom za akumula-
cijski bazen nemudoma znova 
pričeti, saj bo prišlo do zamu-
de pri izgradnji in posledično 
škode. Dali so tudi ponudbo, 
da bi HESS akumulacijski ba-
zen začasno sam financiral in 
gradil, vendar odgovorov ozi-
roma rešitev ni bilo.

Tudi pri HE Brežice nastaja za-
muda, saj bi moral biti Držav-
ni prostorski načrt (DPN) zanjo 
sprejet že lani, po kasnejšem 
planu pa v juniju letos, a je 
zdaj že jasno, da to ne bo mo-
goče, saj se še niti ni začela 
njegova javna razgrnitev. V 
priprave na gradnjo brežiške 
elektrarne je bilo doslej vlo-
ženih že 10 milijonov EUR, po 
začetnih težavah glede zahtev 
po naknadni umestitvi lokacij 
v Naturo 2000, ki jih je Bar-
bič označil za »težave v komu-

nikaciji«, pa se zdaj pojavlja-
jo vedno novi problemi. Glede 
HE Mokrice sicer pričakujejo 
manj zapletov, vendar so za-
radi obmejne lokacije še ve-
dno odprta vprašanja, ki jih je 
treba rešiti s sosednjo državo.

Na zamudo opozarjajo vse pri-
stojne že pol leta, vendar se 
nič ne premakne. »Bili smo 
tudi pri predsedniku vlade Pa-
horju in dobili obljube, da bo 
šlo naprej, a za zdaj tega ni vi-
deti. Uradniki na Ministrstvu za 
okolje in prostor očitno še na-
prej zavirajo nadaljevanje pro-
jekta in le upamo lahko, da bo 
novi minister za okolje kaj sto-
ril,« pravi Barbič, ki za težave 
zelo neposredno krivi državne 
uradnike, češ, da na prefinjene 
načine že več mesecev ovirajo 
gradnjo HE na spodnji Savi, če-
prav bi morali upoštevati kon-
cesijsko pogodbo za projekt, 
katerega skupna investicijska 
vrednost (energetski del) bo 
znašala 470 milijonov evrov. 
Na naše vprašanje po novinar-
ski konferenci, zakaj prihaja 
do tega nagajanja, je Barbič 
kot edini logični odgovor na-
vedel, da želijo sredstva preu-
smeriti drugam. V čigavem in-
teresu in po čigavem nalogu, 
je seveda drugo vprašanje. Kot 
tudi kdo, če sploh, bo odgovar-
jal za nastalo škodo.
� S.�Mavsar

Bogdan�Barbič,�Borut�Meh�in�Vilijem�Pozeb

LJUBLJANA - Vlada RS je 25. marca na 74. seji sprejela akt o 
spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega pod-
jetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. S spre-
membami in dopolnitvami so določili dodatne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati direktor podjetja in člani nadzornega 
sveta, spremenili pa so tudi osnovni kapital družbe, ki zna-
ša 10.015 evrov. Sicer pa je vlada ob tem odobrila tudi seli-
tev sedeža firme iz Sevnice v Leskovec pri Krškem, in sicer 
na naslov Ulica 11. novembra 34. Do sedaj je Infra domova-
la v prostorih Savskih elektrarn na Trgu svobode, nov naje-
modajalec pa bo podjetje Arh Elektromehanika. Po izraču-
nih naj bi s selitvijo sedeža firme znižali stroške za dobrih 
65.000 evrov na leto, največ na račun najemnin in prihran-
ka pri potnih stroških.  B.�M.

Vlada	preselila	Infro

HE�Krško�v�izgradnji
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‘ZA’	kontinuirano	
nadaljevanje	dela	LPB	
Občinski svet Občine Bre-
žice je 29. marca soglasno 
potrdil potrebo in naslo-
vil zahtevo na ARAO po 
kontinuiranem nadalj-
njem delu Lokalnega par-
tnerstva Brežice (LPB) v 
času načrtovanja, gradnje in obratovanja odlagališča 
NSRAO na lokaciji Vrbina, za katero je sprejet državni 
prostorski načrt. 

Še več. Potem ko je več svetnikov in tudi župan izreklo 
pohvale za delovanje in dosežke partnerstva tako pri in-
formiranju  javnosti kot pri spremembi uredbe o nado-
mestilih, so svetniki sprejeli zahtevo, da se delovanje 
LPB razširi na vse jedrske objekte v naši neposredni 
bližini in se organi partnerstva razširijo s predstavniki  
krajevnih skupnosti znotraj 10 km pasu od lokacije. 

Kot je znano, je delovanje LPB  po pogodbi med Občino 
Brežice in ARAO prenehalo s potrditvijo lokacije v krški 
Vrbini. Partnerstvo je delovalo do 31.3. 2010 zato, ker 
zaradi okrnjenega financiranja v minulem letu ni izpol-
nilo plana dela. Že ves čas pa smo opozarjali, in sicer 
na podlagi sklepov Vodstvenega odbora LPB, rezultatov 
izvedene javnomnenjske raziskave v KS občine Brežice, 
ki mejijo na potrjeno lokacijo Vrbina in izraženega mne-
nja prebivalcev s predstavitve Idejnega projekta za odla-
gališče NSRAO v KS Šentlenart v marcu, da je nujno de-
lovanje partnerstva tudi za čas načrtovanja, gradnje in 
obratovanja odlagališča. O oblikah nadaljnjega delova-
nja smo razpravljali tudi na 3. redni seji 25. marca, več 
o tem na naši spletni strani www.lokalnopartnerstvo.si. 

Župan Ivan Molan predlaga, da partnerstvo v tej obli-
ki deluje do lokalnih volitev, nato pa se preoblikuje in 
razširi po zgoraj omenjenem sklepu. Verjamemo, da 
bo ARAO prisluhnil sprejetim zahtevam Občinskega 
sveta Občine Brežice in omogočil nadaljnje delova-
nje partnerstva. 
� Stane�Preskar,�predsednik�VO�LPB

Mokrišče Cola, ki se razprosti-
ra v dolžini treh kilometrov na 
okoli 25 hektarjih pod Pograče-
nim, območju ob avtocesti od 
mejnega prehoda Obrežje pri 
Čateških toplicah v občini Bre-
žice, je izjemno pestro z raz-
ličnimi rastlinskimi in živalski-
mi vrstami. Od rastlinskih vrst 
zasledimo rastline kot so nava-
dni rogolist, klasasti rmanec, 
velika podvodnica, lasasti dri-
stavec, navadna streluša, vo-
dni orešek, trstičje in kolmež. 
Med živalskimi vrstami pa je 
celo 36 vrst kačjih pastirjev, 
med njimi lahko vidimo mo-
drega bleščavca, črnega plo-
ščca, travniškega škratca, su-
hljatega škratca, modrega 
kresničarja in druge. Omeni-
ti velja dve vrsti kobilic, ki sta 
ogroženi. Se pa na območju za-
držuje še 127 različnih vrst me-
tuljev, svoje mesto pa so tam 

Opozorili	na	ogroženo	
življenje	v	mrtvici	Save
BREŽICE - Mrtvica Save pri Prilipah je edina ohranjena mrtvica v Posavju, ki jo je ozna-
čevala velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi naselitve in vse večjega razra-
ščanja vodne solate je živi svet obsojen na izumrtje. 25. marca so v brežiški mestni hiši 
Zavod RS za varstvo narave, Ribiška družina Brežice, Nacionalni biološki inštitut ter Bi-
otehnična fakulteta na okrogli mizi izpostavili omenjeno problematiko. 

našle tudi dvoživke. Veliko je 
močeradov, nižinskih in hribo-
vskih urhov, krastač, zelenih 
reg, zelenih žab, sekulj, pa 
tudi rosnic. Na območju mokri-
šča imajo evidentiranih 51 vrst 
ptic, od tega je 35 gnezdilk.  

Mokrišče je naravni rezervat 
za ščuke, krape, smuče in dru-
ge velike ribe. Mohor Slatner 
iz brežiške Ribiške družine je 
dejal, da je bilo opravljenega 
zelo veliko prostovoljnega dela 
pri odstranjevanju vodne sola-
te, vendar s tem niso rešili pro-
blema, saj se zelo hitro razra-
šča, zato želijo problematiko 
širše izpostaviti. Tako je bre-
žiška podžupanja Patricia Ču-
lar povedala, da se bo občina 
prizadevala ohraniti to podro-
čje čim bolj naravno in nedota-
knjeno. Odločneje je nastopil 
Ivan Tomše iz brežiškega Turi-

stičnega društva, ki je menil, 
da bi morali ta naravni habitat 
turistično izkoristiti. Kot je bilo 
še rečeno, je prostor idealen 
za ureditev učne poti, pred-
vsem bi bilo potrebno mokri-
šče sanirati, saj npr. kačji pa-
stirji izumrejo, če ne zaznajo 
vode, to pa se bo kaj kmalu 
zgodilo, saj se je vodna solata 
od leta 2000, ko se je prvič po-
javila, razmnožila do neobvla-
dljive situacije, ki ji niti nižje 
temperature ne pridejo več do 
živega. Nujno bi bilo potreb-
no urediti odplake iz bližnjih 
Term Čatež, podana je bila še 
možnost morebitnega hlajenja 
vode, ki izteka iz toplic, v raz-
mislek pa tudi ideja, da se ob-
močje zaraslo s solato očisti v 
okviru akcije Očistimo Sloveni-
jo v enem dnevu, ki bo poteka-
la 17. aprila. 
� Marija�Kalčič�

Vsebina predstavitev je bila 
vsakič enaka: predstavljeni so 
bili idejni projekt odlagališča, 
terenske raziskave ter var-
nost odlagališča. Poveda-
no je bilo, da je odlagališče 
načrtovano za odložitev 
kratkoživih NSRAO iz Nuk-
learne elektrarne Krško ter za 
odpadke, ki nastajajo v med-
icini, znanosti in industriji v 
Sloveniji, in sicer za skup-
no količino 9.400 m3 odpad-
kov. Širše območje odlagališča 
bo obsegalo uvoz in ja-
vno zgradbo informacijske-
ga centra odlagališča, ožje 
območje pa dva odlagalna si-
losa, tehnološki objekt, ki je 
potreben za sprejem, obdela-
vo in začasno skladiščenje od-
padkov, ter upravni in servisni 
objekt. Zgrajeni bodo potreb-
ni komunalno infrastrukturni 
objekti, poskrbljeno bo za 
zagotavljanje fizične varnos-
ti odlagališča in za krajinsko 
ureditev območja. 

Terenske raziskave so poka-
zale, da je lokacija primer-
na za izgradnjo odlagališča 
NSRAO, kot najustreznejša je 
bila izbrana varianta s silosi. 
Podzemni objekti odlagališča 
bodo umeščeni v miocen-
ske peščene melje. Te plas-
ti ležijo pod vsega nekaj me-
trov debelo plastjo vodnatega 
proda. Odlikuje jih nizka pre-
pustnost za vodo. Gibanje 
vode je tam izrazito počasno, 
kar poleg umetnega pregrad-
nega sistema odlagališča do-
datno zagotavlja, da podtal-
nica ni ogrožena. 

Za zagotavljanje varnosti od-
lagališča je bil razvit t.i. sis-
tem uporabe več zaporednih 
pregrad, ki zagotavljajo izoli-
ranost od okolja z velikim fak-
torjem rezerve. 

Predstavitve	enake,	odzivi	
in	vprašanja	različni

Posebna varnostna analiza za 
odlagališče NSRAO v Sloveniji 
je pokazala, da so vplivi od-
lagališča daleč pod določeno 
mejno vrednostjo, ki je v pri-
meru Slovenije skladna z med-
narodnimi priporočili in zna-
ša 0,3 mSv na prebivalca. To 
pomeni, da ima odlagališče 

glede na naravno ozadje se-
vanja zanemarljiv vpliv na člo-
veka. Varnostne analize bodo 
kasneje, ko bodo pridobljeni 
še natančnejši podatki o ra-
dioaktivnih odpadkih, ki bodo 
odloženi, izvajane vedno zno-
va, saj je cilj neprestano pre-
verjati in zagotavljati varnost 
odlagališča.

Tisto, po čemer so se pred-
stavitve med seboj razliko-
vale, so bili odzivi in vpraša-
nja poslušalcev. Upravo RS za 
jedrsko varnost projekt zani-
ma po strokovni plati. Njiho-
va vloga pri izdaji dovoljenj iz 
jedrskega področja za obrato-
vanje odlagališča je ključna. 
Pričakujejo tudi optimiziran 
časovni potek, da se pričetek 
obratovanja ne odmika po ne-
potrebnem. Vprašanja gospo-
darstvenikov iz Posavja ob do-
godku samem in tudi kasnejši 
odzivi so kazali, da jih zani-
majo predvsem možnosti za 
poslovno sodelovanje pri pro-

jektu. Prebivalce, bodisi v Kr-
škem ali Brežicah, zanimata 
predvsem varnost in delitev 
nadomestil, izrazili pa so tudi 
skrb, da ne bi v odlagališče 
na kakršenkoli način odlaga-
li tujih radioaktivnih odpad-
kov. Tudi kritik na račun delo-
vanja lokalnih partnerstev ter 

pravičnosti delitve nadome-
stil, bodisi med občino in ob-
čani bodisi med Brežicami in 
Krškim, ni manjkalo. Vpraša-
nja so se v znatnem delu odda-
ljevala od tehničnega podro-
čja in tudi od vprašanj, ozko 
vezanih na odlagališče. Vpra-
šanja Agencije za okolje so se 
nanašala predvsem na priho-
dnje faze postopka pridobiva-
nja dovoljenj, zlasti na preso-
jo vplivov na okolje. V Odboru 
za okolje in prostor so člani 
oz. poslanci državnega zbora 
postopek umeščanja odlaga-
lišča pohvalili kot primer do-
bre prakse pri umeščanju, za-
nimala pa jih je tudi ureditev 
odgovornosti glede radioak-
tivnih odpadkov iz NEK s Hr-
vaško. To je seveda vpraša-
nje, ki ga bo reševala politika 
na državni ravni. Kakšni bodo 
odzivi in vprašanja strokovnja-
kov, je mogoče le predposta-
vljati, saj bo predstavitev za 
Društvo jedrskih strokovnja-
kov, kjer pričakujemo široko 

strokovno udeležbo, vključno 
s predstavniki znanstvenih in 
raziskovalnih ustanov ter poo-
blaščenih organizacij, od kate-
rih so nekateri že sodelovali v 
dosedanjih fazah priprave pro-
jekta, šele 30. marca, že po 
zaključku redakcije Posavske-
ga obzornika. Strokovni izziv in 
možnost pridobiti referenco s 
sodelovanjem na projektu sta 
že doslej močno izražena.

ARAO je niz predstavitev v 
različnih krajih in ob različ-
nem času organizirala zato, 
da seznanitev s tem edin-
stvenim projektom omogo-
či čim širšemu krogu ljudi, ki 
jih tematika zanima in/ali za-
deva. Pa tudi z namenom, da 
pridobi povratne informacije 
o sprejemljivosti projekta in 
jih, kolikor je mogoče, upo-
števa pri nadaljnjem ravna-
nju.  Kot se je izkazalo, odzivi 
in vprašanja različnih javno-
sti odražajo predvsem njiho-
ve interese in pričakovanja v 
zvezi z odlagališčem. 
� Agencija�
� za�radioaktivne�odpadke

ARAO je februarja in marca 2010 organizirala niz predstavitev tehničnega vidika odlagališča za nizke- in sre-
dnjeradioaktivne odpadke (NSRAO) za splošno, strokovno in politično javnost. Februarja najprej za Upravo RS 
za jedrsko varnost, nato za gospodarstvenike Posavja in nato še za lokalno javnost v Krškem. Marca za lokalno 
javnost v Brežicah, nato za Agencijo RS za okolje in kasneje za Odbor za okolje in prostor pri Državnem zboru – 
na to sejo je bil povabljen tudi Odbor za gospodarstvo - ter nazadnje še za Društvo jedrskih strokovnjakov.

S�predstavitve�v�Krškem
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SEVNICA - Rednega letnega zbora članov Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slovenijo Sevnica, ki je potekal 
19. marca v hotelu Ajdovec, so se udeležili mnogi člani in 
članice, s svojo prisotnostjo pa ga je počastil tudi sevni-
ški župan Srečko Ocvirk. 

Zbor se je pričel s svečanim veteranskim dejanjem v spomi-
na na padle v osamosvojitveni vojni leta 1991 in nadaljeval s 

slovesno podelitvijo priznanj in medalj najbolj zaslužnim in 
aktivnim članom organizacije, ki so s svojim delom prispe-
vali k še večji prepoznavni in celoviti podobi OZVVS Sevni-
ca. Bronasto priznanje so prejeli: Jakob Černič, Drago Ja-
klič, Stane Marolt, Karel Perdih, Jože Sehur, Matija Seničar 
in Albert Vizlar. Prejemniki bronaste medalje so bili: Franc 
Brlogar, Janko Jezernik, Franc Krajnčevič, Karel Videc in 
Mirko Vidmar. Srebrno medaljo so podelili Pavletu Prutki-
ju, Dragu Slukanu in Jožetu Trefaltu. Zlate medalje za vse 
večjo prepoznavnost delovanja združenja tako na kulturnem 
kot športnem in družabnem področju so bile podeljene Iva-
nu Bidarmanu, Miru Močniku in Viktorju Stritarju. Plake-
to Obranil Posavje 1991 je prejel Milan Varlec. Prejemnika 
bronaste plakete Zveze veteranov vojne za Slovenijo sta bila 
Marjan Gracar in Jože Zemljak. 
Rednemu letnemu zboru članov in članic OZVVS Sevnica je 
sledil program po predlaganem dnevnem redu. Potrdili so tudi 
predlog programa OZVVS Sevnica za leto 2010, po katerem se 
bodo med drugim udeležili tudi vsakoletnih spominskih slove-
snosti na Malkovcu in na Okroglicah v spomin padlim v drugi 
svetovni vojni.� Smilja�Radi

Kot je na zboru dejal njen 
predsednik Miha Butara, 
ta kot vojaškostrokovna in-
teresna dejavnost predno-
stno deluje kot povezava 
med Slovensko vojsko in ci-
vilno družbo, vanjo pa je v 
20. letu delovanja vključenih 
62 delujočih občinskih zdru-
ženj s skupno 16.246 člani, 
to je podčastniki in častniki, 
pripadniki stalne sestave Slo-
venske vojske, njene vojne 
oziroma rezervne sestave in 
tisti podčastniki in častniki, 
ki so brez vojaške razporedi-
tve. Znotraj zveze je krško 
združenje, ki ga kot pred-
sednik vodi Anton Podgor-
šek, eno najbolj aktivnih, za 
kar je polkovnik Butara ob-
činskemu združenju na zbo-
ru podelil najvišje priznanje 
zveze - zlato plaketo ZSČ. Ob 
tem je podelil še pet odličij 
posameznikom, ki so s svo-
jim delom vidno prispevali k 
razvoju ali pri samem delo-
vanju združenja, in sicer je 
plaketo ZSČ ob tej priložno-

BREŽICE – 18. marca so letno skupščino opravili člani Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Brežice, ki jim predsedu-
je Stane Preskar. Podelili so tudi priznanja, častna prizna-
nja in plakete. 

Skupščine so se udeležili številni gosti iz sosednjih občin in 
s hrvaške strani ter brežiška podžupanja Milena Jesenko. 
Obravnavali so aktivnosti v minulem letu, ki jih je podal 

predsednik združenja Stane Preskar. Dejal je, da je bilo leto 
2009 zelo razgibano, med drugim so se preselili tudi v nove 
prostore na Trgu izgnancev. Uspešno so organizirali proslave 
ob 65-letnici ustanovitve Kozjanskega odreda na Sromljah, 
33-letnici pohoda po poteh Brežiške čete v Pišecah, napada 
Cankarjeve brigade in teritorialcev na letališče Cerklje ter 
izpeljali program ob dnevu mrtvih na brežiškem pokopališču. 
Posebej je izpostavil odlično sodelovanje z borci-antifašis-
ti iz samoborske in zagrebške organizacije, pa tudi s pred-
stavniki Slovenske vojske in poveljstvom enot v Cerkljah ob 
Krki ter še navedel, da bo potrebno v naslednjih letih obno-
viti nekatere spomenike. 
V letu 2009 je bilo v 12 krajevnih organizacijah 432 članov, 
od tega so jih na novo sprejeli 40, 17 pa jih je preminulo. 
Krajevne organizacije, kot so Krška vas, Pečice, Kapele, niso 
aktivne, zato razmišljajo, da bi letos sprejeli dokončno odlo-
čitev o smotrnosti njihovega samostojnega dela. V posame-
znih KO so vodstva pomladili, zato po Preskarjevih besedah 
te organizacije sedaj ob podpori starejših tovarišev dobivajo 
nov organizacijski in vsebinski zagon. Sodelovanje z osnovni-
mi in srednjimi šolami naj bi v letošnjem letu obrodilo sado-
ve, ko bodo ob pomoči Posavskega muzeja Brežice pripravili 
predstavitev gradiva iz druge svetovne vojne. V kulturnem 
programu so nastopili učenci Osnovne šole Globoko in pevci 
brežiškega upokojenskega zbora.  M.�Kalčič�

Krškemu	častniškemu	
združenju	najvišje	priznanje
KRŠKO – 19. marca se je na volilnem občnem zboru zbralo 35 od skupno 164 članov občinskega Združenja slo-
venskih častnikov Krško. Slednje deluje pod okriljem Zveze slovenskih častnikov, ki je bila z reorganizacijo 
predhodne organizacijske oblike Zveze rezervnih vojaških starešin na nivoju države ustanovljena jeseni 1991. 

sti prejel Milan Dular, ča-
stni znak ZSČ Robert Bregar 
in Matjaž Jurečič, pisno pri-
znanje ZSČ pa Franc Unetič 
in Boris Sternad.

Po besedah predsednika Pod-
gorška, kateremu so soglasno 
zaupali še en mandat vode-
nja, so v minulem letu uspe-
li realizirati vse zastavljene 

aktivnosti, od predavanj do 
strokovnih ekskurzij, bili so 
aktivni na športnem podro-
čju in samostojno ali s te-
snim sodelovanjem z drugimi 
občinskimi veteranskimi or-
ganizacijami pripravili vrsto 
proslav ob obeleževanju zgo-
dovinskih mejnikov, uspešno 
pa so izvedli tudi slovesnost 
ob 10. obletnici sodelovanja 

in četrti obletnici pobrate-
nja z nemško stanovsko or-
ganizacijo - Združenjem re-
zervistov iz Obrigheima, ki 
je potekala 12. junija na Se-
novem. Da je utrjevanje vezi 
na tem področju pomembno 
tudi z mednarodnega vidika, 
je poudaril Podgoršek, sama 
po sebi potrjuje tudi udelež-
ba eminentnih predstavnikov 
na slovesnosti, med drugim 
vojaškega atašeja Zvezne re-
publike Nemčije Klausa No-
letja in delegacije iz fran-
coske občine Chantepie in 
tamkajšnjega združenja, ki 
je pobrateno z združenjem 
iz občine Obrigheima. 

