
Obisk premierja Boruta Pa-
horja je bilo nekakšno nada-
ljevanje pogovorov o nadalj-
nji usodi projekta, ki so se 
začeli 8. marca ob obisku po-
savskih županov v Ljubljani. 
Posavje, zaskrbljeno zaradi 
zastojev pri gradnji HE Krško 
in pri pripravi DPN za HE Bre-
žice in Mokrice, je tako dobilo 
zagotovilo, da se bo „projekt 
stoletja“ kljub domnevnemu 
pomanjkanju sredstev v vo-
dnem skladu nadaljeval. Gra-
dnja akumulacijskega bazena 
in pripadajoče infrastrukture 
ob HE Krško naj bi se začela v 
začetku poletja, državni pro-
storski načrt za HE Brežice bo 
predvidoma javno razgrnjen 
maja in sprejet do konca leta 
oz. najkasneje januarja na-
slednje leto.

Z izkupičkom Pahorjevega obi-
ska sta bila zadovoljna tako 
direktor Hidroelektarn na spo-
dnji Savi Bogdan Barbič kot 
krški župan Franc Bogovič, 
manj pa predsednik Odbora za 
HE na spodnji Savi Niko Gale-
ša, ki je pogrešal bolj konkre-
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Po 7 letih – druga, dopolnjena izdaja!

Pahor	podprl	HESS		
in	drugi	blok	JEK
KRŠKO - „Stvari so se premaknile z mrtve točke in gredo v pravo smer. Inte-
res države je, da v najkrajšem času dokonča s projektom na spodnji Savi in 
tako prispeva k energetski oskrbi Slovenije,“ je po obisku v Posavju povedal 
premier Borut Pahor, ki si je v spremstvu ministrov za gospodarstvo dr. Ma-
teja Lahovnika ter za okolje in prostor dr. Roka Žarnića ogledal gradbišče HE 
Krško, obnovljen Valvasorjev kompleks ter Nuklearno elektrarno Krško. 

tne dogovore: „Bojim se, da 
bo ministrstvo za okolje zo-
pet izkoriščalo ta manevrski 
prostor, vendar bomo vztraja-
li, da se dogovori spoštujejo.“ 

Pahor je po obisku v NEK na-
povedal tudi, da bo predlog 
nacionalnega energetskega 
plana, ki ga bo jeseni obrav-
naval Državni zbor, vseboval 
tudi predlog odločitve glede 
gradnje drugega bloka nukle-

arke. „Kot predsednik sloven-
ske vlade si ta hip ne znam 
predstavljati zadostne ali su-
verene oskrbe z energijo v 
prihodnosti brez drugega blo-
ka nuklearke,“ je poudaril Pa-
hor, vendar dodal, da si želi v 
dialogu z lokalno skupnostjo 
dobiti soglasje in vsa potreb-
na dovoljenja za ta projekt, 
pri tem pa ne izključuje niti 
referenduma.
 Peter Pavlovič

Premier Pahor z ministroma Žarnićem in Lahovnikom 
ter Bogdanom Barbičem med ogledom gradbišča HE 
Krško (foto: S. Vahtarič)

KRŠKO – Nocoj bo v Podbočju potekal še zadnji od šestih zbo-
rov občanov, ki jih je sklicala Občina Krško v želji po pregle-
dni predstavitvi rabe nadomestil za omejeno rabo prostora, 
ki jih prejema v zadnjem desetletju. Dosedanji zbori so mi-
nili predvsem v znamenju slabe udeležbe in večinske podpo-
re županovemu predlogu bodoče rabe nadomestil.