Predsedstvo krškega častni-
škega združenja bo pobrate-
nim nemškim rezervistom vr-
nilo obisk v letošnjem letu, 
sicer pa so sprejeli razgiban 
program aktivnosti. Zbor čla-
nov so v krški častniški orga-
nizaciji zaključili s pogostitvi-
jo in druženjem.
� Bojana�Mavsar

Skupinska�slika�nagrajencev�(od�leve):�Janko�Ljubič,�
Robert�Bregar,�Boris�Sternad,�Milan�Dular,�Miha�Butara,�
Anton�Podgoršek,�Matjaž�Jurečič�in�Franc�Unetič

Sevniškim	veteranom	podelili	
priznanja	in	medalje

V�hotelu�Ajdovec�je�potekal�redni�letni�zbor�članov�
OZVVS�Sevnica.

Med	brežiškimi	borci	40	novih	
članov

Z�letne�skupščine�brežiškega�združenja�borcev�

Obsežno monografijo, ki je 
izšla konec minulega leta ob 
65-letnici pohoda XIV. divizije 
na Štajersko, so izdali v Dru-
štvu piscev zgodovine NOB. 
Razdeljena je v devet vse-
binskih poglavij in opremlje-
na s 54 dokumentarnimi in do 
sedaj še neobjavljenimi foto-
grafijami, dr. Žnidarič pa je v 
njej preko zgodovinske ana-
lize strnil bojne poti 14. divi-
zije vse od njene ustanovitve 
sredi julija 1943 do njene-
ga odhoda v Vojvodino v ju-
liju 1945, predstavil povelj-
niški kader in enajst brigad, 
ki so sestavljale divizijo. Kot 
je dejal avtor, je bila brigada 
na pot poslana v prvi vrsti s 
ciljem, da okrepi osvobodil-
no gibanje na Štajerskem in 
izvaja mobilizacijo kadra za 
narodnoosvobodilno vojno, v 
22 mesecih bojev pa prehodi-
la, razen Prekmurja in Bene-
čije, pot po vseh slovenskih 
pokrajinah. Danes je živih le 
še nekaj preko 90 borcev le-
gendarne XIV. divizije, od teh 
sta se predstavitve v Krškem 
udeležila njena borca, gene-
rala Lojze Dolničar - Janu-
šika in Miha Butara - Aleks.

Monografija	o	junaštvu	in	
tovarištvu	14.	divizije
KRŠKO - V Združenju borcev za vrednote NOB Krško so 15. marca v kulturnem domu organizirali pred-
stavitev monografije z naslovom Na krilih junaštva in tovarištva, ki jo je napisal zgodovinar in nekda-
nji direktor mariborskega Muzeja narodne osvoboditve dr. Marjan Žnidarič. Deset dni kasneje so se čla-
ni krškega borčevskega združenja sestali tudi na letni konferenci.

25. marca so se predstavni-
ki šestih krajevnih organiza-
cij Združenja borcev za vre-
dnote NOB Krško, v katerega 
je vključenih skupno 665 čla-
nov, sestali v hotelu City na 
letni konferenci. Na njej je 
predsednik Lojze Štih pou-
daril, da so pri delu številčno 
močne in kadrovsko utrjene 
KO na Senovem, Brestanici, 
Krškem in OO v Kostanjevici 
na Krki, medtem ko se s ka-
drovskimi težavami soočajo 

v Podbočju in v Leskovcu pri 
Krškem, ki so ga delovno po-
vezali s KO ZB Krško. Zato bo 
ena izmed prioritetnih nalog 
združenja v tem letu prido-
bivanje novih članov, pred-
vsem mlajših generacij po 
vseh KO, med drugim bodo 
nadaljevali z zbiranjem ozi-
roma iskanjem gradiva o pr-
vih krških borcih, katerim so 
v minulem letu posvetili le-
tni koledar s podatki o bor-
cih in o spomenikih, ki so 

vezani nanje, in sicer v Ro-
rah, na krškem pokopališču, 
pri OŠ Jurija Dalmatina in v 
Dobravi pri Brežicah. Zara-
di ohranjanja spomina, po-
mena in vrednot NOB, kakor 
tudi boljšega poznavanja no-
vejše zgodovine,  bodo sku-
šali še utrditi sodelovanje z 
osnovnimi šolami, v poveza-
vi z ostalimi veteranskimi or-
ganizacijami v občini organi-
zirati ali soorganizirati razne 
spominske slovesnosti, okre-
piti pa nameravajo tudi so-
delovanje z Združenjem 
antifašističnih borcev in an-
tifašistov R Hrvaške. Družno 
s stanovskimi kolegi preko 
meje so se lani s položitvijo 
venca k obnovljenemu spo-
meniku v Bedenici poklonili 
spominu tamkaj padlih bor-
cev Kozjanskega odreda, s 
hrvaškimi kolegi pa so se se-
stali tudi ob obletnici Tito-
ve smrti 4. maja in ob dnevu 
mladosti v Kumrovcu, sredi 
meseca junija pa so skupaj 
z borčevskim združenjem iz 
Brežic in Samobora obiska-
li vse spomenike na relaciji 
Samobor – Prisjeka – Planina. 
� Bojana�Mavsar

Od�leve�proti�desni:�avtor�knjige�dr.�Marjan�Žnidarič,�
Frane�Pičelin,�predsednik�Društva�piscev�zgodovine�NOB�
ter�nekdanja�borca�14.�divizije�Miha�Butara�–�Aleks�in�
Lojze�Dolničar�–�Janušika.

TURISTIČNO DRUŠTVO KRŠKO
organizira 

Tradicionalni velikonočni pohod 
v ponedeljek, 5. 4. ob 9.00 uri.

Začetek pohoda pred občino Krško.
Trasa pohoda: Krško - Stari Grad nad Krškim, Dunaj - ogled energijskih točk, 

Gasilski dom Gora - okrepčilo in povratek skozi Rore v Krško. 
Čas pohoda 3 do 4 ure. S seboj prinesite dobro voljo in malico.

Vljudno vabljeni!
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BISTRICA OB SOTLI - Člani Društva vinogradnikov in kletarjev 
Šempeter (na fotografiji) so na jožefovo tradicionalno ob-
rezali najstarejše trte na občinski stavbi v Bistrici ob Sotli. 
Kot je ob tem dejal predsednik društva Jože Babič, se jim 

je pridružil tudi župan Jožef Pregrad. Ob opravljenem delu 
so imeli Jožeki razlog več, da nazdravijo. Še bolj veselo pa 
bo jeseni, ko bodo trto, ki jo negujejo, obrali. Pred tem jih 
čaka še Praznik vina in salam, kjer bodo vzorce vina in salam 
zbirali 10. in 11. aprila, 13. in 14. bodo sledila ocenjevanja, 
praznik pa bodo zaključili 17. aprila s podelitvijo priznanj in 
diplom ter svečanim razvitjem prvega društvenega prapora.
� S.�V.,�foto:�M.�Kunst

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu je zelo dejavna mladinska sekcija, v okvi-
ru katere po novem deluje tudi vokalna skupina Fortuna. Luč sve-
ta je skupina uradno ugledala v zadnjih dneh letošnjega februar-
ja, ko so se mlada dekleta, po večini študentke in dijakinje, zbrale 

na občnem zboru. Fortuno sestavljajo Janja Pelko, Katja Repše, 
Sabina Strnad, Megi Sotlar, ki skupino tudi vodi, Denisa Gorenjc, 
Saša Tominc in Maja Repovž. Zakaj sploh pojejo? »Prva ideja je 
padla ob krajevnem prazniku, na voljo smo imele le tri tedne, da 
se pripravimo. Po proslavi so bili vsi navdušeni, hoteli so, naj na-
daljujemo. Se pa zelo pozna, da nam je vsem petje v veliko ve-
selje, ker nobena ne hodi s težavo na vaje. Želimo si, da bi imeli 
v Šentjanžu vokalno skupino mladih deklet, ki bi prepevale mo-
derne in ne le ljudske pesmi, kot to dobro počneta vokalni skupi-
ni Solzice in Lokvanj,« povedo dekleta.  D.�Perko

KRŠKO - V telovadnici osnovne šole Jurija Dalmatina je 15. 
marca v organizaciji krške Območne izpostave Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti potekala tradicionalna pevska re-

vija Pesem mladih src. Letos jo je strokovno spremljala izku-
šena zborovodkinja in glasbena urednica Majda Hauptman, 
pred številnim občinstvom pa je s po tremi skladbami nasto-
pilo skupno sedem otroških zborov iz šestih šol občine Krško. 
 B.�M.

BOŠTANJ�–�Po�zaključku�nedeljske�dopoldanske�maše�je�
potekal�pred�cerkvijo�v�Boštanju�21.�marca�blagoslov�
motorjev�članov�Moto�kluba�Posavje.�Blagoslov�je�
številnim�motoristom�in�motoristkam�podelil�boštanjski�
župnik�Fonzi�Žibert,�ki�je�vsem�zbranim�zaželel�tudi�
varno�in�prijetno�vožnjo.�S.�R.,�foto:�M.�O.

Pesem	mladih	src	2010

Otroški�pevski�zbor�OŠ�Podbočje,�ki�ga�vodi�Mojca�
Jevšnik,�med�čakanjem�na�nastop.

Obrezali	najstarejšo	trto	

V	Šentjanžu	prepeva	Fortuna

Vokalna�skupina�Fortuna

KRMELJ - Krmeljski mladinci so svoj dobrodelni koncert iz-
peljali nad pričakovanji. Prvi so na oder stopili, pol ure pred 
svojim terminom, kajti gledališka skupina Ceglis je morala v 
zadnjem hipu zaradi odsotnosti nekaterih članov ekipe svoj 

nastop odpovedati, člani ansambla Veseli Dolenjci, ki so od-
igrali več kot za dve uri odličnih narodnozabavnih in dalma-
tinskih pesmi, s katerimi pa je bilo občinstvo zelo zadovoljno. 
Za njimi pa je z nastopom in svojim šovom nastopila še rock 
zasedba Liquf, ki je »zažigala« še dodatni dve uri. Prireditve 
se je udeležilo blizu 200 obiskovalcev, ki so jim mladinci po-
stregli s pijačo in dobrim golažem. Nabralo se je okoli 400 € 
prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo porabili za obnovo do-
trajane električne inštalacije in ureditev pisarniškega kotička 
ter interneta. Vsem obiskovalcem in sponzorjem dobrodelne-
ga koncerta se mladinska sekcija Krmelj zelo lepo zahvalju-
je za njihov obisk in prispevek za obnovo njihovih prostorov. 
� P.�P./A.�Z.

BREŽICE - Brežiška Območna izpostava Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti je 23. marca pripravila območno revijo otro-
ških pevskih zborov, ki so jo poimenovali Sijaj, sijaj sončece. 
Avla Ekonomske in trgovske šole v Brežicah je bila nabito pol-
na in obiskovalci več kot navdušeni nad nastopajočimi, ki so 

izvajali po tri pesmi. Najprej so na oder stopili pevci in pevke 
Otroškega pevskega zbora Mavrica iz Brežic, ki jih vodi Silvija 
Jelen. Predstavil se je Otroški pevski zbor 1. razred OŠ Cerklje 
ob Krki pod vodstvom Janje Leskovar. Nato je nastopil Otro-
ški pevski zbor OŠ Artiče, njihova mentorica je Ela Verstov-
šek Tanšek. Pod taktirko Tatjane Špan je zapel Otroški pevski 
zbor OŠ Velika Dolina. Nastopil je še Otroški pevski zbor OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece z zborovodjem Dejanom Jerončičem, 
nato Otroški pevskih zbor OŠ Bizeljsko, ki ga vodi Vilko Urek, 
pod taktirko Pavle Bunetič se je predstavil Otroški pevski zbor 
OŠ Dobova, Otroški pevski zbor OŠ Cerklje ob Krki pa je zapel 
pod vodstvom Tatjane Špan. Deveti po vrsti so stopili pred ob-
činstvo pevci in pevke Otroškega pevskega zbora OŠ Globoko, 
mentorica Mateja Rožman in kot zadnji je zapel Otroški pev-
ski zbor OŠ Brežice, ki ga vodi Zinka Škofca. Za konec so ubra-
no prepevali vsi zbori skupaj, ki jim je dirigirala Ela Verstovšek 
Tanšek ter med prisotne ponesli Kekčevo pesem. Strokovno je 
zbore spremljala Manja Gošnik Vovk.  M.�K. 

RAKA – 22. marca je raška šola v organizaciji krške Območne 
izpostave JSKD gostila območne otroške gledališke skupine, 
ki jih je strokovno spremljala Maja Gal Štromar. Nekaj be-
sed je pred pričetkom predstave zbranim spregovorila vodja 

predstave Sonja Levičar. Na srečanju se je najprej pod men-
torstvom in režijo Simone Šoštar predstavil Dramski krožek 
OŠ XIV. divizije Senovo s predstavo V knjižnici. Nato je zai-
gralo Malo koprivniško gledališče OŠ Koprivnica s predstavo 
Živ žav v gozdu, kot zadnje pa še Naše koprivniško gledali-
šče prav tako OŠ Koprivnica, ki je uprizorilo Čarodejkin klo-
buk. Obe skupini vodi Sonja Simončič.  M.�K.�

Dobrodelni	koncert	v	Krmelju	
uspel	nad	pričakovanji

Skupina�Liquf

Otroške	gledališke	skupine

Utrinek�s�predstave�Čarodejkin�klobuk

Sijaj,	sijaj	sončece

Artiški�pevci�med�nastopom

BRESTANICA - Vokalna skupina 
KD Brestanica je na brestani-
škem gradu 26. marca pripravila 
prireditev, ki so jo poimenova-
li Vrača se pomlad. Brestaniška 
vokalna skupina je nastala lan-
sko leto na pobudo Marka Že-
leznika, zato še nima pravega 
imena, ustanovili pa so jo z na-
menom, da bo spodbujala so-
lopetje in zborovsko petje ter 
tako popestrila delovanje pev-
ske sekcije društva, ki deluje si-
cer že od leta 1945. Pred števil-
nim zbranim občinstvom so se 
predstavili Sonja Avsenak, Ka-
tja Bogovič, Andreja Bračun, Tamara Vonta, Anja Žabkar, Mar-
ko Feguš, Jernej Šterk, Jernej Železnik, Marko Železnik, na 
klavirju Estera Cetin, na citrah pa Jasmina Levičar.  M.�K.�

Vrača	se	pomlad

S�prireditve�Vrača�se�
pomlad�(foto:�J.�Macur)

POSAVJE - Mlada 
Slovenija - pod-
mladek Nove Slo-
venije je ob ma-
terinskem dnevu 
pripravila vseslo-
vensko akcijo, ki 
so se ji pridružili 
tudi v Krškem in 
Kostanjevici. V 
akciji so mame 
obdarili s cve-
tjem in se jim s 
tem zahvalili za vse delo, ki ga storijo za nas. Cvetje je skro-
mna pozornost, ki si jo mame zagotovo zaslužijo, saj opra-
vljajo pomembno “službo” tako za družino kot za družbo 
nasploh. Vsem materam hvala za vso oprano perilo, kuhana 
kosila, brezplačne objeme in neizmerno ljubezen.

Mlada	Slovenija	za	mame

Kultura v Posavju

GORNJI�LENART�–�Svatbeni�ples�v�letošnji�pričetek�pomladi�
sta�že�uprizorila�tudi�samec�in�samica,�ki�sta�si�domovanje�
pred�leti�naredila�na�električnem�drogu.�Pred�dnevi�se�je�
najprej�vrnil�štrk,�uredil�gnezdo,�čez�nekaj�dni�pa�se�mu�je�
pridružila�še�štorklja�in�snidenje�je�bilo�nepozabno,�je�do-
godek�opisal�Branko�Brečko,�ki�je�prispeval�tudi�fotografi-
jo�zaljubljenega�para�(več�na�www.posavje.info).�M.�K.�
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T.I.P. teater
KAKO JE NEJC 

PREVZGOJIL BABICO
igrana predstava za otroke od 4 let dalje, 

za rumeni abonma in izven

četrtek, 1.4., ob 18. uri
KUD F. Stiplovšek – Gimnazija Brežice

NA MOSTU SAMA SAM
drama, za izven

petek, 9.4., ob 19.30 uri

T.I.P. teater
JAZ PA TEBI SESTRO!

komedija, za modri abonma in izven
igrajo: ALENKA TETIČKOVIČ, GOJMIR 

LEŠNJAK-GOJC, DARIO VARGA

sobota, 10.4., ob 19.30 uri

KOSTANJEVICA NA KRKI - Galerija Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki je razstavno sezono v Lamutovem likovnem salonu 19. 
marca začela z odprtjem razstave priznane akademske kipar-
ke Dragice Čadež z naslovom »Zgodba o drevesu« in s pred-
stavitvijo istoimenske 
biografije ob avtoriči-
ni 70-letnici. Dragica 
Čadež sodi v sam vrh 
slovenskega kiparske-
ga ustvarjanja 20. in 
začetka 21. stoletja, 
je povedal avtor mo-
nografije, umetnostni 
zgodovinar dr. Sarival 
Sosič. Svojo ustvarjal-
no pot je začela ravno 
v Kostanjevici na Krki 
na kiparskem simpo-
ziju Forma Viva v že 
daljnjem letu 1966. Tokrat se v Kostanjevici predstavlja z iz-
borom skulptur iz lesa, obogatenih z bronom in glino. O nastan-
ku monografije je nekaj besed povedal direktor kostanjeviške 
galerije Bojan Božič, dogodek pa je požel precejšnje zanima-
nje ljubiteljev umetnosti.� P.�P.

BREŽICE – Društvi upokojencev Brežice in Dobova-Kape-
le sta s Pokrajinsko zvezo Društev upokojencev Posavja 
(PZDU Posavje) 17. marca v brežiškem Prosvetnem domu 
organizirala četrti kulturni dan posavskih upokojencev.

Prireditev, polno glasbe, plesa, skečev, proze in poezije, je 
vodil Ivan Mirt. S pestrostjo programa so spremljevalcem v 
dvorani dobro popoldne naredili člani društev upokojencev 
Posavja: brežiško društvo so zastopali pesnica Stanka Per-
nišek ter Elizabeta in Dragutin Križanić; dramska skupina 
Irenica je s skečem Klepet prišla iz DU Brestanica; s plesom 

in petjem izpod Lisce je program razgibala folklorna sku-
pina DU Razbor pod Lisco; iz DU Krško so program pripravi-
le ljudska pesnica Antonija Jankovič ter duet Ana in Fani-
ka Molan; recitatorka Fanika Metelko je zastopala DU Raka; 
Mlade žurerke, v povprečju stare 48 let, so s plesnima toč-
kama prišle iz DU Tržišče; skupni čas sta podelili tudi ljud-
ski pesnici Reza Toporišič in Zofija Sečen iz DU Dobova-Ka-
pele; z umetniškim recitalom so se iz DU Sevnica predstavili 
Ana Perme, Gabrijela Kolar, Vida Križnik, Zdravka Breč-
ko, Štefanija Vidrih ter blanški mulc Janoš Špan, ki je s se-
stavkom navdušil občinstvo; Berta Logar, Mari Starič, Sara 
Močnik in Kristina Zaplatar iz DU Krmelj so s skečem, pe-
tjem in igranjem na violino sklenile program, piko na »i« pa 
s plesom can-can znova dale Mlade žurerke.
Jožica Sušin, nova predsednica DU Brežice, Ana Pajič iz 
PZDU Posavje ter Olga Košir, zadolžena za tovrstne kulturne 
prireditve, so se nastopajočim zahvalile za program, v bodo-
če pa si želijo še več tako spremljevalcev kot izvajalcev, kaj-
ti brez članov iz društev program ne bi bil mogoč.
� N.�J.�S.�

SEVNICA - Na prvi pomladni dan in na svetovni dan lutk je 
potekala na sevniškem gradu svečana otvoritev Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica (GLG).

Župan občine Sevnica Srečko Ocvirk je v svojem kratkem poz-
dravnem nagovoru pohvalil ustanovitev sevniškega lutkovnega 
gledališča in nato je s prerezom traku oznanil uradno otvoritev. 
Pobudnica ustanovitve Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica 
Snježana Pungerčič je prebrala poslanico Mednarodne gledališke 

lutkovne organizacije UNIMA in temu je sledila predaja ključa, 
ki ga je Snježani predala direktorica KŠTM-ja Mojca Pernovšek.
Zanimivemu in živahnemu uvodu so sledile lutkovne predstave 
v dvorani Alberta Felicijana, ki so jih s posebno glasbeno točko 
napovedovali učenci Glasbene šole Sevnica. Najprej so se pred-
stavili mladi lutkarji OŠ Sava Kladnika Sevnica s predstavo »Pod 
medvedovim dežnikom«, nato lutkovna skupina Marioneta Vrt-
ca Ciciban Sevnica s predstavo »Zajček išče mamico« in za za-
ključek še člani društva Lutkoteka Hrastnik s predstavo »Jur-
ček zdravnik«.

V  grajskem stolpu je bila na ogled razstava lutk - marionet Ta-
tjane Grabrian iz Novega Mesta in 60 let starih lutk Lutkote-
ke – lutkovnega gledališča iz Hrastnika ter razstava likovnih del 
učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Boštanj, ki so ustvarjali 
na temo »Sanjam o lutkah«. V premorih med posameznimi lut-
kovnimi predstavami so mlajši obiskovalci lahko sodelovali v lut-
kovni delavnici in se fotografirali z gosti iz dežele Lutkonije. Za 
posebno vzdušje na grajskih hodnikih je skrbel skrivnosten črni 
mož – pajek. Njegov lik je upodobil plesalec modernega plesa 
Bor Pungerčič. Za izdelavo posebne zastave novoustanovljene-
ga lutkovnega gledališča sta poskrbela Nena Bedek in Bernard 
Pungerčič.� S.�Radi,�foto:�L.�M.

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Tea Oršanič se je v Kmeč-
kem hramu pri Toniju na 
svetovni dan poezije, na 
prvi pomladni dan in v pr-
vih stopinjah poganske-
ga leta predstavila s svojo 
drugo samostojno pesni-
ško zbirko »počasnost 
dneva v deževanju«.

Predstavitev je Tea Oršanič 
podelila z vsemi njej blizu, 
med njimi tudi z blogarji z 
različnih krajev Slovenije, 
s katerimi je po blogu sple-
tla mrežo, ki veže in prina-
ša veselje. O blogarstvu je 
spregovorila novinarka Mi-
lena Miklavčič s pojasnilom, da internet vendar ne prinaša 
s sabo samo slabo, dokaz za to pa je druženje z avtorico ob 
njeni novi izdaji. Miklavčičeva je tako avtorico pri ustvarja-
nju spodbujala in ji bila v oporo, saj, kot je Tea dejala, brez 
te podpore ne bi bilo niti njenega prvega »maha« in ne po-
časnosti dneva v deževanju.
Pesniški jezik Tee Oršanič je pristen, neposreden, v njem se 
prelivata njena bit in vesolje. Verzi tečejo v ritmu srca, vča-
sih mirno in enakomerno, drugič s povišanim pulzom in bi jih 
bilo odveč razvrščati v predalčke, je le povzetek spremne 
besede Staneta Randla-Kobilice.
Delček ustvarjenega Teinega pesništva je posredoval Andrej 
Kogovšek, Halgato bend pa je skrbel za glasbeno navdušenje.
In naposled Teino posvetilo bralcu: udobno se namesti, za-
pri oči in se prepusti besedam…počasnost dneva v deževa-
nju/ in te položim../na nevidno svileno odejo../popeljem v 
tista/ brezpotja utripov v žilah…� N.�J.�S.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 20. marca, dobro uro po nastopu 
astronomske pomladi, so na odru leskovške osnovne šole čla-
ni Kulturnega društva Leskovec pri Krškem z gosti uprizorili 
tradicionalno prireditev Pomlad prihaja, ki je letos poteka-
la pod naslovom Zvezde odhajajo (v letu 2008 - Zvezde ple-
šejo, 2009 - Zvezde pojejo). Kakor je bilo razumeti dogaja-
nje na odru, ki se je odvijalo na podlagi scenarija Alenke 

Planinc in v režiji Rastislava Florjančiča, je recesija stisni-
la v kot tudi najemnika leskovškega gostinskega lokala, kjer 
se je v najboljših časih ne le veliko pilo, temveč tudi pelo in 
plesalo. Tako je bil najemnik primoran vrniti lokal lastniku, a 
da bi ta iztržil še kakšno najemnino, je bilo potrebno poiska-
ti zanj novo vsebino. Pa se eni od nekdanjih zvestih gostilni-
ških strank s političnimi ambicijami porodi zamisel, da če ni 
več denarja ne v gostinstvu ne v kulturi, ga pa poberimo s tal 
tam, kjer očitno še vedno je - v politiki. In gostilna se tako 
spremeni v zbirališče kandidatk in kandidatov, poleg njih pa 
so jo s pesmijo, glasbo in plesom zapolnili še Pevska skupina 
Aves, Pihalni orkester Kapele, harmonikarji Filip, Janez in 
Jure, Plesna skupina Unique, pevka Kristina Lovšin Jagrič in 
domača »ženska« kan - kan skupina. Po zaključku dogajanja 
na odru je številne obiskovalce nagovorila tudi Mojca Špiler, 
nova predsednica tamkajšnjega kulturnega društva, ki se je 
ob tej priložnosti zahvalila nekdanjemu predsedniku Janezu 
Kerinu za minulo delo, zbranim pa ne glede na vse težje čase 
in pomanjkanje denarja v kulturi zagotovila, da bodo leskov-
ški kulturniki nadaljevali z delom in za zvesto domačo publi-
ko pripravili še kakšno tovrstno prireditev.  B.�M.

Dragicina	Zgodba	o	drevesu	

Akademska�kiparka�Dragica�
Čadež,�desno�direktor�
kostanjeviške�galerije�Bojan�
Božič�in�dr.�Sarival�Sosič

Slovesna	otvoritev	Grajskega	
lutkovnega	gledališča	Sevnica

Sevnica�je�dobila�na�prvi�pomladni�dan�in�na�svetovni�
dan�lutk�grajsko�lutkovno�gledališče.

Četrti	kulturni	dan	posavskih	
upokojencev

Mlade�žurerke�iz�Tržišča

Teina	počasnost	dneva	v	
deževanju

Tea�Oršanič�s�svojo�drugo�
samostojno�pesniško�zbirko

Zvezde	odhajajo	(v	politiko)...

Največ�navdušenja�publike�je�požela�domača�„ženska“�
kan-kan�skupina.

SEVNICA - V sevniški knjižnici je postavila na ogled svoja dela 
likovna pedagoginja Janja Flisek Balog, ki živi in ustvarja 
v Sevnici. S svojimi likovnimi deli se je že nekajkrat pred-
stavila, vsako leto pa sodeluje tudi na poletni likovni kolo-
niji Arspekta na sevniškem gradu. Njeni najpogostejši moti-
vi predstavljajo stilizirano naravo, likovne tehnike pa rada 
nadgrajuje in kombinira.� S.�R.

Razstava	Janje	Flisek	Balog

KRŠKO - Učenci Glasbene šole Krško so zelo uspešno nastopili na 
39. tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, kjer je 
sodelovalo 770 tekmovalcev, ki so se med sabo pomerili v disci-
plinah kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, klarinet, saksofon, 
klavir, petje, solfeggio in komorne skupine s trobili. Krški glasbe-

ni talenti so osvojili: Tina Živič, oboa, I. a kategorija, zlata pla-
keta, mentorica Eva Drolc; Tjaša Škvorc, oboa, I. b kategorija, 
zlata plaketa in prva nagrada, mentorica Eva Drolc; Eva Fritz, 
fagot, I .a kategorija, zlata plaketa in prva nagrada, mentor De-
jan Učakar; kvartet trobil v zasedbi Žan Vranetič-trobenta, Jo-
žef Kranjc-trobenta, Jernej Cigler-rog in Jure Medvešek-pozav-
na, zlata plaketa in prva nagrada, mentor Matjaž Kaučič; Miha 
Mirt, klarinet, I. a kategorija, bronasta plaketa, mentor Robert 
Pirc. Saksofonist Jan Češnjevar pa je na mednarodnem tekmo-
vanju v Beogradu prejel 3. nagrado, nekdanji učenec fagotist Ja-
nez Pincolič pa 1. nagrado v Beogradu in zlato priznanje z naj-
višjo možno oceno 100 točk na državnem tekmovanju TEMSIG. 
 M.�K.�

Uspešni	učenci	GŠ	Krško

Glasbeniki�so�se�najprej�udeležili�regijskega�tekmovanja,�
fotografija�je�nastala�v�krški�Dvorani�v�parku.�
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Na slednjem se je že dalo ba-
rantati, saj je bilo nekaj stoj-
nic in tudi sklenjenih kupčij. 
V kulturnem programu so na-
stopili najmlajši tamkajšnje 
osnovne in glasbene šole, do-
godek pa z mimohodom po-
pestrili Virštanjski konjeniki. 
Že sedmo leto zapored pa je 
Srečko Kunst v svojem Go-
stišču Šempeter in pod šoto-
rom ob njem za popestritev 
povabil godovnike h kuha-
nju golaža. Pomerilo se je 13 
ekip iz širšega področja, tudi 
iz Hrvaške, ki so skozi dopol-
dne kuhali pred očmi obisko-

Jožefovo	je	v	Bistrici	ob	
Sotli	praznik
BISTRICA OB SOTLI – Tamkajšnje turistično društvo je na jožefovo nedeljo in hkrati prvi pomladni dan 
pred občinsko stavbo izvedlo tradicionalni Jožefov sejem, ki so mu kot zanimivo popestritev dodali 
bolšji in kramarski sejem. 

valcev. Ob bogatem kultur-
nem programu z obeh strani 
meje jih je ocenjevala komi-
sija v sestavi Danica Boštjan-
čič, Ratomir Harapin in Jože 
Hudina. Najboljši golaž so 
pripisali Zvončku in trobenti-
ci, dvojec sta sestavljala Her-
mina Gracer in Jože Vračun, 
ki sta pripravila bogat cvetoč 
spomladanski kotiček in po 
oceni komisije še izvrstnej-
ši kotliček. Organizator Srečo 
je bil zadovoljen, saj je bilo 
nekaj ekip novih, golaži pa 
odlični in so kot vsako leto do-
slej tudi hitro pošli ob števil-
nih obiskovalcih. V vsaki ekipi 

mora biti godovnik, ob ekipi 
najboljših so kuhali še Vajen-
ci, Kumrovčaki, Beli konjiček, 
Šušterji, Podsredčani, Sušica, 
Bakusove Pepce, Kmečke Pep-
ce, Vokalna skupina, Motori-
sti, Celjski slamjeki in Šem-
petrski jagri, med kuharji je 
vsako leto kak župan in veliko 
znanih oseb. ‘Kuhačo’ je vr-
tel prvi mož domače zelene 
bratovščine, tudi župan, Jo-
žef Pregrad, med kuharji pa 
smo zasledili tudi snemalca 
RTV Slovenija Jožeta Grajžla 
in Iva Trošta, v. d. direktorja 
Kozjanski park.
� S.�Vahtarič�

Zmagovalna�Zvonček�in�
trobentica

Utrinek�sejemskega�dogajanja�

Virštanjska�konjenica

PRAKTIČNI PRIKAZ NORDIJSKE HOJE
sreda, 7. april, ob 16. uri –

zbirno mesto pred knjižnico v Kostanjevici na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja vas vabimo na praktič-
no predstavitev nordijske hoje.

KROŽEK NABIRANJA IN UPORABE 
ZDRAVILNIH ZELIŠČ

četrtek, 8. april, ob 17. uri – 
Izposojevališče Senovo

V okviru Točke vseživljenjskega učenja vas vabimo, da se nam 
pridružite v krožku »Nabiranje in uporaba zdravilnih zelišč«. 

OTROŠKA PREDSTAVA »SNEGULJČICA«
četrtek, 8. april, ob 17. uri – 
mladinski oddelek v Krškem

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, 2. aprilu,  in razgla-
sitvi Moje naj knjige, vas vabimo na ogled predstave Snegulj-
čica v izvedbi družinskega gledališča Kolenc.
 

PREDAVANJE »CVETOČE RAZKOŠJE«
četrtek, 15. april, ob 18. uri – 

Osnovna šola Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki
V okviru Točke vseživljenjskega učenja v izposojevališču Kosta-
njevica na Krki vas vabimo na predavanje Ruth Podgornik Reš, 
avtorice knjige Cvetoče razkošje.

PREDAVANJE O PRIPOVEDOVANJU PRAVLJIC
četrtek, 22. april, ob 17. uri – 
mladinski oddelek v Krškem

Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic vas vabimo na 
predavanje pravljičarke, pesnice in pisateljice Anje Štefan o 
pripovedovanju pravljic. Predavanje je namenjeno predvsem 
mladinskim knjižničarjem, vzgojiteljem in učiteljem razredne-
ga pouka, vabljeni pa tudi tisti, ki vas ta tematika zanima.

PODARIMO KNJIGO IN CVET
petek, 23. april – 

park pred osrednjo knjižnico v Krškem
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. aprilu, vas 
vabimo, da se nam v petek, 23. aprila, od 14. ure dalje, pri-
družite na že tradicionalni prireditvi Podarimo knjigo in cvet v 
parku pred krško knjižnico. V sodelovanju s posamezniki in in-
stitucijami vam bomo pripravili zabavno in zanimivo popoldne.

RAZSTAVA O DELOVANJU DRUŠTVA 
LJUBITELJEV FOTOGRAFIJE KRŠKO 

april 2010 - Osrednja knjižnica v Krškem
V aprilu bo na ogled razstava o delovanju Društva ljubiteljev 
fotografije Krško. Tudi ostala društva, ki bi se želela predsta-
viti pri nas, vabljena, da nas pokličete za dogovor na tel. 07 
4904 000 (knjižničarka Marjanca Vežnaver Kljun).

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

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

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

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

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

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V APRILU

RADEČE - Folklorno društvo Brusači iz Radeč je 12. marca v 
Domu kulture v Radečah pripravilo uspešno prireditev. Name-
njena je bila praznikom v mesecu marcu, kot so dan žena, ma-
terinski dan, gregorjevo, kakšen god ali rojstni dan. S pestrim 
programom, v katerem se je predstavilo okoli sto nastopajočih, 
so odprli srca poslušalcem in jim polepšali večer, kar so nagradi-
li s ploskanjem in veliko pohvalami na koncu prireditve. Rdeča 

nit celotne prireditve je bilo ljudsko izročilo – ljudske pesmi in 
plesi. Nastopili sta folklorni skupini iz vrtca in šole, ki sta s svojo 
prisrčnostjo dali prireditvi poseben čar. Prav tako so bili odlični 
pevci in pevke ter plesna skupina FD Brusači. Obe skupini pevk 
iz osnovne šole sta se predstavili z lepo in igrivo zapetimi ljud-
skimi pesmimi. Zraven je sodil še nastop osnovnošolke Tanje 
Knez, ki je ljudske pesmi zaigrala na citre. Posebno pozornost 
so posvetili babicam, ki so nekaj najboljšega, kar ima otrok. 
Gosta prireditve sta bila Duo Tema iz skupine Veseli upokojenci 
iz Laškega. Za zaključek pa je ogrel publiko še ansambel Žana 
Bregarja. Napovedovalki, ki sta prireditev lepo povezovali,  sta 
jo zaključili s čestitkami za dan žena in materinski dan ter vsem 
in vsakemu poslušalcu v dvorani zaželeli veliko lepih trenutkov 
v življenju. Pozornost pa so vsem babicam, mamicam, dekletom 
in ženam izkazali tudi z ročno izdelanim robčkom z nageljčkom.                                                                                                         
 Z.�H.�

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško so 25. marca gostili glasbeno 
monokomedijo »Od tišine do glasbe« v izvedbi Jureta Ivanu-
šiča. Dobrodelna predstava v organizaciji Lions Kluba Krško je 
bila zelo dobro obiskana.  Predsednik kluba Aljoša Preskar se  
je v uvodnem nagovoru zahvalil vsem, ki so kupili vstopnico in 
s tem pomagali zbrati sredstva za aktivnosti kluba. Lions Klub 
Krško že 13. leto pomaga posameznikom in društvom, pred-
vsem v lokalnem okolju. Veliko pozornosti namenjajo finanč-
ni pomoči mladim pri izobraževanju, s finančnimi prispevki za 
nujne  pripomočke se trudijo olajšati življenje slabše pokretnim 
ljudem, vključujejo se v ekološke akcije,... Sredstva za pomoč 
pridobiva Lions klub Krško s pomočjo donatorjev in s članarino, 
pomemben znesek pa zberejo tudi z dobrodelno prireditvijo. 

VRHOVO - Žaba gleda&išče je študentska gledališka skupina, 
ki deluje v okviru Prosvetnega društva Vrhovo. Njeni člani 
Hana Brečko, Ula Brečko, Katarina Klajn, Urška Klajn, Jan 
Šilec in Žiga Žveplan na široko gledajo v svet in iščejo mo-
tive, ki bi se na odru prelevili v razlog za smeh, trenutek za 
razmislek ali v nepredvidljivo zmes dobrih občutkov. Njihovo 
prvo v celoti 
avtorsko delo, 
komedija Vo-
lilna kampa-
nja ali nekdo 
te mora ime-
ti rad, govori 
o naivno do-
bromislečem 
kandidatu za 
predsednika 
po imenu Lju-
bo, ki tavajoč 
skozi pred-
volilni cirkus 
spoznava slo-
venske družbene razmere in značaje. Obkroža ga vrsta tip-
skih značajev, kot so izkoriščevalski predvolilni štab, ambici-
ozni protikandidati, ki v bitki za položaj ne izbirajo sredstev, 
naivni državljani, ki predvolilnim obljubam slepo verjamejo, 
in mediji, ki resnico krojijo po svoje. Komedija je bila na-
pisana v času zadnjih slovenskih državnozborskih volitev, a 
tematika se zdi večna, vsaka podobnost z resničnimi oseba-
mi pa seveda ni slučaj, kar gledalec zelo hitro spozna. Prav 
zato je predstava aktualna vsakič znova. Žaba gleda&išče 
se skuša oddaljiti od tradicionalnega amaterskega gledali-
šča, temelji na minimalistični sceni in elementih improvi-
zacijskega gledališča. 

Z omenjeno komedijo je v dveh letih gostovalo na števil-
nih odrih po Sloveniji, predstava pa se zdaj izteka. Vsi, ki si 
predstave še niste ogledali, imate to priložnost še 6. aprila 
ob 19.00 v gasilskem domu v Sevnici. � K.�K.

Študentska	gledališka	
skupina	Žaba	gleda&išče	

Člani�skupine�Žaba�gleda&išče

Dobrodelna	predstava	Lions	
Kluba	Krško

Marčevska	prireditev

Prodaja vstopnic: 
www.eventim.si 

E- prodaja: www.eventim.si, Klicni center: 01/420.5000, 
Število vstopnic je omejeno, predprodaja: cena VIP parter 17,00 EUR, parter 14,00 EUR, 

na dan prireditve: cena VIP parter 19,00 EUR, parter 15,00 EUR.

Nostalgična groteskna farsa

Kako smo ljubili tovariša   Tita
(Kako smo voleli druga Tita)    24. 4. ob 20.00 uri   

Terme Čatež  
v večnamenski dvorani
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Delovno srečanje je bilo že 
drugo takšne vrste, prvi se-
stanek glede čezmejnega so-
delovanja so najprej sklicali 
predstavniki Zagrebške žu-
panije, enako željo po so-
delovanju pa so izrazili tudi 
predstavniki Krapinsko-za-
gorske županije. Delovne-
ga srečanja v Klanjcu, v ne-
posredni bližini Bizeljskega, 
so se udeležili predstavniki 
Krapisnsko-zagorske župani-
je, Občine Kraljevec na So-
tli, mesta Klanjec, Zagorske 
razvojne agencije, energet-
ske agencije  ter predstavni-
ki gospodarstva in turizma, s 
slovenske strani pa predstav-
niki občine Brežice, turizma, 

V občini Brežice zadnja leta intenzivno potekajo projekti za iz-
boljšanje kakovosti življenja občanov, enako skrb župan Ivan Mo-
lan in občinska uprava namenjata učinkovitemu in ekonomične-
mu delovanju uprave. V mesecu marcu je Občina Brežice dobila 
tudi zunanje priznanje za svoje delo in dosledno uresničevanje 
razvojnih načrtov – uvrstila se je visoko na lestvici občin presež-
kov. Uvrstitev v vrh lestvice  slovenskih občin razumemo kot po-

trditev dosedanjega uspešnega dela in vzpodbudo za nadaljeva-
nje razvoja v začrtani smeri.
Akademija Sirius je letos prvič v sodelovanju s Fakulteto za upra-
vo pripravila lestvico občin presežkov, kjer so med 210 sloven-
skim občinami Brežice osvojile 13. mesto. Lestvica Občina pre-
sežkov temelji na primerjavi podatkov za leto 2008 in 2009 po 
posameznih kazalnikih (gospodarski kazalniki, človeški dejavnik 
in ekonomičnost delovanja občinske uprave),  s katerim je bil 
izmerjen napredek oz. presežek občine v omenjenih letih. Pri-
znanje je  potrditev kakovostnega dela in učinkovitega sodelo-
vanja župana, občinske uprave, javnih zavodov in vseh občanov, 
ki skupaj soustvarjamo razvoj občine. Napredka ne bi bilo brez 
sodelovanja članic in članov Občinskega sveta Občine Brežice, 
ki prepoznajo prednostne naloge in pomembne projekte ter nji-
hovem uresničevanju namenjajo svojo podporo.  
Občina Brežice se je še nedavno uvrščala v zadnjo tretjino občin 
po razvojnem potencialu, v časniku Finance pa se je v začetku 
meseca marca letos na lestvici Perspektivnosti nepremičninske-
ga trga kot del regije Posavje zavihtela na prvo mesto, kar doka-
zuje, da tudi na državnem nivoju prepoznavajo posavsko regijo 
in s tem tudi brežiško občino kot zelo perspektivno. 
Več o lestvici občine presežkov na http://akademija.sirius.si.

Na pobudo vinogradniških društev v občini Brežice je 24.3.2010 
v Gadovi peči v vinski kleti Komatarjevih potekal delovni sesta-
nek na temo možnosti  turizma v zidanicah v občini Brežice. 

Sestanka so se udeležili: župan občine Brežice Ivan Molan, 
strokovni sodelavec Roman Matjašič iz Oddelka za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve, Vesna Savić, v.d. direkto-
rica Zavoda za podjetništvo in turizem, Marjan Hribar, direk-

tor Direktorata za turizem pri Ministru za gospodarstvo, Franc 
Češnovar iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, Ivan Ur-
banč, predsednik Društva vinogradnic in vinogradnikov Gado-
va peč, Slavko Bizjak, predsednik Društva vinogradnikov Doli-
na-Jesenice, Mirko Ogorevc, predsednik Društva vinogradnikov 
Bizeljsko, ter  predsednik KS Cerklje ob Krki Darko Udovič.

Turizem v zidanicah predstavlja možnost uporabe obstoje-
čih zidanic oz. vinskih kleti za nastanitvene kapacitete. S 
sprejemom Odloka o prenočitvah v nestanovanjskih objek-
tih, ki je bil sprejet maja 2009, je tako dana možnost tudi 
v občini Brežice, da lahko zainteresirani posamezniki preu-
redijo obstoječe kleti v sobe za prenočevanje in jih odda-
jajo turistom. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se preko 
vinogradniških društev ugotovi zainteresiranost za tovrstno 
dejavnost. Na osnovi prejetih prijav bo Občina Brežice v 
sodelovanju z Zavodom za turizem in podjetništvo Brežice 
pripravila  delavnice na katerih  bo predstavljena zakono-
daja ter celotni postopek do pridobitve uporabnega dovo-
ljenja. V nadaljevanju bo Občina Brežice spremljala projekt 
in se vključevala pri  promociji turizma v zidanicah, če se 
bo pokazal večji interes, se bo Občina Brežice tudi vključi-
la v sam projekt. 

O	B	V	E	S	T	I	L	O
Občina Brežice obvešča vse 
zainteresirane starše, da 
bodo zbirali vloge za vpis v 
programe vrtca za šolsko leto 
2010/201 naslednji vrtci: Vr-
tec Mavrica Brežice, vrtci 
pri osnovnih šolah: Artiče, 
Bizeljsko, Cerklje ob Krki, 
Dobova z enoto v Kapelah, 
Globoko, Maksa Pleteršnika 
Pišece in Velika Dolina.

Prijave za vpis bodo vrtci 
zbirali v času od 06. aprila 
do 09. aprila 2010, od 8. do 16. ure v prostorih tajništev. 
Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja po-
gojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripra-
vljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2010/2011.

Obravnavane bodo vloge za otroke, ki izpolnjujejo pogo-
je za vključitev v vrtec oziroma jih bodo do 31.12.2010. 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost ene-
ga leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst me-
secev (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. list. 100/05, 25/08). 
� župan�Občine�Brežice
� Ivan�Molan

SPOŠTOVANI STARŠI!

Prosimo Vas, da obvestite svo-
je prijatelje in znance, 

ki imajo otroke starejše od 3 let, 
le-ti pa še ne obiskujejo vrtca, 

da se bodo pričele v četrtek, 15. 4. 2010, 

ob 17. uri, 
v igralnici na traktu 5, 

v Šolski ulici 5.