Župan Franc Bogovič je na zborih predstavil več predlogov bo-
doče delitve 7,2 milijona evrov letnega nadomestila zaradi je-
drske elektrarne Krško in odlagališča NSRAO, ki so jih podali bo-
disi predstavniki političnih strank bodisi civilne družbe, glasuje 
pa se le o predlogu občinske uprave, ki med drugim predvideva 
porabo 1,4 milijonov evrov za neposredne programe za posame-
znike, v prvi vrsti za tiste s stalnim prebivališčem v 1500-metr-
skem pasu okoli jedrskega objekta, dodatna sredstva za delova-
nje krajevnih skupnosti ter dodatna sredstva za sofinanciranje 
vrtcev, pri čemer bi se plačilo staršev razpolovilo, financiranje 
letovanja otrok in šol v naravi, višjo pomoč ob rojstvu otroka 
ter dodatna sredstva za sofinanciranje storitve pomoč na domu 
in izgradnjo malih čistilnih naprav. Vse z namenom, kot je de-
jal Bogovič, zagotavljanja višje kvalitete življenja, kot jo na-
laga zakon o financiranju občin.
Na prvem zboru občanov v Krškem so zabeležili 99 udeležen-
cev z volilno pravico, od katerih jih je na koncu 29 podprlo žu-
panov predlog bodoče rabe nadomestil za omejeno rabo pro-
stora, 23 pa jih je bilo proti. Na Senovem je bilo udeležencev 
71, županov predlog jih je podprlo 70, proti pa ni bil nihče. V 
Leskovcu pri Krškem se je zbora udeležilo 63 občanov, od ka-
terih jih je 27 glasovalo za, 16 pa proti županovemu predlogu. 
V Brestanici je bil izid 30 za in 5 proti, udeležba pa 46. Sinoči 
je zbor občanov potekal še na Raki.
Zaradi skromne udeležbe na dosedanjih zborih je že jasno, da 
sklepčnost glasovanja ne bo dosežena, saj bi se moralo zborov 
skupno udeležiti vsaj 10 % volilnega telesa v občini Krško oz. 2110 
volilnih upravičencev. Bodo pa številna mnenja, izražena v okviru 
razprav na zborovanjih, morda v pomoč občinskim svetnikom, ki 
bodo o bodoči porabi nadomestil predvidoma razpravljali (mor-
da tudi odločali) na majski seji občinskega sveta. P. P., B. M.

Zbori	občanov	se	
danes	zaključujejo

Barbara Šoba je pojasnjeva-
la, da so nasledniki Attemsov 
sodbo dobili leta 2007, šlo je 
za prvi delni sklep Okrajnega 
sodišča v Brežicah, po pritožbi 
pa je občina sklep dobila šele 
avgusta lani, in sicer, da velja 
vračilo premoženja, ne pa tudi 
o obliki vračila, za kar bo po-

treben nov postopek. Pojasni-
la je, da na vrhovnem sodišču 
poteka revizija postopka, ker 
ni razjasnjeno, pa katerem za-
konu je bil Attemsom grad od-
vzet, saj so dokazali, da se jim 
je leta 1945, ko so jih razglasi-
li za veleizdajalce in grad od-
vzeli, zgodila krivica. 

Svetniki so v petih sklepih za-
pisali, da v kolikor bi bil grad 
po končanem nepravdnem po-
stopku vrnjen nekdanjim la-
tnikom, vračilo objekta ne 
more biti izvršeno v naravi, 
temveč izključno v obliki od-
škodnine, ki bi jo morala za-
gotoviti država, saj Občina 
Brežice, ki je lastnica gradu 
od leta 1999, ni s katerim koli 
dejanjem povzročila začetka 
sodnega postopka. Pričakuje-
jo tudi, da bodo, v kolikor bo 
po reviziji sodnega postopka 
ostala odločitev sodišča ne-
spremenjena, v nadaljevanju 
postopka zagovarjali stališče, 
da grad ne more biti vrnjen v 
naravi ter se bodo v imenu in 
na stroške države dogovorili z 
bivšimi lastniki o višini odško-
dnine in obliki izplačila le-te. 

Usoda	gradu	nejasna	
BREŽICE - Svetniki in svetnice so pozvali Ministrstvo RS za kulturo, naj gra-
du Brežice ne vrne potomcem lastnikov Attems v naravi ter naj ministrstvo 
nemudoma sprosti sredstva za izvedbo projekta druge faze celovite prenove 
gradu, kjer pričakujejo 1,3 milijona evrov za sanacijo viteške dvorane. 

Za dokončanje maratonske 25. redne seje, pričete 29. mar-
ca, so tokrat rabili še dva sklica. Med pomembnejšimi so 
potrdili predlog odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu ter tako soglašali z najemom kredita OŠ 
Cerklje ob Krki in Velika Dolina za nadaljevanje projekta 
»Z glavo na naravo«, saj so uspešno kandidirali na razpis IPA 
Operativnega programa Slovenija-Hrvaška v obdobju 2007 
- 2013, v katerem morajo zagotavljati lasten delež. Pre-
dlagane spremembe lani sprejetih odlokov o odvajanju in 
čiščenju kounalne in padavinske odpadne vode, o oskrbi s 
pitno vodo in ravnanju s komunalnimi odpadki bodo zaradi 
številnih pripomb ponovno obravnavali pred poletjem, saj 
jih niso sprejeli po enofaznem postopku. 