Prijave zbiramo do 9. 4. 2010, do 12. ure 
osebno, po e-mailu vrtec-mavrica.brezice@
guest.arnes.si ali po telefonu 07 499 13 70.

Izvajale se bodo v aprilu in maju, 
če bo prijavljenih vsaj 5 otrok.

Mavrične urice so brezplačne!

Ravnateljica vrtca

Srečanje	s	predstavniki	
Krapinsko-zagorske	županije
Župan Ivan Molan se je s sodelavci udeležil delovnega srečanja z županom Krapinsko-zagorske županije Sinišem 
Hajdašem Dončićem na temo čezmejnega sodelovanja - skupnih projektov za pridobivanje evropskih sredstev. 

Regionalne razvojne agenci-
je Posavje in Lokalne ener-
getske agencije. 

Potencialna področja sode-
lovanja v skupnih projektih 
za prijavo na evropske raz-

pise so po besedah sodelujo-
čih energetska učinkovitost, 
ekološko kmetijstvo in turi-
zem, predvsem dolina reke 
Sotle, ki že sedaj povezu-
je prebivalce z obeh stra-
ni meje. Župan Ivan Molan 
je delovno srečanje označil 
kot dober začetek, z izborom 
idej bodo strokovne službe 
uskladile konkretne projek-
te, pri tem je župan opozoril 
na zagotavljanje sredstev za 
lasten delež pri financiranju 
projektov. Srečanje je skle-
nil z besedami, da verjame 
v številne skupne projekte v 
prihodnosti, ki bodo ljudem 
ob meji prinesli priložnosti 
za boljšo kakovost življenja.  

Župan�Ivan�Molan�s�sogovornikoma

Turizem	v	zidanicah	-	
priložnost	in	izziv

Občina	Brežice	–	občina	
presežkov

Poleg�ekonomičnega�delovanja�občinske�uprave�
in�gospodarskega�razvoja�je�pri�napredku�občine�
pomemben�tudi�človeški�potencial�-�kakovostno�
osnovno-�in�srednješolsko�izobraževenja�bo�nadgradila�
Fakulteta�za�turizem.

MAVRIČNE URICE

ARTIČE - Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče je v ar-
tiškem prosvetnem domu na zadnjo letošnjo marčevsko ne-
deljo pripravila letni koncert, ki so ga poimenovali Pr’ štum-
bli se dobimo. Obiskovalci so dodobra napolnili dvorano in 
tako poplačali trud nastopajočih. Nastopili so Otroška fol-
klorna skupina, Mlajša folklorna skupina, Odrasla folklorna 
skupina, Ljudski pevci Trebeški drotarji, Ljudski pevci Fan-

tje artiški, Literarna sekcija KUD Oton Župančič, kot gostje 
pa folkloristi Otroške folklorne skupine Kresnice OŠ Brežice. 
Odrske postavitve plesov so pripravil Mirko Ramovš, Vesna 
Bogovič, Zdenka Dušič, Aleš Dušič, Zdravko Dušič, zamisel 
povezav in scene Zgod pr’štumbli pa Danica Avšič. �M.�K.�

BREŽICE - Skupina Sončkov enote Oblaček iz Vrtca Mavrica je z 
vzgojiteljicama Ano in Darinko mamicam za praznik pripravila 
nenavaden materinski dan. Malčki so se na modni pisti izkazali 
kot suvereni manekeni, poskrbeli pa so tudi za svoja modna obla-
čila, ki so jih sami poslikali. Potem so uprizorili vlakec, ki je vo-
zil po evropskih državah in sicer tako: ko je pripeljal iz Rusije so 
zaplesali kazačok, ko je prispel iz Avstrije so zaplesali valček, ko 
je pristal v Sloveniji, so prikazali folklorni ples iz Bele krajine...
Mamice so počastili še z deklamacijami in darili: vsaka mamica 
je prejela v škatlici ročno izdelano ogrlico, na škatlici pa je bi 
s pentljico privezan droben zavitek. V zavitku je bil napisan en 
sam kratek stavek s sporočilom, kako malček vidi svojo mami-
co, stavek pa so tovarišici Ani skoraj petletniki povedali tiho na 
uho. Kar pomeni, da je to darovana skrivnost zgolj za mamice, 
ki so bile s prisotnimi očki nad enournim pestrim darovanjem ga-
njene in navdušene.� N.�J.�S.

Dobil’	so	se	pr’	štumbli

Sončki	mamicam	za	praznik



Posavski obzornik - leto XIV, številka 7, četrtek, 1. 4. 2010 15IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

www. o b c i n a - s e v n i c a . s i

Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica

V okviru projekta »Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica« je bil uspešno izveden sifon pri Kopitar-
niškemu mostu, zaradi česar je bila potrebna popolna 
zapora cestišča. Zaključena so dela na vseh kolektor-
jih, kar pomeni, da je v skladu s pogoji razpisne doku-

Dela�na�Planinski�se�nadaljujejo Izvedba�sifona�pri�Kopitarniškem�mostu.
mentacije in podpisane pogodbe z izvajalcem, polože-
no 12,6 km kanalizacija. V prihodnji tednih bo izvajalec 
del izvajal aktivnosti na prevezavah ter zaključna in-
frastrukturna dela na projektu.
� foto:�arhiv�Občine�Sevnica

Selitev	javnega	podjetja	Infra
Kljub večkrat izraženemu nasprotovanju Občine Sevnica in 
sklepom Sveta regije Posavje, s katerim so bili seznanjeni 
med drugimi tudi predsednik Vlade republike Slovenije Bo-
rut Pahor, dosedanji generalni sekretar mag. Milan M. Cvikl 
in takratni minister za okolje in prostor Karl Erjavec, je Vla-
da Republike Slovenije na četrtkovi seji kljub temu sprejela 
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi podje-
tja javnega podjetja Infra, izvajanje investicijskih dejav-
nosti d.o.o., s katerim se spreminja naslov sedeža javnega 
podjetja, ki je do sedaj delovalo v Sevnici na Trgu svobode v 
prostorih Savskih elektrarn d.o.o. Sedež podjetja bo na Uli-
ci 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem. Vlada pa do sedaj 
še ni sprejela poslovnega načrta Javnega podjetja Infra, ki 
je osnova za izvedbo nedokončanih del pri izgradnji hidroe-
lektrarne Boštanj in Blanca.

»Kako	hitreje	do	naložb	v	
prometno	infrastrukturo«
Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, je 
v okviru sejma Megra, v Gornji Radgoni, organizirala stro-
kovno posvetovanje pod delovnim naslovom »Kako priti do 
naložb v prometno infrastrukturo«. Posveta sta se udeleži-
la tudi župan Srečko Ocvirk in strokovni sodelavec občinske 
uprave. Na posvetu so bile s strani Ministrstva za okolje in 
prostor predstavljene predvidene novosti zakonodaje s po-
dročja prostorskega načrtovanja projektov državnega pome-
na. Družba za avtoceste Republike Slovenije je predstavila 
realizacijo nacionalnega programa gradnje avtocest, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste je pripravila pregled stanja 
predvidenih vlaganj v državno cestno infrastrukturo, Direkci-
ja Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železni-
ško infrastrukturo pa projekte javne železniške infrastruktu-
re. Zaključilo se je s prispevkom Družba za državne ceste o 
razvoju in uvajanju novih tehnologij v cestogradnji ter živah-
no razpravo. Prometna infrastruktura je nujen, a zelo drag 
sistem, ki poleg nespornih koristi, ki jih prinaša družbi, an-
gažira tudi izjemno velika investicijska in vzdrževalna javna 
sredstva. V zaostrenih pogojih, ki smo jim priča, so pričako-
vanja odgovornih za upravljanje velikih sistemov državnega 
pomena sicer zelo previdna, a vseeno prevladuje mnenje, 
da si je za zastavljene projekte in splošen dvig nivoja siste-
mov nujno prizadevati tako na strokovnem, gospodarsko in 
političnem področju.

Varnost	velikih	pregrad	v	
Sloveniji
Slovenski nacionalni komite za velike pregrade je v Krškem 
organiziral posvet na temo Varnosti velikih pregrad v Slo-
veniji. Predavatelji so predstavili tehnične predpise s po-
dročja graditve visokih pregrad, seizmološki monitoring za 
visoke pregrade, opredelitev velikih pregrad, kot kritične 
infrastrukture in predstavitev posameznih visokih pregrad v 
Sloveniji. V regiji Posavje sta bili v zadnjem času zgrajeni 
dve veliki pregradi na hidroelektrarni Boštanj in na hidroe-
lektrarni Blanca, hidroelektrarna Krško pa je v intenzivnem 
izvajanju. Na delu spodnje Save pa se nahaja tudi hidroelek-
trarna Vrhovo. Udeleženci posveta so opozorili na pomanj-
kljivo zakonodajo s področja predpisov graditve pregrad in 
potrebo po ustanovitvi komisije za varnost velikih pregrad. 
Predstavnik Uprave za zaščito in reševanje Republike Slove-
nije je predstavil tudi področje načrtovanja zaščite in re-
ševanja v povezavi z varnostjo pregrad s poudarkom na ob-
močje spodnje Save. Udeleženci posveta so si ogledali tudi 
gradbišče hidroelektrarne Krško.

Gradnja	hodnika	za	pešce	od	
Tržišča	proti	Mostecu
Občina Sevnica začenja s postopki za gradnjo hodnika za pe-
šce od Tržišča proti Mostecu. V letošnjem letu je predvide-
na gradnja prvega pododseka v dolžini 300 metrov, od po-
šte v Tržišču do Petrola. V projekt je poleg gradnje hodnika 
vključena tudi prometna ureditev križišča na regionalni ce-
sti Mokronog - Boštanj v Tržišču, s prehodom za pešce in jav-

no razsvetljavo. Ocenjena vrednost investicijskega projek-
ta je 160.000 EUR, za njegovo financiranje pa je predvidena 
prijava projekta za pridobitev dodatnih sredstev na Službo 
vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko pri Vla-
di Republike Slovenije, v okviru razpoložljive kvote po 23. 
členu Zakona o financiranju občin. Postopki se bodo začeli s 
pridobivanjem soglasij lastnikov potrebnih zemljišč in uved-
bo postopka javnega razpisa za izbor izvajalca. Podpis po-
godbe z izvajalcem in začetek del planiramo za mesec junij. 

Asfaltiranje	rondoja	v	
Krmelju
Dela na ureditvi krožnega križišča v Krmelju naj bi bila po 
pogodbi med Direkcijo Republike Slovenije za ceste, kot in-
vestitiorjem, Občino Sevnica, kot sofinancerjem ter podje-
tjem AGM Nemec d. o. o. iz Laškega, dokončana do konca 
maja letos, vendar bodo očitno že mesec dni prej. Ob ure-
ditvi križišča s peš površinami in javno razsvetljavo je zgra-

jeno tudi novo parkirišče za 20 parkirnih mest, urejeni sta 
avtobusni postajališči in izvedene potrebne prestavitve ko-
munalnih vodov. Občina in Komunala sta posebej naročili še 
vgradnjo odseka kanala predvidene fekalne kanalizacije za 
Krmelj z navezavo na kanal proti Hinjcam. Investicijska vre-
dnost celotnega projekta, vključno s kanalizacijo, je okrog 
530.000 €, Občinski delež pri tem je 220.000€. V tem tednu 
se izvajajo asfaltacije pločnikov in vozišča, sledi še ureditev 
okolice ter asfaltacija parkirišča. Dela naj bi bila dokonča-
na v prihodnjem tednu. 

V�letošnjem�letu�je�predvidena�gradnja�prvega�
pododseka�v�dolžini�300�metrov,�od�pošte�v�Tržišču�do�
Petrola�(foto:�arhiv�Občine�Sevnica).

Asfaltiran�rondo�v�Krmelju�(foto:�arhiv�Občine�Sevnica)

Delovanje	RK	Sevnica	v	letu	2009
Splošna gospodarska kriza je 
prizadela tudi gospodarstvo 
in prebivalstvo naše občine. 
Na Rdečem križu Sevnica 
od konca leta 2008 beleži-
jo močno povečan obisk in 
povpraševanje po različnih 
oblikah pomoči. Število pro-
silcev pomoči se je pove-
čalo za kar 62,5 procentov. 
Na različne načine so poma-
gali 1069 osebam. Razdeli-
li so 838 prehrambenih pa-
ketov in 14,5 ton hrane, od 
tega znaša prispevek v hra-
ni občanom, potrebnim po-
moči, 37.682,78 EUR, skupaj 
s toaletnimi potrebščinami, 
donacijami in našo finančno 
pomočjo pa 53.985,72 EUR. 
Pri mnogih ljudeh so opazili 
tako imenovan začaran krog 

revščine, kar pomeni, da se 
različni dejavniki med seboj 
dopolnjujejo in revnim one-
mogočajo, da se iztrgajo iz 
objema revščine. Zaskrblju-
joče je dejstvo, da se po-
javlja vedno več prosilcev, 
ki so zaposleni, vendar dlje 
časa se dobijo plače ali pa je 
celo tako, da s prejeto pla-
čo ne morejo preživljati sebe 
oziroma svoje družine. Delo 
Rdečega križa Sevnica pa ni 
samo žalostno, ko se soočajo 
s stisko ljudi, ampak tudi ve-
selo. Ponosni so, da ima obči-
na Sevnica tako izjemne kr-
vodajalce, saj sodi občina na 
odlično četrto mesto po de-
ležu krvodajalcev med aktiv-
nim prebivalstvom v Sloveni-
ji. Pohvalijo pa se lahko tudi 

s tem, da je pri njih opravi-
lo tečaj prve pomoči 162 bo-
dočih voznikov, na 70-urnem 
tečaju so usposobili 30 bolni-
čarjev ekip prve pomoči ter 
pripravili tri predstavitve 
uporabe avtomatskega defi-
brilatorja. Ustanovili so tudi 
svojo ekipo prve pomoči Rde-
čega križa občine Sevnica. V 
osnovnih šolah v Boštanju, 
Sevnici in Tržišču imajo eki-
pe prve pomoči učencev, ki 
z mentorji pridno vadijo vse 
leto, uspešno pa so sodelova-
li na občinskem in regijskem 
preverjanju. S pomočjo Rde-
čega križa Sevnica je na De-
belem Rtiču brezplačno leto-
valo 32 otrok in šest starejših 
oseb.

V Samoboru je potekala tradi-
cionalna 23. Samoborska sala-
mijada. V mestni hiši je župan 
Samobora Krešo Beljak sprejel 
predstavnike tujih držav, med 
katerimi je bil tudi župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk. 
Sprejema sta se skupaj z žu-
panom udeležila še predsednik 
Društva salamarjev Sevnica Sta-
ne Krnc in podpredsednik Kar-
li Rožman. Z obiskom se bodo 
zagotovo odprle možnosti za 
mednarodno sodelovanje s Hr-
vaško. Občina Sevnica je žele-
la iz srečanja razviti čezmejno 
sodelovanje na nekoliko viš-
jem nivoju na področju turiz-
ma, kulture, kmetijstva in go-
spodarstva. Osebni kontakt in 
izmenjava izkušenj je najboljša 
pot dobrega sodelovanja. 

Sprejem	pri	
županu	Samobora

Rez	trte	na	gradu
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sev-
nica je pripravil rez trte v grajskem vinogradu, katerega la-
stnik tudi je. V letu 2007 je upravljavec grajskega komple-
ksa Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica vzpostavil grajski vinograd s 500 trtami modre fran-
kinje na južnem delu grajskega področja nad starim mestnim 
jedrom Sevnice. Pri rezi trte so sodelovali nekateri botri vin-
skih trt, to so tisti, ki so trte v javni ponudbi zavoda zakupi-
li za tri leta. Med njimi so mnogi sevniški gospodarstveniki 
in obrtniki, občinski svetniki in sevniški župan ter predstav-
niki sevniških vinogradniških društev. Za živahnejše vzdušje 
v grajskem vinogradu in za boljši rez vinske trte bodo poskr-
beli folklorna skupina iz Razborja s plesno točko in harmo-
nikar Roman Strlekar. 
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Gradbena dela v Brestanici so 
se začela lansko jesen. Dela 
izvaja na javnem razpisu iz-
brana družba Kostak, ki je pri 
odkopu jarka okrog bazenske 
školjke odkrila veliko dotra-
janost in bistveno večje skri-
te poškodbe bazenske školj-
ke od predvidenih.  Stik med 
talno ploščo in steno bazena 
je bil namreč neustrezno iz-
veden še v času prvotne gra-
dnje. Vsa leta je veljalo pre-
pričanje, da puščanje vode 
povzročajo razpoke v bazen-
skem dnu. V bistvu pa je ke-
mično agresivna bazenska 
voda povzročila propadanje 
betona in armature. Sanacija 
slednjega bi zahtevala dolg in 
drag postopek z negotovim iz-
idom ali bi sanacija resnično 
rešila obstoječi problem pu-
ščanja bazenske vode. Ob is-
kanju rešitev se je Občina Kr-
ško odločila za povsem novo 
bazensko školjko, ob tem 
dejstvu pa tudi za večjo ši-
rino bazena -  25x50 metrov 
namesto 22x50 metrov, kot so 

Prednostna lista bo veljala do 
objave novega javnega razpisa 
za dodelitev neprofitnih stano-
vanj. Oblikovani bosta dve lo-
čeni prednostni listi: Lista A – 14 
neprofitnih stanovanj, name-
njenih za oddajo v najem upra-
vičencem, ki glede na dohodke 
po 9. členu Pravilnika o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem niso zavezani za plači-
lo varščine in Lista B – 7 nepro-
fitnih stanovanj, namenjenih za 
oddajo v najem upravičencem, 
ki presegajo v pravilniku dolo-
čeno mejo dohodka in so zave-
zani plačati varščino. 

Pogoji za pridobitev neprofi-
tnih stanovanj v najem so: 1. 
državljanstvo Republike Slove-
nije; 2. stalno bivanje v obči-
ni Krško, 3. da prosilec ali kdo 
izmed oseb, ki skupaj s prosil-
cem uporabljajo stanovanje, 
ni najemnik neprofitnega sta-
novanja, oddanega za nedolo-
čen čas in z neprofitno naje-
mnino ali lastnik ali solastnik 

Ob uvrstitvi na šesto mesto lestvice »Občina presežkov 
slovenskih občin« Akademije Sirius izražamo izjemno za-
dovoljstvo, saj tovrstna ocena tudi na slovenskem nivoju 
potrjuje razvojni preboj in dobro delo Občine Krško na 
številnih področjih. Visoko mesto v primerjavi z ostalimi 
210-imi občinami je rezultat dolgoročnega dela in odloči-
tev za projekte  trajnostnega razvoja, ki nudijo razvojne 
priložnosti v gospodarstvu, kmetijstvu, v turizmu,  šol-
stvu, znanosti  in kulturi. Odlični rezultati pa so ob dobri 
strategiji tudi odraz uspešnega dela vodstva občine, ob-
činske uprave in sodelovanja občinskega sveta. Lestvico 
je Akademija Sirius pripravila na podlagi primerjave go-
spodarske uspešnosti, demografskega potenciala in eko-
nomičnosti občin v zadnjih dveh letih. 

Občina Krško, Komisija za izvedbo praznika občine Krško 2010, 
vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega praznovanja ob-
činskega praznika, ki bo potekalo predvidoma od 29. maja 2010 
do vključno 13. junija 2010.
Na razpis se lahko prijavijo razna društva s podporo krajevne 
skupnosti, v kateri delujejo, športna zveza oz. športno društvo 
z njeno podporo ter Zveza kulturnih društev oz. osebe z njeno 
podporo, javni zavodi in ostale organizacije, ki delujejo v obči-
ni Krško. Prav tako se lahko na povabilo prijavijo organizatorji 
tradicionalnih prireditev v okviru občinskega praznika. Komisija 
bo skladno z novo zastavljenim konceptom praznika, prijavitelje 
obvestila o uvrstitvi njihove prireditve v program. 
Za prijavo zahtevano dokumentacjio lahko zainteresirani, od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka – 30. aprila 2010, dvi-
gnejo v času uradnih ur v kabinetu župana Občine Krško in na 
spletni strani www.krsko.si. Dodatne informacije v zvezi z po-
vabilom lahko dobite na telefonski številki 07 /4981201 - Met-
ka Resnik ali po e-pošti: metka.resnik@krsko.si 

Občina Krško je v prejšnji številki Posavskega obzornika objavila 
skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju Občine Krško za 
šolsko leto 2010/2011. Ker se rok za oddajo vlog za vpis otrok v 
vrtce počasi izteka, Občina Krško starše ponovno poziva k pra-
vočasni oddaji vloge. 
Vlogo za vpis otroka v vrtec je potrebno oddati najkasneje do 
8. aprila 2010, če starši želijo, da je otrok vključen v enega iz-
med naslednjih vrtcev: Vrtec pri OŠ Brestanica, Vrtec pri OŠ Ko-
privnica, Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, Vrtec pri OŠ Podbo-
čje, Vrtec pri OŠ Raka in Vrtec pri OŠ Senovo. Če želite, da je 
otrok vključen v Vrtec Krško, je potrebno vlogo oddati najkasne-
je do 15. aprila 2010. 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. Hkrati 
Občina starše opozarja, da oddajo le eno vlogo za vrtec in v njej 
označijo, v kateri vrtec naj se vloga odstopi v nadaljnje reševa-
nje, v kolikor v želeni enoti ne bi dobili prostora.
Vse podrobnosti programov in obrazec za vpis otroka v vrtec so 
na voljo na spletnih straneh vrtcev ter na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si, v rubriki »Razpisi in objave«.

17. aprila 2010 bo v Sloveniji organiziran največji prosto-
voljski okoljski projekt v zgodovini Slovenije. Organizator-
ji pričakujejo, da bo v projektu združilo moči okoli 200.000 
prostovoljcev iz nevladnih organizacij, najrazličnejših zvez, 
društev, skupin in organizacij; osnovnošolci, srednješolci, 
študentje in ostali posamezniki. Iz narave želijo očistiti pre-
ko 20.000 ton komunalnih in kosovnih odpadkov in izdelati 
prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami 
čim več divjih odlagališč.
Akcija bo potekala v dveh delih. Prvi del akcije bo pred-
stavljalo čiščenje divjih odlagališč, drugi del akcije pa bo 
osredotočen na čiščenje razpršenih odpadkov ob sprehajalnih 
poteh, okolici šol in vrtcev ter na čiščenje pohodniških poti. 
Aktivnosti v zvezi s koordinacijo akcije na območju občine 
Krško vodita Klub posavskih študentov in Društvo zeleni krog 
Krško. Občinski koordinator za izvedbo akcije je Jani Andol-
šek. V akcijo sta se vključila tudi Občina Krško in KOSTAK d.d. 
Več informacij o akciji lahko dobite na www.ocistimo.si ali 
www.ocistimo-obcino-krsko.si. Če želite sodelovati ali kako 
drugače prispevati k akciji, pišite na jani.andolsek@ocistimo.
si, ki akcijo koordinira. 
� Pridružite�se!

Potek	obnove	ŠRC	Brestanica
Ureditev bazenskega kompleksa v Brestanici se z nekaj ustavitvami zaradi letošnje hude zime nemote-
no nadaljuje. Vse aktivnosti sledijo terminskemu načrtu, ki odprtje predvideva do glavne kopalne se-
zone oz. do meseca julija. Za sanacijo potreben odkop bazenske školjke je pokazal njeno nepredvide-
no dotrajanost in potrebo po izvedbi nove bazenske školjke. Ob novih okoliščinah se je občinska uprava 
odločila tudi za novo dimenzijo bazena, ki bo meril 25x50 metrov.  

znašale dimenzije dosedanje-
ga bazena.

Prvotna pogodbena vrednost 
gradbeno obrtniških del je 
znašala 1,75 mio evrov, nova 
vrednost pa bo znana po kon-
čanem postopku zbiranja po-

nudb za bazensko školjko, 
vendar ne bo presegla 20% 
povečanja prvotne cene. Sle-
dnja upošteva izdelavo nove 
bazenske školjke iz nerjave-
če pločevine ter razširitev ba-
zena na 25 metrov. Spomni-
mo, da je v ceno vključena 
tudi sanacija otroškega baze-
na, postavitev nove strojnice 
in lastno dogrevanje kopal-
ne vode, obnova spremljajo-
čega objekta z garderobami 
in sanitarijami ter pripadajo-
če zunanje ureditve, medtem 
ko bo na gostinskem delu Ob-
čina obnovila streho in fasa-
do objekta ter prostor za prvo 
pomoč in prodajo kart. 

Morebitni časovni zamik, pr-
votno je bil zaključek sanaci-
je predviden do začetka juni-
ja, sedaj pa se prestavlja za 
mesec dni, ni povezan z ugo-
tovljenimi spremembami, 
temveč z vremenskimi pogo-

ji, saj je dvomesečna huda 
zima v tem času ustavila sko-
raj vsa gradbena dela. Zahte-
ve gradbene stroke predpisu-
jejo, da v takšnih razmerah 
ni možno zagotoviti kvalite-
tno izvajanje gradbenih del, 
saj v nasprotnem primeru ne 
bi uspeli zagotoviti zadostne 
kvalitete izvedenih del.

Kompleks zajema 11.000 
kvadratnih metrov površin in  
predstavlja pomembno letno 
kopališče in zbirališče ter je 
vitalnega pomena za športno 
- rekreacijsko dogajanje v 
tukajšnjih krajih. Do sedaj je 
bil bazen izkoriščen le v po-
letnem času, od približno 25. 
junija do 31. avgusta, s sana-
cijo pa naj bi se kopalna sezo-
na podaljšala na vsaj 120 dni. 
Projekt sofinancirata Ministr-
stvo za šolstvo in šport v viši-
ni 227.000 evrov in Fundacija 
za šport s 137.000 evri. 

Dela�na�brestaniškem�
bazenu

Zbori	občanov	na	območju	
občine	Krško
Občina Krško je v zadnjih pe-
tih letih sprejela odgovorno 
odločitev za umestitev odla-
gališča NSRAO v prostor. V me-
secu aprilu bodo potekali zbori 
občanov, kjer želimo predsta-
viti dosedanje delo in aktivno-
sti, ki nas čakajo do začetka 
gradnje tega objekta. V prete-
klem času so se velikokrat po-
javila odprta vprašanja o na-
menu rabe sredstev iz naslova 
omejene rabe prostora zara-
di prisotnosti jedrskega objek-
ta. V želji, da bi na morebitne 
dileme, ki so še ostale, lahko 
odgovorili, smo pripravili bil-
ten, ki ga boste v vaše domove 
prejeli jutri, prav tako pa že-

limo naše razmišljanje, kako 
nadomestilo v dobro vseh ob-
čanov razporejati tudi v pri-
hodnje, predstaviti na bližajo-
čih se zborih občanov. Vabimo 
vas, da se zborov občanov, ki 
bodo organizirani na obmo-
čju celotne občine, udeleži-
te. Potekali bodo po nasle-
dnjem razporedu:
• sreda, 7. 4. 2010, ob 18.00, 

v KD Krško (Krško, Zdole, 
Gora, Dolenja vas)

• petek, 9. 4. 2010 , 
ob 18.00, v Dom XIV. divizi-
je (Senovo in Koprivnica)

• ponedeljek, 12. 4. 2010, ob 
18.00, v OŠ Leskovec (Le-
skovec pri Krškem, Veli-

ki Podlog, Krško Polje in Se-
nuše)

• torek, 13. 4. 2010, ob 
18.00, v OŠ Brestanica (Bre-
stanica in Rožno-Presladol)

• sreda, 14. 4. 2010, ob 
18.00, v OŠ Raka (Raka in 
Veliki Trn)

• četrtek, 15. 4. 2010, ob 
18.00, v KD Podbočje, (Pod-
bočje)

Pravico sodelovanja in glaso-
vanja na zboru občanov ima-
jo vsi tisti občani iz posame-
znih krajevnih skupnosti, za 
katere se sklicuje zbor kra-
janov, ki imajo pravico voliti 
člane občinskega sveta.

Povabilo	k	sodelovanju	pri	
organizaciji	občinskega	praznika

Javni	razpis	za	dodelitev	
neprofitnih	stanovanj	v	najem	
Občina Krško razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo predvidoma vse-
ljiva v letih 2010 in 2011. Predmet javnega razpisa je 21 neprofitnih stanovanj na ob-
močju občine Krško ter neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne li-
ste izpraznjena ali na novo pridobljena.

drugega stanovanja; 4. da pro-
silec ali kdo izmed članov go-
spodinjstva ni lastnik »drugega 
premoženja«, ki presega 40 % 
vrednosti primernega stanova-
nja. 5. da se mesečni dohod-
ki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2009 za dodeljevanje 
neprofitnih stanovanj giblje-
jo v mejah, določenih v jav-
nem razpisu, 6. da je prosilec, 
ki ponovno prosi za dodelitev 
neprofitnega stanovanja v na-
jem, poravnal vse obveznosti 
iz prejšnjega neprofitnega na-
jemnega razmerja ter morebi-
tne stroške sodnega postopka; 
7. žrtve nasilja v družini; 8. in-
validi, ki so trajno vezani na 
uporabo invalidskega vozička 
ali trajno pomoč druge osebe, 
lahko ne glede na kraj stalne-
ga prebivališča; 9. najemniki v 
stanovanjih, odvzetih po pred-
pisih o podržavljenju – prejšnji 
imetniki stanovanjske pravice.

Prosilci, ki se želijo prijaviti 
na razpis, morajo oddati vlo-

go na posebnem obrazcu, ki 
bo na voljo od 2. aprila 2010 
do vključno 19. aprila 2010 
v informacijski pisarni, ki se 
nahaja  v pritličju Občine Kr-
ško na naslovu Cesta krških 
žrtev 14 ali v pisarni št. 858 
ki se nahaja v II. nadstropju 
Občine Krško, in sicer vsak 
delovni dan od 7.30 do 15. 
ure, ob sredah do 16.30 ure 
in ob petkih do 13. ure. Ce-
lotni javni razpis in obrazec 
vloge bo na voljo tudi v elek-
tronski obliki na spletni stra-
ni Občine Krško www.krsko.
si, rubriki »Razpisi in obja-
ve«. Vloge s prilogami mora-
jo prosilci poslati priporoče-
no v času od 02.04.2010 do 
vključno 19.04.2010. Vloge s 
prilogami lahko prosilci od-
dajo tudi osebno v informa-
cijski pisarni ali v pisarni št. 
858 Občine Krško. Dodatne 
informacije posreduje mag. 
Janja Jordan, tel. št. 07 49 
81 279, e-mail: janja.jordan@
krsko.si.

Povabilo	
Občine	Krško	
na	tečaj	prve	
pomoči	za	
bolničarje
Občina Krško vabi občane k 
prostovoljni udeležbi uspo-
sabljanja iz prve pomoči: 70-
urni tečaj za bolničarje/ke, 
ki bo potekal v aprilu. Tečaj 
izvaja Rdeči križ Slovenije, 
OZ Krško. Na razpis se lah-
ko prijavijo predvsem posa-
mezniki iz društev javnega 
pomena, kot so gasilska dru-
štva pri Gasilski zvezi Krško, 
planinskih, taborniških, po-
tapljaških in drugih društvih, 
javnih zavodih in ostalih orga-
nizacijah humanitarnega zna-
čaja in prebivalci posamezni-
ki, ki delujejo ali prebivajo na 
območju občine Krško. 

Tečajniki bodo lahko svoje 
pridobljeno znanje vključe-
vali in izpopolnjevali pri na-
daljnjem delu društev ali 
pod okriljem občinske orga-
nizacije Rdečega križa Slo-
venije ali podobnih orga-
nizacij. Vse stroške tečaja 
krije Občina Krško iz naslo-
va osebne in vzajemne za-
ščite in pomoči prebivalcev 
občine Krško. Udeleženci te-
čaja sami zagotavljajo le po-
tne stroške ob prihodu in od-
hodu na tečaj.

Kandidati naj se lahko pri-
javijo do vključno 6. apri-
la 2010, pisno ali po pošti 
na naslov Občine Krško. Vse 
podrobnosti razpisa, merila 
za prijavo in obrazec izja-
ve kandidata so objavljene 
na spletni strani www.krsko.
si, v rubriki »Razpisi in ob-
jave«. Dodatne informaci-
je posreduje Branko Petan, 
med 8. in 10. uro po e-pošti: 
branko.petan@krsko.si ali po 
telefonu: 07/4981-329.

Ponovni	poziv	k	vpisu	v	vrtce

Občina	Krško	visoko	na	
»Lestvici	presežkov«

Očistimo	Slovenijo	v	enem	dnevu!

www.krsko.si
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V letošnjem letu bomo bralkam in bral-
cem Posavskega obzornika predstavili 
sadjarsko panogo, opozorili na potrebne 
ukrepe v sadovnjaku in podali čim več ko-
ristnih informacij o naših proizvodih. 

Zadnjih petnajst let sadjarstva v Posav-
ju je zaznamovalo veliko vlaganja v ob-
nove sadovnjakov, protitočne mreže, na-
makalne sisteme, obnovo in dograditev 
hladilnice. V letošnjem letu pa se izvaja 
največja investicija do sedaj: nov sortir-
no – pakirni center. Le-ta bo omogočal 
pripravo sadja za vse trge, v vse načine 
embalaže.

Priprava sadja je zadnja faza v dolgi veri-
gi ukrepov, ki jih mora sadjar narediti, da 
pridela kvaliteten in količinsko zadovoljiv 
pridelek, da sadje sploh pride do hladil-
nice. V mesecu aprilu bo zaradi letošnje 
dolge zime potrebno veliko postoriti v 
sadovnjaku, zato bomo danes nameni-
li največ prostora ravno spomladanskim 
ukrepom.

Fenološki razvoj breskev

Po dolgi zimi in obilici snega se je nara-
va prebudila. Dokaj visoke temperature 
v minulem tednu so vzpodbudile pri bre-
skvah in nektarinah napenjanje brstov, v 
večini nasadov se že vidijo zelene koni-
ce. V tem času strokovnjaki za zaščito sa-
dnega drevja svetujejo uporabo bakro-
vih pripravkov za zaščito pred breskovo 
kodravostjo in listno luknjičavostjo. Škro-

pljenje je potrebno opraviti pred dežjem. 
V času tik pred cvetenjem se lahko upo-
rabijo samo organski fungicidi. 

Fenološki razvoj jablan in 
hrušk

Glede na trenutne temperaturne raz-
mere lahko ob srednjih dnevnih tem-
peraturah nad 10 °C in višjih jutranjih 
temperaturah se pričakuje pospešen ra-
zvoj sadnega drevja. Glede na opazova-
ne lokacije Posavske regije ter opazova-
ne sorte lahko rečemo, da je fenološki 
razvoj sort izenačen, razlike so bolj po-
sledica različnih lokacij nasadov. Jablane 
so v povprečju v fazi napenjanja brstov.

Prvo škropljenje jablan in 
hrušk

V fazi C do C3 za varstvo jablan in hru-
šk pred zgodnjimi okužbami s škrlupom 
strokovnjaki za zaščito sadnega drevja 
priporočajo uporabo enega od bakrovih 
pripravkov: V primeru pogostejših pada-
vin in višjih temperatur se lahko v priho-
dnjih dneh pričakujejo prvi izbruhi asko-
spor jablanovega škrlupa. 

Askospore ne dozorijo vse naenkrat in 
bruhajo glede na vremenske razmere, 
in sicer od konca marca do srede junija. 
Da je okužba izpolnjena, mora biti mo-
ker list, kar pa ne pomeni, da mora de-
ževati. Dovolj je že močna vlaga, megla, 
nepokošena podrast... V času primarnih 

okužb je potrebno imeti liste zaščitene 
z ustreznim fungicidom (priporočila sve-
tovalne službe za varstvo rastlin). Listje v 
tem času hitro prirašča. Spore iz perite-
cijev z zračnimi tokovi letijo tudi do 1000 
metrov daleč. 

Pri nanosu fitofarmacevtskih sredstev 
je potrebno veliko pozornost nameniti 
kvalitetni aplikaciji. Drevesa morajo biti 
v celoti poškropljena, količina uporablje-
ne vode pa naj bo takšna, da je aplikaci-
ja kvalitetna, in da ne prihaja do izteka-
nja nanosa iz listne površine. Poskrbeti 
je potrebno tudi, da se aplikacija izvaja v 
mirnem vremenu.

Tekoča dela v sadovnjaku:

Sadjarji v tem času zaključujemo z zim-
sko rezjo. Z zimsko rezjo sadnega drev-
ja uravnavamo rodnost in rast drevesa. 
Pravočasna in pravilna zimska rez moč-
no vpliva na količino in kakovost pričako-
vanega pridelka v tem letu, pa tudi pri-

delka v prihodnjem letu. S tem ukrepom 
izvajamo prvo redčenje cvetnih brstov, 
zato je zelo pomembno, da je rez pravo-
časno opravljena. 

Izrednega pomena je pravilno gnoje-
nje sadovnjakov. S pravilnim gnojenjem 
se ciljno izboljša kvaliteta pridelka. Ve-
lik vpliv na to ima gnojenje z dušikovimi 
gnojili, pri čemer ni važna samo količina, 
ampak tudi oblika hranila in čas gnoje-
nja. Pozorni moramo biti, da z dušiko-
vimi gnojili ne gnojimo prezgodaj spo-
mladi, ko tla še niso aktivna. Po cvetenju 
nastopi obdobje, ko sadnemu drevesu 
začne primanjkovati hranil. Da bi ga bilo 
takrat dovolj v območju korenin, pripo-
ročamo, da gnojenje z dušikom opravi-
te tik pred cvetenjem. Za prvo gnoje-
nje spomladi se ne priporoča uporabe 
uree. Tla so lahko v tem času še nekoli-
ko prehladna za hitro spreminjanje duši-
ka v rastlini dostopno obliko. Za spomla-
dansko gnojenje je primernejši KAN ali 
amonsulfat, ki se ga priporoča na bazič-

nih tleh. Upoštevati je potrebno količi-
ne, ki so predpisane za posamezno kul-
turo po pravilih integrirane pridelave. 
Zaradi prekomernega gnojenja z du-
šikovimi gnojili, se v nasadih pojavlja:
• prekomerna rast poganjkov,
• zmanjša se kvaliteta plodov, 
• če se gnoji prepozno, les slabo dozori, 
• pri velikih padavinah pa obstaja tudi 

nevarnost izpiranja nitratov. 

Vendar pa nastanejo težave tudi zara-
di pomanjkanja dušika:
• rastlina ni dovolj vitalna, 
• prihaja do izmenične rodnosti, 
• pridelek ne dosega ustrezne kvalitete. 
Zato je na mestu opozorilo, da mora biti 
uporaba dušičnih gnojil zelo premišljena 
in preudarna.
Pomembno in priporočljivo pa je tudi, da 
v svojem nasadu spremljamo fenološke 
faze, da imamo kontrolo nad populacijo 
škodljivcev (jajčeca rdeče sadne pršice, 
ameriški kapar, j. cvetožer, jajčeca uši), da 
spremljamo ulov jabolčnega zavijača na 
feromonske vabe. Pomembno je tudi po-
znati meteorološke razmere (zračna tem-
peratura, padavine, veter) v sadovnjaku, 
da se, če je potrebno, pravočasno upo-
rabijo fitofarmacevtska sredstva za pre-
prečitev nastanka poškodb od bolezni in 
škodljivcev.

Veliko sadjarjev, ki niso naši člani, nas kli-
če tik pred obiranjem, da bi prodali svo-
je pridelke. Takrat je že prepozno. Zaradi 
zahtev različnih standardov je potrebno 
pridelavo prilagoditi. Vsi, ki so zainteresi-
rani za sodelovanje je sedaj pravi čas, da 
se nam pridružijo in dobijo vsa potreb-
na navodila. Kontaktna oseba: Ema Za-
gorc, ema@evrosad.si , 07 49 04 140.

Posavska regionalna stična točka za nevladne organizacije
pripravlja

tečaj

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA 
ZA DRUŠTVA

Ob dovolj velikem interesu bomo 
organizirali 21-urni tečaj Osnove 

računalništva v SEVNICI! 

Prosimo, da nam do 15. aprila 2010 
sporočite, ali ste zainteresirani.

Ob koncu dobite certifikat o opravljenem 
tečaju! Tečaj je brezplačen!

delavnico

STRATEŠKO NAČRTOVANJE 
V NEVLADNI ORGANIZACIJI

sreda 14. april 2010 od 16h-20h 
v prostorih Salezijanskega mladinskega 
centra Sevnica (Glavni trg 15, Sevnica)

Prijave zbiramo do 12.04.2010 na 
070 550 395 ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:
• Kaj je strateški management, kako in 

zakaj strateško voditi
• Strateško načrtovanje (oris načrta, 

analiza stanja in okolja…)
• Izvajanje in evalvacija

• Merila uspešnosti nevladne organizacije
• Metode za doseganje uspešnosti

• Priprava strateškega načrta (vaja)

delavnico

KAKO NAPISATI DOBER PROJEKT?
 

sreda 21. aprila 2010 ob 16h-20h 
v prostorih Šolskega centra Krško – 

Sevnica (Cesta krških žrtev 131, Krško)

Prijave zbiramo do 19.04.2010 na  
070 550 395 ali tjasa.penev@prstan.eu!

VSEBINA DELAVNICE:
• Kje in kako najti razpis

• Kaj vsebuje razpisna dokumentacija
• Od ideje do projektne prijave

• Kako opredeliti namen, cilje in rezultate
• Problemska analiza

• Logični okvir, finančni načrt, časovnica
• Preverjanje kakovosti projekta

VSE DELAVNICE SO BREZPLAČNE! 
Vabljeni!

V nadaljevanju vam predstavljamo Kino-
loško društvo Brežice in Pihalni orkester 
Kapele!

Tudi vaši organizaciji omogočamo brez-
plačno predstavitev. Če želite, da se 
vaše društvo, ustanova ali zasebni za-
vod predstavi na tem mestu, pohitite in 
nam to čimprej sporočite. 

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

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

KINOLOŠKO DRUŠTVO BREŽICE
Kinološko društvo Brežice je bilo ustanovljeno leta 1996 
z namenom šolanja psov in izobraževanja njihovih skrb-
nikov, danes je v društvu že več kot 50 članov. Prireja-
mo tečaje šolanja psov razlicnih stopenj:
- mala šola,
- tečaj socializacije,
- začetni tečaj (izpit za psa spremljevalca A),
- nadaljevalni tečaj (izpit za psa spremljevalca B-Bh),
- Rally Obedience.

V okviru KD Brežice od  leta 1998 deluje tudi ERP (Eno-
ta reševalnih psov), ki skrbi za usposabljanje vodnikov 
in psov za iskanje pogrešanih v ruševini, brezpotjih in 
snežni plazovini. Šolanje po načelih pozitivne motivaci-
je vodijo strokovno usposobljeni  vaditelji, enoto tre-
nutno sestavlja 5 vodnikov s psi, ki so na različnih sto-
pnjah šolanja.

RALLY OBEDIENCE
»Zaključil sem tečaj B-Bh. Kaj pa sedaj?« Takšna in po-
dobna vprašanja so se pojavila s strani tečajnikov, ko so 
uspešno zaključili osnovna tečaja iz poslušnosti. V dru-
štvu namreč opažamo, da je čedalje več skrbnikov psov, 
ki se zaveda, da zgolj sprehod v naravi ni dovolj. Psa je 
potrebno ohranjati tudi v dobri psihični kondiciji ter mu 
ponuditi različne izzive. Tako smo pred dvema letoma 

v Kinološkem 
društvu Brežice 
začeli izvajati 
tečaj rally obe-
dience (RO). To 
je disciplina, ki 
je primerna re-
snično za vsa-
kega psa ter 
vodnika. Gre za 
mešanico različnih vaj, kot so premagovanje ovir, sla-
lom okoli stožcev, sedi ipd. RO skupno obsega 72 raz-
ličnih vaj, glede na težavnost nalog pa je razdeljen na 
štiri težavnostne razrede. Tekmuje se tako, da se po-
stavi proga z znaki, ki jo mora dobro usklajeni par vo-
dnik-pes premagati v treh minutah. Pri RO gre za malo 
drugačen pogled na šolanje kot pri klasični poslušnosti. 
Bolj kot natančnost izvedene naloge je pomembno so-
delovanje med vodnikom in psom. Dovoljena so glasov-
na povelja, znaki rok, strogo pa je prepovedana kakr-
šnokoli grobost do psa. 

Ker je društvo trenutno na začetku dolge poti, organizi-
ra tečaj RO predvsem z namenom, da se vodniki in psi 
družijo, poglabljajo odnos ter zabavajo. To pa ne pome-
ni, da ne bomo v prihodnosti posegli višje ter se udele-
žili kakšne državne tekme. 

Informacije: http://www.kd-brezice.si, info@kd-brezice.si.

� Jernej�Agrež,�predsednik

Pihalni orkester Kapele (POK) praznuje letos 160-letnico 
neprekinjenega delovanja. Ob tej priložnosti bo izvede-
nih več prireditev skozi celo leto. Priprave na praznovanje 
so se začele že lani, predvsem z raziskovalnim projektom 
Valvasorjevega raziskovalnega centra iz Krškega, katerega 
rezultat je bil predstavljen na posvetu 17. oktobra lani v 
Kapelah. Strokovno delo so opravili zgodovinarji in etnolo-
gi ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in Občine Kr-
ško in Krajevne skupnosti Kapele ter v sodelovanju z Zgo-
dovinskim arhivom Celje. Vse to bo predstavljeno letos v 
obsežnem zborniku, ki bo predstavljen že 18. junija 2010. 
Zbornik ureja  Alenka Černelič Krošelj. Zbornik je tako 
uvod v praznovanje. Lep večer na osrednjem trgu v Kape-
lah se obeta 25.  junija 2010 na svečanem koncertu Pihal-
nega orkestra Kapele, kjer bodo godbeniki  pokazali vse, s 
čimer so se v preteklih letih predstavljali na tekmovalnih 
odrih doma in v tujini.

Že naslednji dan, to je v soboto dopoldan,  26 .junija 2010, 
bodo Kapele preplavile množice gostujočih godbenikov iz 
Italije, Hrvaške, Madžarske in seveda veliko število godb 
iz Slovenije. Posebej pa se lahko v Kapelah veselijo obiska 
glasbene skupine s Kube, ki bo številnemu občinstvu pod 
šotorom zagotovo pričarala oddaljeno deželo in drugač-
ne skladbe. Druženje bo potekalo ves dan in pozno v noč.

Kot se spodobi za praznovanje, se bodo kapelski godbeni-
ki oblekli v nove obleke in se potrudili, da bodo gostujoči 
godbeniki spoznali turistične znamenitosti brežiške obči-
ne in gostoljubje domačinov.

Letošnjega  februarja so kapelski godbeniki igrali v televi-
zijski oddaji »Na zdravje« v okviru  predstavitve brežiške 
občine. V torek, 20. 4. 2010, pa se bodo Kapelci predsta-
vili v televizijski oddaji »V dobri družbi s Smiljanom in Bla-
žem« na TV Slovenija 2.  Gre za priljubljeno oddajo domače 
glasbe, katero televizijci večkrat ponovijo.  Zaigrali bodo 
štiri nove skladbe, tudi skupaj  s priznanim harmonikarjem 
Tonijem Sotoškom. Sotošek je prispeval tudi  eno avtorsko 
skladbo za kapelsko godbo z naslovom »V mladi družbi«.

Kot prava poslastica in zahvala  generacijam, ki so ohrani-
le pri življenju kapelsko godbo celih 160 let, pa je vpis v  
»register žive kulturne dediščine«,  voden na podlagi Kon-
vencije UNESC-a, za kar pa ima zasluge etnologinja gospa 
dr. Ivanka Počkar iz Posavskega muzeja Brežice.

Vsi prijazno vabljeni na prireditve POK. 

� Ivan�Urek,�predsednik��

Evrosadov	kotiček

Evrosad d.o.o. Krško že petnajsto leto nadaljuje več kot petdesetletno tradicijo intenzivnega sadjarstva v Posavju. V tem času je skupina Evrosad, ki vključuje še 
družbo Sadjarstvo Blanca in mnogo zasebnih sadjarjev iz Posavja in cele Slovenije, postala vodilna sadjarska skupina v Sloveniji.

Spomladanski	ukrepi	v	sadovnjaku
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RADEČE - 20. marca je v Bu-
dimpešti na igriščih Univer-
zitetnega atletskega kluba 
BEAC potekalo mednarodno 
prvenstvo Madžarske v spe-
ed badmintonu. Na turnir-
ju najvišjega kakovostne-
ga razreda je nastopilo 81 
igralcev in igralk iz 10 dr-
žav.  V konkurenci najbolj-
ših evropskih igralcev je 
Slovenijo predstavljala če-
tverica igralcev Speed bad-
minton kluba Radeče. Iz-
jemen uspeh je dosegel 
državni podprvak Miha Av-
beršek, ki je osvojil četrto 
mesto. Njegovo napredova-
nje po turnirski razpredel-
nici je navkljub odlični igri in celo osvojenem nizu v polfi-
nalnem dvoboju zaustavil nepremagljivi švedski igralec Per 
Hjalmarsson, ki je tudi osvojil turnir. Zmagovalec zadnjega 
cup turnirja v Kranju in tretjeuvrščeni igralec državnega pr-
venstva Robi Titovšek je izpadel v osmini finala, medtem ko 
sta Dejan Kuselj in Matjaž Šušteršič svoja nastopa končala 
v spodnjem delu nastopajočih tekmovalcev. 

Osnovna šola Jurija Dalmatina
KRŠKO

Vabimo vas na 

OTVORITEV
igrišč pri OŠ Jurija Dalmatina Krško in Vrtcu Krško,
naravoslovne učinice pri OŠ Jurija Dalmatina Krško

v soboto, 10. aprila 2010 ob 10. uri, na igrišču OŠ Jurija Dalmatina Krško.

kulturno-športni program
slavnostni govornik Franc Bogovič,

župan občine Krško in poslanec v državnem zboru Republike Slovenije
Po prireditvi se boste lahko pridružili mentorjem v delavnicah - zaželena športna oprema in obutev.

POSAVJE - 20. marca je v Slovenski Bistrici potekala druga, 
21. marca pa na Ptuju še tretja tekma vzhodne lige v špor-
tnem plezanju. V smereh so se lepo izkazali tudi mladi špor-
tni plezalci Posavskega alpinističnega kluba. Med cicibani 
tekmujeta Urška Sagernik in Aljaž Motoh. Urška je pogumno 
in obetavno plezala v svoji prvi tekmovalni sezoni. Dosegla je 
zelo dobro 9. in 15. mesto. Aljaž se je v kategoriji cicibanov 
že kalil v prejšnji tekmovalni sezoni. Svojo moč s pridom iz-
korišča, kar ga uvršča povsem pod vrh. Dosegel je odlično 3. 
mesto s plezanjem povsem na vrh smeri, na zadnji tekmi pa 
je bil 7. V kategoriji mlajših dečkov nas zastopa Jaka Pin-
terič, ki ima že veliko izkušenj in dobrih rezultatov. Tokrat 
si je preplezal 8. in 9. mesto med licenciranimi tekmovalci. 
Med starejšimi deklicami in dečki tekmujeta Nina Kurinčič 
in Rok Molan. Nina je z dobrim plezanjem v soboto dose-
gla 8. mesto, v nedeljo pa se je prvič povzpela na stopnič-
ke, na 3. mesto v kategoriji licenciranih deklic. Rok Molan, 
ki v svoji prvi tekmovalni sezoni pogumno pleza, je obakrat 
osvojil 12. mesto.� PAK

Uspešni	posavski	plezalci

Podboška ekipa je v svoji 
drugi sezoni v 2. slovenski 
košarkarski ligi (SKL), skupno 
pa že šesti sezoni po oživitvi 
tekmovalne košarke v kraju, 
z devetimi zmagami in tri-
najstimi porazi zasedla so-
lidno osmo mesto med dva-
najstimi ekipami. Glede na 
težave z igralskim kadrom in 
s poškodbami – na koncu se-
zone je v ekipi od prvotnih 
16 ostalo le še deset igralcev 
– je trener Franc Rozman s 
sezono, predvsem z njenim 
drugim delom zadovoljen. 
„Za prizadevnost na trenin-
gih in tekmah bi pohvalil vse 
igralce, posebej pa še tiste, 
ki so vztrajali do konca se-
zone,“ poudarja. Krčani so 

Posavska	košarka	na	novi	
prelomnici
POSAVJE – Čeprav se košarkarska sezona za najboljše slovenske klube šele približuje vrhuncu, se je za 
posavski članski ekipi KK Podbočje in KK Potočje Posavje Krško že končala. Za obema ekipama je soli-
dna sezona, vodstvi klubov pa se medtem že dogovarjata za sodelovanje v naslednji sezoni.

v svoji debitantski sezoni v 
osemčlanski 3. SKL – center 
z izkupičkom sedmih zmag in 
sedmih porazov osvojili šesto 
mesto.

Kluba naj bi se za naslednjo 
sezono na ravni članskih ekip 
zopet povezala, saj bi v Pod-
bočju samostojno težko fi-
nančno zmogli še eno sezono 
na drugoligaški ravni. Načrt 
predvideva, da bi skupna prva 
ekipa z domačim terenom v 
videmski telovadnici igrala v 
2. SKL, v 3. SKL pa naj bi igra-
li kar dve ekipi, ena v Podboč-
ju in morda tudi ena v Sevni-
ci. „Cilj tega povezovanja je 
razvoj posavske košarke. Čim 
več igralcem želimo dati prilo-
žnost igranja v uradnih držav-
nih ligah. Dolgoročna ambici-
ja je uvrstitev v 1.B ligo, kar 
bi bil najbrž v tem trenutku 
najbrž maksimum te regije,“ 
pojasnjuje Rozman, ki naj bi 

bil po tem scenariju trener kr-
ške ekipe, Davor Vlaški bi tre-
niral ekipo v Podbočju, Sini-
ša Mesič pa ekipo v Sevnici. 
Rozman verjame, da je krški 
klub, ki bo nosil večino fi-
nančnega bremena, z ambici-
oznim predsednikom Stankom 
Kranjcem na čelu zasnovan na 
dovolj trdnih in realnih teme-
ljih, da se mu kolaps, kakršen 
se je zgodil pred desetletjem 
in pol in za nekaj let povsem 
omrtvil posavsko košarko, ne 
more ponoviti. Pomembno se 
mu zdi predvsem, da  koncept 
razvoja temelji na doma vzgo-
jenih igralcih, kar je edina ga-
rancija za dolgoročni obstoj 
posavske košarke.
 � P.�Pavlovič

Franc�Rozman

Miha	Avberšek	četrti	v	
Budimpešti

Miha�Avberšek

KRŠKO - Pod okriljem Kluba tajskega boksa Krško in Kluba boril-
nih veščin Sevnica je 27. marca v športni dvorani Šolskega cen-
tra Krško potekal mednarodni kickboxing turnir Posavje Open 
2010. Tekmovanja, ki je bilo organizirano v spomin Tilnu Greben-
cu, nekdanjemu članu kluba, ki je preminil za levkemijo, sta se 
udeležila 102 tekmovalca iz 21 klubov iz Slovenije, Avstrije, Fin-
ske in Hrvaške. Za najatraktivnejši dvoboj dneva sta v disciplini 
full contact do 86 kg poskrbela domačin Uroš Veličevič, član KTB 
Krško, in David Nagode iz BK Barje. Uroš, ki blesti predvsem v 

disciplinah low kick in K-1, je povsem nadvladal svojega naspro-
tnika in zasluženo osvojil prvo mesto na tekmovanju. V discipli-
ni low kick do 67 kg je Urošev uspeh dopolnil Sebastian Bogo-
lin, ki je bil v finalnem boju z 2:1 boljši od Josipa Puheka, člana 
KBK Kobra iz Bjelovarja. Sebastian je nastopil tudi v disciplini full 
contact, kjer pa je bil zaenkrat še nedorasel nasprotnik Jarkku 
Jussili, nekdanjemu svetovnemu prvaku iz Finske. Med štirimi 
vrvmi je svoje znanje preizkusil tudi Marko Gabrič, ki je osvojil 
bronasto medaljo v kategoriji low kick do 71 kg.
V low kicku so se tekmovanja udeležili tudi člani Thai Boxing 
kluba Brežice. V kategoriji do 71 kg je Sašo Grahek osvojil zla-
to medaljo, v kategoriji do 75 kg pa je zmagal Andrej Supančič 

pred Simonom Srečkovićem.
Izkupiček turnirja, 568 evrov, 
so organizatorji podarili 18-le-
tnemu dijaku Šolskega cen-
tra Krško, ki se že dobro leto 
dni bori z rakom na bezgav-
kah. V KTB Krško se zahvalju-
jejo vsem, ki so pripomogli k 
uspešni izvedbi turnirja in na 
ta način pomagali družini v sti-
ski. Odločeni so, da bodo tur-
nir organizirali vsako leto in 
prispevke donirali mladim, ki 
se borijo s to težko boleznijo.

Posavje	open	v	kickboksu

Veličevič�in�Bogolin�s�trenerjem�Sašom�Vašem

KRŠKO – Z dirkama za ekipno prvenstvo med Hrvaško in Če-
ško v Goričanu ter med Slovenijo in Češko v Lendavi se 
je začela sezona speedway tekmovanj pri nas. Vendar pa 
v ekipi Slovenije ni nastopil nobeden izmed petih Krča-
nov (Matija Duh, Aleksander Čonda, Samo Kukovica, Ma-
tija Remih in Marjan Bilobrk), ki naj bi po nedavnem spo-

ročilu za javnost iz AMD Krško zastopali barve krškega kluba 
v letošnji sezoni. Ljubitelje speedwaya je namreč neprije-
tno presenetila vest, da krški tekmovalci niso mogli nastopi-
ti v Lendavi zaradi tega, ker jim matični klub ni plačal licenc. 
Potem ko je bilo praktično ves marec v Krškem slišati hrup mo-
torjev (po klicih v naše uredništvo nekatere prebivalce Krške-
ga to vse bolj moti), so v nedeljo, ko naj bi v Lendavi šlo zares, 
njihovi konjički mirovali. Zato se mnogi sprašujejo, kaj se do-
gaja v klubu, ki je pred nekaj meseci po osmih letih izgubil or-
ganizacijo dirke za svetovno prvenstvo (SGP), sedaj pa ne more 
zagotoviti niti tako osnovnih pogojev, kot so dovoljenja vozni-
kom za tekmovanja. Ker o tem informacij iz kluba ni bilo, lah-
ko samo upamo, da bodo krški vozniki vendarle nastopili na ne-
deljski dirki pred domačim občinstvom. S.�M.

Speedway:	Krčani	brez
licenc	za	novo	sezono!?

Skupina�navijačev�na�eni�izmed�lanskih�dirk.

BREŽICE, SEVNICA - Breži-
škim strelcem in strelkam je 
z osvojitvijo 2. mesta v po-
kalnem prvenstvu Slovenije 
za puško in pištolo uspel zgo-
dovinski podvig. Drugo me-
sto so  osvojili tudi v posebni 
disciplini zračna pištola, na 
stopničkah pa so se jim s 3. 
mestom pridružili Sevničani. 

Brežičani	
podprvaki,	
Sevničani	četrti
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POROČILI
SO SE

• Aleš Mazovec in 
Stanislava Zorko, oba z 
Gmajne, 

• Kliment Mutovchiev, Novo 
selo in Terezija Curhalek, 
Velike Malence.

ČESTITAMO!

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

• Tabita Pavlek, Rožno – 
dečka,

• Tamara Preskar, Mali 
Kamen – deklico,

• Vlora Ruhani, Krško – 
dečka,

• Milena Žarn, Artiče – 
dečka,

• Doroteja Močnik, Jelovo – 
deklico,

• Nataša Krevelj, Mali 
Kamen – dečka,

• Tanja Pribožič, Krško – 
dečka,

• Jolanda Mrgole, Spodnje 
Vodale – deklico,

• Tatjana Žnideršič, Brod v 
Podbočju – dečka,

• Natalija Kežman 
Jovanović, Loče – dečka,

• Marija Toškan Premužak, 
Koretno – dečka,

• Nataša Mihajlović, Brežice 
– deklico,

• Ana Barić, Novo mesto – 
dečka,

• Sonja Žibert, Gorenje 
Skopice – dečka,

• Marjeta Arh Kvartuh, 
Koritno – dečka, 

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

Ne bom analizirala vašega za-
dnjega pisanja v Obzorniku, 
kjer odgovarjate na moje za-
stavljeno vprašanje, kaj pa je 
bilo za naše področje storje-
nega v vašem ministrovanju. 
Res je verjetno že bilo kaj, 
toda večina, velika večina ob-
čanov se v zadnjih petih le-
tih ne počuti posebno dobro, 
dela ni, denarja ni, razpolo-
ženje pa je že kar nekaj let 
na psu. Pa se ne bi ponavlja-
la, pač pa bi - da bi ne prišlo 
do napačnega vtisa - stopila 
na malce osebni nivo do spošt. 
Gospoda: midva z g. Vizjakom 
se poznava že kar dolgo vrsto 
let. Izjemno dobro sem pozna-
la tudi oba njegova »moška« 
prednika: očeta in strica. Kra-
sni ljudje! In krasen človek je 
bil tudi g. Andrej. Imela sem 
priložnost biti njegova stran-
ka v nekem postopku ali dveh, 
ko je služboval še v Krškem. 
Njegov odnos: korekten, pri-
jazen in resnično pripravljen 
pomagati.
Sledila je še ena priložnost za 
izmenjavo najinih mnenj in iz-
kušenj - bilo je prijazno in pri-
jetno...
Zdaj z gospodom Vizjakom ni-
mava več skupnih poti: tja, 
kjer je veliko dobre volje 
(odlične hrane in pijače, pa to 
ni očitek), tja mene ne vabijo, 
ker imam strupen jezik, ponu-
diti pa nimam česa, na abo-
nmajske predstave in podob-
ne prireditve pa on nima časa 
zahajati... Zato mu nekaterih 
obrazložitev ne morem pove-
dati kar na štiri oči.
Takole mislim jaz, Rožmano-
va iz Arnovega sela: v Breži-
cah so zaprla vrata vsa večja 
podjetja. To je slabo. Samo še 
vprašanje časa je, kdaj bodo 
vrata začele zapirati trgovine. 
Tudi to je slabo. Še več žen-
ske populacije bo brez dela. 
To je zelo slabo. To vse ni od 
včeraj in tudi to je slabo. Ima-
mo (bomo imeli) lepo mesto, 
prenovljeno, skockano. To je 
dobro. Če ga bomo znali trži-
ti, bo dobro. Sicer pa je vse 
delo, ki je včasih in na neka-
terih področjih bolj kozmetič-
ni popravek, spet samo ogro-
men strošek, neproduktiven 
in na dolgi rok absolutno pre-
drag za čas in razmere, ki so 
tu in zdaj. Govorim o tem, ker 
je za prenovo delno zaslužen 
tudi naslovljeni gospod. Mor-
da, morda bi ta velik denar 
lahko skanalizirali v kaj več 
dodane vrednosti...
In zdaj predmet, o katerem 
sem jaz govorila že pred leti in 
vi, g. Vizjak, ste mi ga že pred 
leti tudi oponesli (ob postavi-

V zadnji rubriki Pokličite uredništvo ste 
bralci izpostavili naslednja vprašanja in 
pobude: 

Poslušalec Uršič iz Krškega je obudil spo-
mine na leto 1939, ko je tudi sam kot vojak 
pripravljal skakalnico v Planici, in za pri-
merjavo izpostavil, da je bil takrat avstrij-
ski rekord 100 m. Pohvalil je ureditev Val-
vasorjeve hiše, v svoji mladosti je namreč 
igral v Vražjem dekletu in rad bi več tovr-
stnih predstav na domačem odru. 

Marija Dvoršak iz zaselka Plat je razočara-
na, ker nihče ne sanira še ne dva kilome-
tra občinske  ceste v makadamski izvedbi, 
ki povezuje Stranje in Mrzlo Planino med 
mejnima krajevnima skupnostma. Opozar-
ja, da je zimsko pluženje vzorno, potem pa 
na njih pozabijo, cesta zgleda kot kolovoz, 
polna lukenj in blata. Dve leti poskušajo na 
Direkciji RS za ceste ter na občinah Krško 
in Sevnica doseči, da bi jo vsaj posuli s pe-
skom. Sevniški cestarji svoj del še nekako 
vzdržujejo, poudarja Marija, krški pa nič. 
Usmerili so jo na Kostak, kjer je govorila z 
g. Grahovcem, a se ni nič premaknilo. Kot 
še pravi, razume, da ni denarja za asfalt, 
ne pa, da ga ni niti za pesek. 

Bralec Branko iz Krškega je izpostavil grd 
videz potniških rdečih vlakov, ki so polni 
grafitov, na Slovenskih železnicah pa so mu 
odgovorili, da ne morejo nič, ker vlake po-
rišejo huligani. S tem odgovorom se ne stri-
nja, saj meni, da bi morali ukrepati. Enako 
ga moti, da se pri ločenem zbiranju ste-
kla večina steklenic razbije pri odlaganju v 
kontejner in gre tako preveč energije, ki jo 

rabijo pri ponovni izdelavi, v izgubo. Moti 
ga tudi obnova sv. Rozalije, saj meni, da je 
tam maša enkrat letno, v času krize pa se 
porablja ogromen denar za njeno urejanje. 

Bralka iz okolice Dobove pa je pohvalila, 
da so pristojni takoj po objavi fotografije 
odprtega obcestnega jaška v bližini OŠ Do-
bova v Obzorniku tega sanirali in ni več ne-
varnosti. Zato je zaželela, da izpostavimo 
še več podobnih nepravilnosti. 

� S.�Vahtarič�

V uredništvu Posavskega obzornika si želimo 
še več in bolj neposrednega stika z vami, zato 
uvajamo novo rubriko, v kateri dajemo bese-
do vam, drage bralke in bralci. Morda želite 
opozorite na kakšno težavo, zaplet ali nepri-
jetno izkušnjo, morda bi radi izpostavili ne-
kaj, kar vam je ostalo 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 pisa-
ti enostavno zavrteti telefonsko številko in 
povedati, kar želiš. Novo priložnost za to 
boste imeli
v�torek,�6.�aprila,�od�16.�do�18.�ure,

ko vas na�telefonski�številki�
07�49�05�782�

pričakuje dežurni/a novinar/ka Posavske-
ga obzornika. 
Pa še opozorilo: rubrika ni namenjena po-
litičnemu obračunavanju in osebnim žali-
tvam, zato vsebine tovrstnih klicev ne bomo 
objavljali.
� Uredništvo�

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Več	predstav,	sanacija	ceste,	grafiti	na	vlakih	in	pohvala	

ZAHVALA
V nedeljo, 13. marca, je gostilno Žolnir zajel uničujoč po-
žar, ki je skoraj v treh urah uničil ves naš trud. A v najtežjih 
trenutkih nas je presenetila izjemna požrtvovalnost vseh, ki 
so nam pomagali. Zato se želimo zahvaliti vsem gasilcem, ki 
so se z neizmernim pogumom in trudom borili z uničujočim 
požarom, tako prostovoljnim gasilcem iz Prekope, Kostanje-
vice na Krki in Podbočja ter poklicnim gasilcem iz Krškega. 
Posebna zahvala velja tudi Jožetu Orešarju in Andreju Ko-
driču, ki sta prva opazila požar in poklicala gasilce. Ravno 
tako se zahvaljujemo številnim posameznikom, prijateljem, 
sokrajanom, podjetnikom in zaposlenim, ki so nam poma-
gali in nam še pomagajo, da bi čim hitreje popravili veliko 
škodo, ki jo je povzročil požar, nam stojijo ob strani in nas 
bodrijo. Prav izkazana nesebična pomoč, vzpodbudne be-
sede vseh, nama je dala novih moči, da sva sprejela odlo-
čitev, da gostilno obnoviva. Vsem še enkrat iz srca hvala. 
� Fanika�in�Otto�Sevšek,�gostilna�Žolnir�
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V Knjižnici Sevnica si prizadevamo, da bi spodbudili željo po bra-
nju in širili bralno kulturo, še zlasti med mladimi bralci.
Zato z veseljem organiziramo bibliopedagoške ure in pravljič-
ne urice. 
Ena od oblik spodbujanja branja oz. podpore razvoju bralne kul-
ture pri mladih pa je projekt Rastem s knjigo: SLOVENSKO MLA-
DINSKO LEPOSLOVNO DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU, ki je bil 
pripravljen s sodelovanjem Javne agencije za knjigo RS, Ministr-
stva za kulturo RS, Ministrstva za šolstvo in šport RS ter Društva 
Zveza splošnih knjižnic.
V projektu sodeluje tudi Knjižnica Sevnica. Sedmošolci vseh sev-
niških osnovnih šol in šole s prilagojenim programom že od ok-
tobra prihajajo na obiske v našo knjižnico. 
Knjižničarji jim predstavimo delovanje splošne knjižnice, med 
katere sodi tudi naša, vzajemni katalog COBISS/OPAC, sprego-
vorimo jim o pomenu branja kot viru informacij in znanj ter kot 
zabavo in užitek.
Spodbujanje branja, spoznavanje kulturne dediščine, znameni-
tih Slovencev in njihovih spominskih hiš pa so cilji Slovenske-
ga knjižnično-muzejskega MEGA kviza. V letošnjem so reševal-
ci bolje spoznali Jurija Vego, Frana Erjavca, Valentina Vodnika, 
Almo Karlin in Giuseppeja Tartinija. S sedmošolci smo v knji-
žnici skupaj rešili en sklop kviza, ostale pa so lahko preko sple-
ta rešili sami. 
Vas zanima, če so že vidni kakšni rezultati naših prizadevanj oz. 
obiskov sedmošolcev? Ugotovili smo, da večina sedmošolcev 
bolj ali manj redno že obiskuje našo knjižnico in njeni izposoje-
vališči v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu, nekaj novih članov 
pa smo še pridobili. In to je že nekaj, kajne?
� Za�Knjižnico�Sevnica
� Jožica�Prah

Ob izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vaščanom, 
prijateljem in sorodnikom, ki ste z nami delili bolečino, 
nam nudili pomoč, izrazili pisna in ustna sožalja. Vsem, 
ki ste darovali maše, sveče, cvetje, nam nudili finančno 
pomoč in jo pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hva-
la. Posebna zahvala gre sosedom Pavlovičevim -Valentino-
vim in Jagodičevim - Tončetovim, Miri in Danici. Zahva-
la g. župniku za lep mašni obred, pevcem za lepo zapete 
in ganljive pesmi, g. Žičkarju ter izvajalcu Tišine. Iz srca 
se zahvaljujemo zdravstveni službi in timu fizioterapev-
tov Term Čatež.
Še enkrat vsem iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

ROZA KLUN 
Bušeča vas 2.

ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustila naša draga 
mama, sestra, babica, prababica, 
teta, sestrična, soseda in znanka

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveče in se ga radi spominjate. 
Prazno zdaj naše je dvorišče in zaman oko te išče, a ostalo 
je povsod, le delo tvojih pridnih rok.

Vsi tvoji najdražji

MIRKOTA OMERZU 
z Malega Kamna.

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

V SPOMIN

Minilo je žalostnih 5 let, odkar nam je kruta usoda iz naše 
sredine iztrgala našega ljubega moža, atija in starega ata

Spoštovani	g.	Andrej	Vizjak,	bivši	
minister	za	gospodarstvo!

tvi mlaja v naši vasi): govorim 
o »pripeljanosti« vsemogočih 
fakultet v naše mesto oz. v Po-
savje. Danes sem v svoj prav 
prepričana še bolj in temu pri-
trjuje vse več uglednih ljudi, 
ki se na univerzitetne študije 
kar dobro »spoznajo«: preveč 
je vsemogočih visokošolskih 
programov, ki so naenkrat iz-
bruhnili »za vsakim grmom«, 
kot se mi je zapisalo takrat 
pred leti. Če gre za tehnično 
zahtevne, proizvodne študije, 
le-ti rabijo visoko strokovno 
delo in opremo (laboratoriji 
ipd.), česar dislocirani oddel-
ki ponavadi ne nudijo, če pa 
gre za izobraževanje »kar ne-
kih bodočih šefov in direktor-
jev«, bi bil pa sploh potreben 
veto... Kajti naši mladi ljudje 
predvsem ne znajo DELATI!
Moja ocena je, da ste v va-
šem času z vsemi temi silnimi 
študenti želeli prikrili realno 
sliko brezposelnosti, mladim 
umetno podaljšali neko brez-
skrbnost in vizijo, da pa bo z 
diplomo vse oh in sploh... Pre-
tveza, da bo tako omogočen 
študij vsakomur, ki si - deni-
mo Ljubljane ali Maribora ne 
more privoščiti - je zelo pro-
zorna: mladi ljudje MORA-
JO od doma, zaplankanosti in 
prisilnega oženja je že tako 
vse preveč! Ne bi torej smel 
biti cilj: študiraj doma, am-
pak zaposli se doma, v doma-
čem kraju. Zato pa se bi bilo 
v tistih idealnih vaših štirih 
letih moralo zgoditi kaj zelo 
konkretnega, ali kot ste de-
jali meni: ne besede, dejanja 
štejejo.
Od izida zadnjega PO do da-
nes sem jaz opravila že veli-
ko teh konkretnih dejanj, ne-
kaj tudi za širšo skupnost. Pa 
vi, gospod Andrej Vizjak, go-
spod v izdaji, ki niti zdaleč ni 
več takšna kot tista zgoraj opi-
sana? Politika je v vaš obraz, v 
poteze in besede zarisala ne-
kaj, kar morda sploh ni kom-
patibilno z vami samimi. To pa 
je slabo.
Pa prisrčno pozdravljeni!

�Ernestina�Rožman,�Arnovo�selo

• Teja Novoselc, Pišece – 
deklico,

• Simona Prah, Jelše – 
deklico.  

ČESTITAMO!
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1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €

Geslo prejšnje, 06/2010 številke: 

TEHNIČNI PREGLEDI
Nagrade, ki jih podarjat AVTO KRKA, Podružnica Krško, Uli-
ca MDB 2, prejmejo:

1. nagrada: Saša Gorenc, Orehovec 54, Kostanjevica 
2. nagrada: Monika Tominšek, Hrastje 13, Bistrica ob Sotli 
3. nagrada: Anita Kocjan, Dom upokojencev, 

Prešernova 13, Brežice

ŽILNIK – PRODAJA OBUTVE, 
CPB 32, Brežice.

Geslo križanke pošljite do četrtka, 8.04.2010, 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

Ljudska univerza Krško organizira krožek ročnih del že od leta 
2006. Nudi mentorstvo, prostor, pomaga na tehnični in organi-
zacijski ravni. Ob sofinanciranju Občine Krško in Ministrstva za 
šolstvo je delovanje krožka za udeleženke brezplačno, za kar 
smo vsem zelo hvaležne. Krožek nam veliko pomeni. V njem se 
zbiramo mlajše in starejše, večinoma upokojene ženske. Prej ni 
bilo časa za to dejavnost. Družina, delo doma in v službi so nam 
zapolnili ves čas. Ko pa se življenje umiri, se najde čas tudi za 

ročna dela. Zbrale smo se v krožku, saj je delo v skupini lažje, 
zanimivejše in uspešnejše. Iz različnih krajev Posavja se pripe-
ljemo: iz Krškega, z Rake, iz Cerkelj, Rigonc, iz Globokega in iz 
Artič. Dobivamo se enkrat tedensko za dve uri v učilnici Ljudske 
univerze Krško. Dogovorimo se, kaj bomo delale, zbiramo knji-
ge, revije, poskrbimo za slike in »narise« izdelkov. Pletemo kape, 
nogavice, copatke, kvačkamo prte in prtičke, vezemo z različni-
mi vbodi. Pomagamo ena drugi, se učimo med seboj in se vzpod-
bujamo. Vesele smo vsakega izdelka.
Ljudska univerza nam poišče občasne mentorice. Tako smo z 
gospo iz Šentjerneja delale novoletne okraske, z gospo iz Le-
skovca pa kvačkano cvetje. Gospa Ina nam je pokazala osnove 
tehnike vezenja rešilje. Gospa Gradišar iz Prekope pa nam je s 
svojimi mojstrskimi izdelki rešiljeja prikazala, česa vse se lah-
ko še naučimo. Vsem se zahvaljujemo za svetovanje in pomoč 
pri delu krožka.
Svoje izdelke prikažemo vsako leto maja na razstavi v dvorani v 
parku Krško v Tednu vseživljenjskega učenja. Rade si ogledamo 
tudi razstave podobnih skupin. V svoje vrste pa vabimo vse, ki 
vas ročno delo veseli. Na naših ponedeljkovih srečanjih je vedno 
delavno, a sproščeno in prijateljsko vzdušje. Res nam je lepo.
� Članice�Rokodelskega�krožka�LU�Krško

Krožek	ročnih	del	v	Krškem

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

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

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

Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

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

Terme	Čatež,	Eventim,	
Radio	Center	

in	Posavski	obzornik	za	
otroke	Vrtca	Mavrica!

V dvorani Term Čatež sta se v dveh nedeljskih popoldne-
vih  letošnjega februarja zgodila  kulturna dogodka, name-
njena otrokom. Ogledali smo si predstavi Tinko Polovinko 
in musical Mali Kakadu. Posebnost je bila ta, da je bil en 
euro od vsake prodane vstopnice podarjen Vrtcu Mavrica 
Brežice za nakup  senčila – tende.  Prodanih je bilo 294  
vstopnic, kar pomeni, da bo vrtec prejel  294 evrov dona-
cije, ki mu jih podarjajo: Terme Čatež, Eventim in medij-
ska sponzorja Radio Center in Posavski obzornik. Akciji se 
je pridružilo podjetje OK TRADE, ki je v ta namen podari-
lo vrtcu še 200 eurov. V februarju je tako vrtec zbral de-
nar za četrtino vrednosti senčila. V  brežiškem 37 let sta-
rem montažnem vrtcu imamo sicer v vsaki igralnici klimo 
napravo, vendar ugotavljamo, da  s senčili – tendami  v po-
letnem času dosegamo v igralnicah bolj  naravno prezra-
čevanje in s tem kakovostnejše pogoje za bivanje otrok. 
Doslej smo osenčili že pet od trinajstih igralnic, letos  na-
meravamo še tri. Zahvaljujemo se vodstvu Term Čatež  in 
Eventima za razumevanje naših potreb in  njihov prispevek 
k izboljšanju pogojev za igro brežiških malčkov.  
� Ana�Kupina

V račun vzamemo manjšo nepremičnino.
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NEPREMIČNINE

V Radečah prodam dvostanovanjsko 
hišo velikosti 100 + 70 m2, ločena vhoda, 
skupaj ali posamezno. Tel.: 040 796 228

Prodam družinsko hišo s poslovnim 
prostorom, vrtom in s sadovnjakom na 
Obrežju, Jesenice. Tel.: 07 49 57 500

Prodam vikend v okolici Brestanice, ni 
popolnoma dokončan, primeren za vse-
litev. Tel.: 041 970 625

Prodamo 2-sobno stanovanje, 60 m2, v 
centru Sevnice – NHM. Cena: 60.000 €. 
Samo resni. Tel.: 070 865 755 

Prodam 2-sobno stanovanje, 57 m2, v 
Bregani na Hrvaškem, in stanovanjsko 
hišo, 100 m2, z velikim dvoriščem, tudi 
na Hrvaškem. Tel.: 041 724 064 

Prodam 3-sobno stanovanje v Brežicah, 
3. nadstropje. Tel.: 031 828 122

Prodam 3-sobno stanovanje na Obrež-
ju, Jesenice na Dolenjskem, zasebni 
vhod, vseljivo, apartmajsko urejeno, 
kuhinja, kopalnica, 2 WC, parking, CK. 
Tel.: 030 911 534 

Prodam 2,5-sobno stanovanje, 66 m2, v 
Krmelju. Tel.: 07 81 84 280

Prodam stanovanje, 50 m2, v Sevnici, 
- Planinska cesta 26, cena po ogledu in 
dogovoru. Tel.: 041 655 352

Prodam 1-sobno stanovanje v Brežicah 
na Maistrovi ulici, 42 m2, popolnoma ob-
novljeno 2004 in opremljeno, 2. nadstro-
pje, cena 53.000 €. Tel.: 041 586 353 

Večjo nedokončano novogradnjo z de-
lavnico in hišo v Loki pri Zidanem Mo-
stu ugodno prodam. Tel.: 051 813 561

Prodam vinograd na Malkovcu, asfalt, 
voda in elektrika na parceli. Možnost 
najema, kličite samo resni. 
Tel.: 031 486 778

Prodam 30 arov vinograda z vikendom, 
staro stiskalnico na kamen ter vino mo-
dro frankinjo in mešano belo. 
Tel.: 031 858 594

Prodam vinograd s 350 trtami na Rav-
nah pri Zdolah, možna gradnja vikenda, 
ob asfaltni cesti in z elektriko na parce-
li. Tel.: 040 616 209

Prodam zemljišče, 11,5 a, k.o. Loče, 
v postopku spremembe namembnosti v 
gradbeno. Tel.: 07 45 22 056 

Ugodno prodamo parcelo za hišo ali vi-
kend v Pišecah. Tel.: 051 305 270

Oddam enosobno opremljeno stanova-
nje v Brežicah, vseljivo takoj. 
Tel.: 040 526 651

Njive in travnike dam v najem. 
Tel.: 07 81 43 077

V najem dam vinograd s cca. 900 trtami 
in zidanico. Tel.: 031 618 400

Za dobo enega leta ali po dogovoru dam 
v najem vinograd in vinsko klet, mo-
žna strojna obdelava. Tel.: 07 49 64 534

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA

Prodam Mercedes Benz 200 CDI, l. 2001, 
odlično ohranjen. Tel.: 041 784 230

Prodam Caddy live 1,9 TDI, srebrne bar-
ve, l. 2007, slovenski avto, zelo lepo 
ohranjen, in mlin za žito, premer ka-
mnov 75 cm. Tel.: 031 302 355

Prodam Citroen Saxo 1,0, 130.000 km, 
2. lastnik že tri leta, lepo ohranjen in 
vzdrževan. Tel.: 041 717 782

Ugodno prodam R5 Campus, l. 1992, 
odličen motor, prevoženih 145.000 km. 
Tel.: 041 739 042

Prodam Renault 19 Limited, l. 1995, re-
gistriran do oktobra 2010, 1. lastnik, ga-
ražiran. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 354 757

Prodam Renault 5 Five, l. 1996, 1,4, 
rdeče barve, tehnični pregled narejen, 
odjavljen iz prometa. Tel.: 031 415 574

Prodam Renault Clio, 1,2 RN, l. 1999, 
nov model, srebrne barve, 3 vrata, 
pravkar opravljen tehnični pregled, ne-
karamboliran, odlično ohranjen. Cena: 
1.590 €. Tel.: 041 746 788

Prodam Hondo Civic 1,4, l. 1990, zim-
ske gume, registrirano do 28.5.2010, za 
simbolično ceno. Tel.: 031 497 861

Prodam Ape car P3 Piaggio, l. 1997, do-
bro ohranjen in registriran. 
Tel.: 041 244 543

Prodam motorno kolo Husqvarna, l. 
2003, 9.000 km, lepo ohranjeno. 
Tel.: 031 816 555

Prodam v zelo dobrem stanju mašino z 
menjalnikom – Lancia Dedra. 
Tel.: 031 479 932  

Prodam 4 kom. gum Continental, 175-
65R-14, narez 5 mm, vse skupaj za 70 
€. Tel.: 03 56 88 276

Prodam Citroen C5, l. 2005 (12), temno 
sive barve, 100.000 km. Je slovenske-
ga porekla, ima vso možno opremo, do-
dam še letne gume z alu platišči. Cena: 
9.000 €. Tel.: 031 312 602

Prodam Seat Cordoba, let. 2002, 1,9 SDI, 
siva metalik barva, klima. Možna menja-
va. Cena: 3.800 €. Tel.: 070 874 120

Prodam 4 kom. letnih gum z alu pla-
tišči, cena 40 € za 4 kom., dimenzije 
155/70 R 13 75 T. Tel.: 07 81 40 957

Prodam alu platišča za Vitaro 1,6 Su-
zuki, P 255/60 R15 85 Q, z gumami 7JX 
15H2 ET3. Tel.: 05 99 46 140

Ugodno prodam 4 platišča, kot nova, in 
malo rabljene letne gume 175/65 R-13. 
Tel.: 031 431 635

Prodam Mercedes 200 Avtomatik, l. 
1989, prevoženih 180.000 km, registri-
ran celo leto, cena 700 €. 
Tel.: 031 791 479

Prodam 4 letne gume Dunlop SP 10 -  
175 x 65R/14 in 4 gume Continental 165 
x 65R/14, rabljene cca. 20 %, 10 €/kom. 
Tel.: 031 702 003

KMETIJSTVO, LES

Prodam traktor MF 154-4 4x4, l. 1977, 
54 KS, 2 hitrosti in hitra sklopka kar-
dana, registriran, nove zadnje gume. 
Cena: 6.800 € ali menjam z doplači-
lom. Tel.: 041 246 742

Prodam traktor Zetor 5911, l. 1981, 
motor in zavore generalno obnovljene. 
Cena 3.400 €. Tel.: 041 445 867

Prodam traktor IMT 533, dobro ohra-
njen, registriran, z varnostnim lokom. 
Tel.: 041 932 842

Prodam traktor New Holland TD 50-20, 
75 KM, 4x4, star 4 mesece, 20 delovnih 
ur, 4.000 € ceneje od novega. 
Tel.: 041 923 192

Prodam tračni obračalnik Tajfun 2,1 m, 
cena 280 €, ter balirko Velger z noži, 
mreže, ohranjena. Cena: 9.700 €. 
Tel.: 051 862 205

Prodam puhalnik Tajfun na traktorski 
pogon za 200 € in rdeče vino po ceni 
0,70 €/l. Tel.: 040 840 065 

Prodam puhalnik za žita, ličkalnik za 
koruzo, molzni stroj, slamoreznico s 
puhalnikom ter motor Tomos Avtomat. 
Tel.: 031 585 179

Prodam motokultivator Muta z dizel-
skim motorjem, 12 KM, malo rabljen. 
Zraven je planirna deska za zemljo ali 
sneg. Tel.: 03 58 06 131 

Prodam mlin za koruzo (šrotar), vleč-
no kljuko za R 19, prednje luči za Fiat 
Punto, l. 1995 – 99’, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 827 173

Ugodno prodam 20 tonski cepilec za 
drva na traktorski pogon, cena po do-
govoru. Tel.: 070 866 560 

Prodam kovinski enofazni cirkular za 
280 € in samohodno kosilnico BCS – 127 
ACME motor, dobro ohranjeno, ugodno. 
Tel.: 041 552 913

Prodam kosilnico BCS, dizel, lepo ohra-
njeno. Tel.: 051 655 514

Prodam stebričke za pašnik, 150 cm, 
200 kom. Tel.: 051 232 256

Prodam polnilko za salame in mešalec 
za mešanje mesa, inox, enofazni, na 
prekuc. Tel.: 031 645 488

Prodam balirano seno v okroglih balah, 
okolica Brestanice. Tel.: 031 872 178

Prodam seno v kockah, 200 kom., kro-
žne brane, 20 diskov, žrebico posavko, 
staro 10 mesecev, ali menjam za vozno 
kobilo. Tel.: 07 49 68 535 

Prodam pomični dvobrazdni plug Batu-
je in star prešni kamen, še v delovnem 
stanju. Tel.: 031 727 045

Prodam 14 silažnih bal sena in tri izlo-
čene svinje. Tel.: 041 489 225

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

Seno, mrvo, zelo kvalitetno, v refuzi, 
ugodno prodam. Tel.: 07 81 85 207

Prodam suha bukova drva v okolici Sev-
nice,  cena 50 €/m3, možna dostava. 
Tel.: 07 81 80 351

Prodam osem silažnih bal sena. 
Tel.: 041 809 268

Prodam okrogle bale sena. 
Tel.: 041 706 623

Prodam seno z deteljo v okroglih balah, 
20 kom. Tel.: 031 530 459

Prodam kvaliteten oves, primeren za 
setev in krmo. Tel.: 031 519 566

Prodam naravno sušeno koruzo. 
Tel.: 051 615 148

Prodam semenski ter jedilni krompir in 
ajdovo moko. Tel.: 031 845 064

Prodam koruzo v zrnju in prašiče, tež-
ke 40, 120, 150 kg. Tel.: 031 698 469

Prodam koruzo v zrnju, seno v refuzi, 
rdeče vino, ali menjam za odojke. 
Tel.: 07 49 56 456

Prodam koruzo v zrnju, naravno suše-
no. Tel.: 051 361 635

Prodam bukova kalana drva, dolžina 25 
in 33 cm. Tel.: 041 734 859 

Prodam kalano kolje dolžine 2,5 m, po 
ugodni ceni. Tel.: 041 839 802

Prodam kostanjeve kole dolžine 2,7 in 
3 m. Tel.: 041 653 875

Prodam kostanjeve kole, dolžine 3, 2,5 
in 2 metra in bukova drva. Tudi dosta-
vim. Tel.: 040 319 448 

Prodam oves, 500 kg, cena 0,20 €, oko-
lica Brežic. Tel.: 031 319 080

Prodam ajdo, pšenico, ječmen in vino 
cviček. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 767 394

Prodam okrogle bale, hribovska suha 
otava, in kostanjeve kolje 2 ali 3 m, 
cena po dogovoru. Tel.: 041 832 189 

Prodam seno – kocke in rdeče vino 
odlične kvalitete po 0,80 €/l. 
Tel.: 07 49 77 455

Prodam seno v kockah, cena po dogo-
voru, in strešno kritino Opekarne Bre-
žice. Tel.: 031 360 712

Prodam sejalnico OLT za koruzo, je-
čmen (0,18 €), koruza (0,15 €), oves 
(0,20 €), ajda za setev (0,80 €) in moko 
(2,00 €). Tel.: 031 834 173 

Prodam dve nakladalki (19 m3) razsute-
ga sena v okolici Tržišča, ugodno. 
Tel.: 031 486 778

Prodam seno v refuzi in cca. 70 kock 
sena (1,5 €), okolica Tržišča. 
Tel.: 041 685 022

Prodam opaž in brune različnih debelin 
in klas. Tel.: 040 624 123

Prodam rante za ograjo konj, koruzo in 
seno. Tel.: 041 396 119

Prodam vrtnarsko bruno Marguč Teko-
ma 230, dobro ohranjena, malo rablje-
na, cena po dogovoru. Tel.: 040 750 374

Prodam nahrbtno kosilnico Kawasaki TH 
48, malo rabljena, ugodno. 
Tel.: 041 768 177

Prodam traktorsko kosilnico, dvojni 
rez, kosilnico za hribovit teren, plug IMT 
755, predsetvenik 220, frezo T. Vinko-
vić - 120 cm in trosilec hlevskega gnoja 
Tajfun. Tel.: 040 295 510

Prodam vrtno frezo Batuje, malo ra-
bljeno, v brezhibnem stanju, cena 200 
€. Tel.: 041 412 073

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

Ličkalnik za koruzo, delno v okvari, in 
inverzijo za traktor TV 730 - menjam za 
drva. Tel.: 031 308 391

Prodam škropilnico Atomizer, enoosno, 
1000 l, v odličnem stanju, cena 1.300 
€. Tel.: 031 413 519

Ugodno prodam 18-litrsko ročno škro-
pilnico Cifarelli, rabljeno dve sezoni, 
ter  rdeče vino po 0,80 €/l. 
Tel.: 07 81 43 285

Kupim strižno koso za Goldoni ali Muto, 
okoli 1 m širine, okrogli priklop na spon-
ko – zobnik. Tel.: 041 281 490

Prodam bukova drva, razžagana in na-
sekana, primerna za centralno ali šte-
dilnik, možna dostava. Tel.: 041 717 760

Prodam večjo količino cipres Thuja 
Smaragd, primerne za živo mejo. 
Tel.: 041 928 980

ŽIVALI

Prodam več prašičev od 60 do 100 kg za 
zakol ali nadaljnjo rejo, hranjeni z do-
mačo kuhano hrano, ugodno. 
Tel.: 041 380 981 

Prodam 3 ovce, dve breji in eno z mla-
dičem, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 953 832

Prodam koze, breje ovce, jagenjčke, 
zajce za zakol in kokoši domače reje. 
Tel.: 031 671 906

Prodam žrebe, staro 9 mesecev, težko 
okoli 350 – 380 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 65 331

Žrebico, staro 2 leti, rjave barve, mir-

no, in kobilo šeko, ujahano, staro 10 let, 
zelo ugodno prodam. Tel.: 031 304 172

Prodam telico simentalko, staro do 3 
mesece, izredno grajena, od odlične 
krave, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 56 162

Prodam teličko simentalko, staro 2 te-
dna, in dvobrazdni plug Landsberg. 
Tel.: 031 486 076

Prodam kozličke mini himalajske koze, 
več kom., 70 €/ kom., ter leto in pol 
staro kozo, ki je imela trojčke, proda-
mo skupaj z dvema mladičema za 200 
€, Tržišče. Tel.: 040 637 453

Prodam kozličke stare 3 mesece. 
Tel.: 031 271 350

Prodam bikca LS/LIM pasme, starega 2 
meseca. Tel.: 040 933 911

Prodam svinje za pleme, menjam za 
koruzo ali ječmen, in krave simentalke 
ter teličko. Tel.: 07 49 69 140

Prodam 3 prašiče, težke od 130 – 150 
kg, hranjene z domačo hrano, in teli-
co, težko okoli 500 kg. Tel.: 041 243 497

Prodam odojke, težke 25 – 30 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 922 839

Prodam odojke, težke okoli 25 kg, ko-
ruzo in seno v refuzi. Tel.: 07 49 67 135

Prodam odojke, težke  20 – 25 kg. 
Tel.: 07 49 67 149

Prodam težje odojke, cca. 40 kg, pra-
šiče za zakol, jedilni krompir in jedilni 
fižol domače pridelave. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer) 

Prodam odojke, težke 25 – 30 kg, pri-
merne za nadaljnjo rejo ali zakol ter 
travniški mulčer, rotacijski na dve elip-
se, 4 nože. Tel.: 031 796 019

Prodam koze s kozlički, ovce z jagenjč-
ki ter zajce za zakol ali rejo. 
Tel.: 031 671 906

Prodam kobilo norik, brejo 9 mesecev, 
zelo mirno, s papirji. Tel.: 041 377 870

Prodam kravo za zakol, staro 6 let. 
Tel.: 07 49 72 618

Prodam kravo simentalko z drugim tele-
tom ali menjam za vozno kobilo, kupim 
pa traktor do 70 KM. Tel.: 040 309 402

Prodam bikca simentalca, starega 3 
mesece, in pašno telico simentalko, 
brejo 7 mesecev. Tel.: 031 415 924

Prodam dva črno–bela bikca, stara 14 
dni, in hlevski gnoj. Tel.: 031 868 337

Prodam teličko simentalko, staro 10 dni, 
od dobre molznice. Tel.: 031 312 613

Prodam teličko, staro 15 tednov, sivo, 
za nadaljnjo rejo ali zakol. Tel.: 07 49 
74 048

Prodam kravo za zakol. 
Tel.: 07 81 89 328

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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Prodam prašiče, težke 100 kg, mesna-
ti tip, in cirkular z motorjem 10 KM. 
Tel.: 041 385 653

Prodam plemenskega ovna, JS pasme, 
starega 10 mesecev. Cena 85 €. Tel.: 07 
49 76 239 (zjutraj ali zvečer)

Ovna, mirnega, starega 2 leti, prodam 
za 50 €. Tel.: 041 377 860

Prodam dva jagenjčka, stara 3,5 mese-
ce, primerna za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 813 532

Podarimo Rotweiler, samico staro 2 leti 
in pol, enkrat imela mladiče. Plačate 
samo stroške 100 €. Tel.: 030 935 593

Kupim turške putke in normalne rjave 
kokoši nesnice. Tel.: 041 683 261

Kupim psa kraški ovčar, mladiča. 
Tel.: 07 49 72 003 

Zbiramo rezervacije za mladičke pritli-
kavega belega šnavcerja. 
Tel.: 041 923 902

ŽIVILA, VINO

Prodam vino, rdeče mešano, frankinjo, 
beli pinot, chardonnay, domače salame 
ter slivovko, sadjevec in vinsko žganje. 
Tel.: 041 869 575

Prodam vino sorte pinot, belo mešano 
in rdeče po ugodni ceni. 
Tel.: 07 49 56 262

Prodam belo ter rdeče vino, cena 1 €/l. 
Tel.: 031 509 337

Prodam rdeče vino, možna menjava za 
odojke. Tel.: 041 663 727

Vino rumeni muškat, chardonnay, mo-
dro frankinjo, mešano bizeljsko rdeče 
– prodam ali menjam za drva ali odoj-
ke. Tel. 040 781 444

Prodam belo in rdeče vino, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 51 577

Prodam čisto svinjsko mast, okoli 30 li-
trov. Tel.: 041 835 088

Prodam domač jabolčni kis iz neškro-
pljenih jabolk. Tel.: 041 444 201

Prodam vino modro frankinjo, cena 1 
€/l. Tel.: 031 765 662

Prodam 200 litrov rdečega vina. 
Tel.: 031 770 859

Prodam biodinamično vino modra franki-
nja, rose, cena 10 €/l. Tel.: 041 310 689

Prodam vino cviček, dolenjski okoliš, 
možna dostava do 30 km, zelo ugodno. 
Tel.: 031 888 817

Prodam modro frankinjo, mešano rdeče 
vino, chardonny, ali zamenjam za praši-
ča. Vsa vina so odlične kvalitete. 
Tel.: 031 564 785

Prodam sadjevec po 4,00 € in domač ja-
germajster po 10,00 €. Tel.: 041 524 287

Prodam domače (bio) orehe, strte. 
Tel.: 041 809 268

Zamenjam 300 litrov kvalitetnega rde-
čega vina za 200 kom. kostanjevega ko-
lja dolžine 2,5 m. Tel.: 041 652 045

RAZNO

Prodam 4 lita platišča z gumami 
225/45-15, malo rabljene, in 100 m2 
svetlih keramičnih ploščic. 
Tel.: 031 617 120

Prodam novi Matrix MHZV 255 A – kom-
biniran hladilnik/zamrzovalnik, dobljen 
na nagradni igri, za 200 €.  
Tel.: 031 626 904 

Prodam hladilnik za hladilno tekočino 
za Rover serije 400, cena 50 €. 
Tel.: 041 840 394

Prodam tehtnico Libela 200 LG. 
Tel.: 041 581 488

Prodam betonsko strešno kritino (1000 
kom), cena 120 €, in rdeče vino, cena 
0,70 €. Tel.: 040 637 202

Prodam masažno mizo, dvižno – stol, 
belo usnje, kot nova. Cena 200 €, Jese-
nice na Dolenjskem. Tel.: 030 911 534

Prodam dva elektromotorja 0,37 in 
0,50 KW, 1400 obratov na minuto. Cena 
30 € za oba. Tel.: 07 81 49 261

Ugodno prodam stensko uro. 
Tel.: 041 560 825

Prodam šeping za obdelavo kovin, avto-
matski pomik, in varilni aparat. 
Tel.: 041 526 846

Prodam steper (Orbistar Florer), zelo 
ugodno, star pol leta. Tel.: 031 215 546

Ploščice za kamin, lepo ohranjene – 
prodam. Tel.: 031 615 597

Prodam lepo ohranjene starine kot so 
telege, lesene brane, mlatilnica za žito 
itd., primerne so za zbiratelje ali mu-
zejsko zbirko. Tel.: 041 439 908

Ugodno prodam rabljena PVC okna, ve-
liko različnih dimenzij, imam tudi lese-
na okna – lepljen les. Tel.: 041 809 050

Prodam mikser za mletje sadja. 
Tel.: 040 796 143

Prodam digitalni SRL fotoaparat  Sony 
A-100 z dvema objektivoma 18 – 70 in 
75 – 300, za 320 €. Tel.: 041 646 481

Prodam cevi alkaten 1 cola za vodovod, 
400 m, nove. Tel.: 041 652 433

Prodam nove AŽ 10 sat., 7 sat, pleme-
nilčke, možna menjava za čebelje dru-
žine. Tel.: 031 501 801

Prodam varilni aparat elektro inverter-
ski, 160 A, 220 V, nov, garancija. 
Tel.: 031 554 098 

Prodam klaviaturo Yamaha DGX 520, 
staro 2 leti. Tel.: 041 523 593

Prodam star lesen voz, bakreno škropil-
nico, hrastova soda 500 in 200 l., gumi 
voz za vprego živali ter belo vino in cvi-
ček. Tel.: 041 262 122

Muzejska vrednost – pisalni stroj AEG Mi-
gnon, l. 1903, latinica, cirilica ter 4 vr-
ste pisave, v kovčku s priborom. Deluje. 
Prodam za 2.000 €. Tel.: 07 49 25 960

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

Prodam birmansko črno obleko s sraj-
co in kravato št. 43 in sivo obleko za 
obhajilo s srajco, cena 100 € za vsako. 
Tel.: 031 701 424

Prosim, če mi kdo podari ali po simbol-
ni ceni proda orbitrek. Tel.: 040 777 199

Iščem kitarista(ko), basista(ko) in pevko 
za igranje, starost do 18 let. 
Tel.: 040 287 256

Podarim 10 vreč apna za gradbeništvo. 
Tel.: 031 532 656

Prodam plinski žar z marmorno ploščo 
50x50 cm, ogrodje rostfrei, ugodno. 
Tel.: 031 645 488 

Prodam štedilnik na CK -Ekocentral, 
nov v inox izvedbi, desni priključek, 
dimnik dolžine 1 m. Tel.: 041 812 784 

Prosim, če mi kdo podari velik senčnik 
za zunaj in otroška igrala. Hvala. 
Tel.: 07 62 09 064

Iščem žensko za občasno čiščenje sta-
novanja v Kostanjevici na Krki. 
Tel.: 031 552 797

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam malo rabljeno lupinico za do-
jenčke od 0– 13 kg, cena 30 €. 
Tel.: 030 345 099

Prodam kotno računalniško mizo za 30 
€, miza je nova, in mikser za mletje 
sadja. Tel.: 040 796 143

Prodam ročno prsno črpalko Philips 
Avent – nova. Tel.: 031 413 519 

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 objavo, 
t.j. vsak ponedeljek pred izidom 
časopisa do 12. ure, 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 1. in 14. aprilom

Četrtek, 1. 4.
• ob 18.00 v Mestni hiši v Brežicah: otvoritev prve samo-

stojne razstave Metke Vimpolšek
• ob 18.00 v KD Krško: igrana predstava za otroke od 4 let 

dalje „Kako je Nejc prevzgojil babico“, za rumeni abo-
nma in izven

Petek, 2. 4.
• v Knjižnici Sevnica: pripovedovanje pravljic otrokom iz vrtca
• od 12.00 do 17.00 v Gostišču Uljčnik Majcen v Tržišču: 

kuharska delavnica – ribje jedi 
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: lego večer - sestavimo svo-

jo železniško postajo

Sobota, 3. 4.
• od 08.00 dalje na parkirišču za HTC Sevnica: vsakome-

sečni sejem
• ob 10.00 v PC TA-BU Krško: MC direndaj - nakit za dekle-

ta in roboti za fante
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: velikonočna delavnica
• ob 16.00 v MC Sevnica: delavnica za čistilno akcijo – de-

lamo kante
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: večerni čvek o prostovoljstvu

Nedelja, 4. 4.
• ob 14.00 na Studencu: tradicionalno srečanje starejših 

krajanov

Ponedeljek, 5. 4.
• ob 9.00 pred Občino Krško: tradicionalni velikonočni po-

hod TD Krško
• ob 9.00 pred gasilskim domom Globoko: 5. pohod po me-

jah krajevne skupnosti 
• ob 13.00 izpred gasilskega doma Blanca: velikonočni pohod
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-

venstvo veteranov in upokojencev za april

Torek, 6. 4.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: pogovor z županom 

Srečkom Ocvirkom in kulturni program
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: humanitarni dogodek 

Rotary kluba Sevnica - komedija Volilna kampanija ali nek-
do te mora imeti rad v izvedbi Prosvetnega društva Vrhovo

Sreda, 7. 4.
• ob 16.00 pred knjižnico v Kostanjevici na Krki: nordijska 

hoja – praktični del
• ob 18.00 v MC Brežice: ogled filma „Slepilo“

Četrtek, 8. 4.
• ob 13.00 v MC Brežice: velika otvoritev Mladinskega cen-

tra Brežice
• ob 17.00 v klubu MC Brežice: lutkovna predstava Muca 

Copatarica
• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: Poj z menoj - območ-

no srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov
• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: otvoritev razstave „Univer-

za za tretje življenjsko obdobje predstavlja svoje delo“
• ob 19.00 na gradu Sevnica: odprtje fotografske razstave 

Damjana Popelarja Piramida – drevo
• ob 20.30 v MC Brežice: koncert skupine Soulfood Inc.

Petek, 9. 4.
• v Glasbeni šoli Krško: 2. mednarodno tekmovanje klari-

netistov (do 11. 4.)
• ob 16.00 v Bivaku Senovo: lan party, ob 18.00: večer ani-

miranega filma - Bolt
• ob 17.30 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice 
• ob 18.00 v OŠ Raka: nagradni kviz na temo poznavanja 

živali
• ob 18.00 v Športni dvorani Radeče: slavnostni koncert ob 

60-letnici Glasbene šole Radeče in 35-letnici podružnič-
ne glasbene šole Laško

• ob 18.00 na turistični kmetiji Glas na Sremiču: praznik 
vina ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti

• ob 19.30 v KD Krško: drama „Na mostu sama sam“ v iz-
vedbi KUD F. Stiplovšek Gimnazije Brežice, za izven

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: DJ Gregory & koktajl par-
ty, ob 21.30 v dvorani MC Brežice: koncert skupine Liquf, 
ob 22.30: skupina MI2

Sobota, 10. 4.
• ob 10.00 na igrišču OŠ Jurija Dalmatina Krško: otvoritev 

igrišč in naravoslovne učilnice
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: otvoritev živ-žava – indi-

janska zabava s perjanicami
• ob 10.00 v PC TA-BU: MC direndaj - pomlad na moj način
• ob 10.00 v OŠ Raka: eko delavnica s časopisnim papirjem
• ob 14.00 na igrišču pri mladinskem hotelu Brežice: košar-

karski turnir z nagradami
• od 16.00 do 20.00 v kulturnem domu Bistrica od Sotli: 

zbiranje vzorcev vin in salam (še 11.4. od 8.00 do 12.00 ) 
in ocenjevanje 14. 4. ob 15.00 

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: ročni nogomet, kartanje
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: kino Bivak
• ob 19.00 v GD Studenec: Pridi gola na večerjo, igra KUD 

France Prešeren Blanca
• ob 19.00 v Domu krajanov na Sromljah: srečanje ljudskih 

pevcev „Pozdrav pomladi“ 
• ob 19.30 v KD Krško: komedija „Jaz pa tebi sestro!“, za 

modri abonma in izven
• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma RK 

Sevnica : RD Moškanjci – Gorišnica
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: stand-up komedija

Nedelja, 11. 4.
• ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert nagrajen-

cev 2. mednarodnega tekmovanja klarinetistov 

Torek, 13. 4.
• ob 17.00 na igrišču pri mladinskem hotelu Brežice: MC 

basket rekreacija in after palačinka party
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica

Sreda, 14. 4.
• od 16.00 do 20.00 v SMC Sevnica: delavnica Strateško na-

črtovanje v nevladni organizaciji (prijave do 12. 4. na 070 
550 395 ali tjasa.penev@prstan.eu)

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 

šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Tadeja Pretner-

ja „Svobodna volja“

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

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
sporoča, da bo prodaja belih 

 kilogramskih piščancev, 
rjavih ter grahastih jarkic

2. aprila na Kajuhovi 3, Senovo 
ter 3. aprila pri Mirt Alojzu 

Gmajna 28, Raka

Zbiramo tudi naročila za 
enodnevne race in gosi 
ter večje purane. 

Za naročilo pokličite 
na  07 49 73 190 ali 031 676 724.

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

Prodam dva kavča in dva fotelja, vse 
dobro ohranjeno, za 160 €, okolica Ra-
deč. Tel.: 031 325 083

Prodam pisalno mizo in posteljo 200x90 z 
vzmetnico, klubsko mizo in raztegljivo je-
dilno mizo s štirimi stoli. Tel.: 040 897 768 

Zaradi selitve ugodno prodam dvižno 
posteljo in omare. Ob nakupu podarim 

posteljnino (Koprivnica pri Brestanici). 
Tel.: 051 815 513

Preko 150 kom. oblačil za fantka od 0 – 
12 mesecev prodam po simbolični ceni 
100 €. Tel.: 031 685 946 

STIKI
52-letni vdovec bi rad spoznal žensko 
za prijateljstvo, kasneje možna resna 

zveza. Pokliči, rad bi se postaral s te-
boj. Tel.: 041 977 379

49-letni fant bi rad spoznal žensko do 
55 let, ki bi prišla k meni na podeželje. 
Tel.: 041 887 130

42-letni fant, nekadilec, nealkoholik, bi 
rad spoznal dekle ali mamico za resno 
zvezo ali prijateljstvo. Tel.: 031 557 602

Na spletu že 
v sredo!
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Na skupščini, ki jo je vodil de-
lovni predsednik Ivan Plohl 
(je tudi predsednik komisije 
za motokros pri AMZS Šport), 
smo med drugim lahko slišali, 
da društvo kljub temu, da je 
kot mnoga druga ostalo brez 
lastne avto-šole, še vedno po-
sveča precej pozornosti vzgoji 
za varnejšo vožnjo v prometu. 
Po besedah predsednika dru-
štva Ivana Slopška redno so-
delujejo v občinskem Svetu 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, tako kot lani 
bodo konec aprila soorgani-
zatorji teoretične in praktič-
ne prostovoljne preizkušnje 
motoristov v Racelandu v Vr-
bini, jeseni pa se bodo vklju-
čili v akcijo Prvi šolski dan. 
Že vrsto let je njihova naj-
bolj odmevna in poglavitna 
dejavnost prirejanje tekmo-
vanj v motokrosu, saj skrbijo 
za eno najbolj znanih moto-
kros stez v Sloveniji, za lan-
sko organizacijo evropskega 
juniorskega prvenstva na Pri-
lipah pa so prejeli priznanje 
za najboljšega organizatorja. 
Na skupščini so se za lansko-
letne tekmovalne uspehe za-
hvalili svojemu članu Benja-
minu Cirnskemu.

Žal Prilipe niso znane le po 
dogodkih iz osamosvojitvene 
vojne in po nekdaj zelo po-
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Terme  Topolšica

pularnih dirkah, na katerih 
so nastopali mnogi danes le-
gendarni dirkači, kot npr. Av-
belj, Zdovc in Predan, ki so 
si tudi ogledali nedeljsko tek-
movanje, pač pa še po dol-
gotrajnih sporih z najbliž-
jim sosedom. Ta je po nekdaj 
zglednih odnosih in celo sode-
lovanju začel močno naspro-
tovati motokrosu na Prilipah, 
čeprav je steza v lasti društva, 
ki mu je zaradi prepovedi tre-
ningov onemogočen normalen 
športni razvoj. Nenehne prija-
ve zaradi prekoračitev obre-
menjenosti s hrupom in drugi 
posegi inšpekcijskih služb iz-
črpujejo klubsko blagajno ter 
zmanjšujejo učinkovitost pro-
stovoljnega dela članov dru-

štva, gasilcev ter vseh drugih 
ljubiteljev motošporta, ki jim 
pri tem pomagajo.

Kljub vsem težavam AMD Bre-
žice nadaljuje z organizacijo 
motokros prireditev in minulo 
nedeljo so že uspešno izpeljali 
prvo letošnjo tekmo za DP po-
sameznikov, 12. septembra pa 
bo na Prilipah še pokalno tek-
movanje. Najbolje so se v po-
sameznih kategorijah tokrat 
odrezali Deni Ušaj (MX 125), 
Tim Gajser (MX 85), Maks Ma-
usser (MX 50) in Bogomir Gaj-
ser (veterani), naši posnetki 
pa so v glavnem iz najbolj za-
nimive kategorije »open«, v 
kateri je zmagal Matevž Irt.
� S.�Mavsar

BREŽICE – Približno desetina izmed 700 članov brežiškega avto-moto društva se je pred 
14 dnevi zbrala na redni letni skupščini in po pregledu dela v lanskem letu sprejela pro-
gram aktivnosti za letošnje. Kot je bilo večkrat slišati, kljub nenehnim težavam, ki jih 
imajo zaradi svoje steze za motokros na Prilipah, ne nameravajo odnehati s prirejanjem 
tekmovanj, saj bi tako prekinili dolgoletno tradicijo. To so ponovno dokazali že minulo 
nedeljo z uspešno izvedbo dirke za državno prvenstvo posameznikov, s katere objavlja-
mo fotoreportažo našega novega sodelavca Gregorja Sečna.

AMD	Brežice:	Ne	bomo	
odnehali!

PRILIPE, 28.3.2010
Foto:�Gregor�Sečen

Janko�Slopšek�in�Ivan�Plohl