Kdo	bo	vodil	GEN	energijo?
KRŠKO – Sedanjemu in sploh prvemu direktorju družbe GEN ener-
gija, d.o.o. s sedežem v Krškem Martinu Novšaku se bo v začet-
ku julija letos iztekel mandat, v katerem je ta družba, tudi ob 
podpori posavske politike, uspešno shodila in postala drugi ste-
ber slovenske energetike, hkrati pa tudi daleč najpomembnej-
še posavsko podjetje. Prejšnji teden je nadzorni svet namreč že 
objavil razpis za imenovanje direktorja s petletnim mandatom. 
Vsaj z vidika interesov Krškega in Posavja, a tudi širših, bi goto-
vo pričakovali, da bo to pomembno gospodarsko družbo še na-
prej vodil domačin, ki ima poleg vodstvenih izkušenj, ki jih zah-
teva razpis, tudi ustrezna specifična znanja s področja jedrske 
energetike. GEN energija je namreč lastnik in upravljavec slo-
venskega dela jedrske elektrarne, pričakovati pa je, da bodo v 
novem mandatu sprejete pomembne razvojne odločitve, med 
drugim tudi glede drugega bloka JEK.  Ur.  
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.100 izvodov

Naslednja številka (9/2010) bo izšla v 
četrtek, 29. aprila 2010.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
21. april.
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KRŠKO – Občinski svet je sprejel letni program gospodarskih 
javnih služb in potrdil predlagano oblikovanje omrežnine ob 
cenah komunalnih storitev. Spremembe pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja namreč vsem sloven-
skim občinam nalagajo, da najkasneje do 1. januarja 2011 
začnejo obračunavati vsaj 50-odstotno amortizacijo. To bo 
povprečno položnico za komunalne storitve gospodinjstva, 
ki je priključeno na kanalizacijo, podražilo za 20 % oz. za 
7,15 evra, za vsa ostala gospodinjstva pa za 2 % oz. za 1,2 
evra. Svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o spremembi 
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, v 
skladu s katerim bodo po novem zaradi delovanja sanitarne 
deponije Spodnji Stari Grad plačevanja smetarine oproščeni 
le prebivalci omenjenega naselja in ne več celotne krajev-
ne skupnosti Dolenja vas. Svetniki so sprejeli tudi pripombe 
in predloge Občine Krško k osnutku državnega prostorskega 
načrta za 130 ha veliko območje gospodarskega središča Fe-
niks v Posavju. P. P.

KRŠKO - 16 direktorjev in ravnateljev javnih zavodov v kr-
ški občini bo za svoje po oceni občinske uprave in občinske-
ga sveta uspešno delo znova deležno lepih nagrad. Občinski 
svet jim je namreč odobril izplačilo tako dveh tretjin nagra-
de za delovno uspešnost za leto 2008, za katere so bili lani 
prikrajšani zaradi varčevalnih ukrepov države, kot do četrti-
ne nagrade za leto 2009. Skupna višina nagrad znaša pribli-
žno 50 tisoč evrov, ki jih v večini primerov zagotavlja drža-
va, posamično pa se nagrade zelo razlikujejo, od 600 evrov 
do več kot 4000 evrov bruto.

Brez nagrade je – vsaj zaenkrat – ostal direktor Centra za 
podjetništvo in turizem Krško Franc Češnovar, ki naj bi mu 
po predlogu občinske uprave pripadalo dobrih 2.500 evrov 
bruto. „Zakuhal“ mu jo je svetnik Dušan Šiško, ki je naspro-
toval nagradi Češnovarju in zahteval poročilo o delu zavoda, 
ki ga vodi, svetniki in svetnice pa so bili pri glasovanju „ne-
sklepčni“, čeprav jih je bilo v sejni sobi dovolj... Očitno bo 
moral Češnovar svetnikom, ki so mu že pred časom v neka-
terih primerih očitali slabo delo podjetniškega centra, dati 
dodatna pojasnila. P. P.

S	1.	1.	2011	podražitev	
komunalnih	storitev

Nagrade	za	16	direktorjev	in	
ravnateljev,	razen	Češnovarja

Medtem ko je bil to že enajsti 
obisk poslanske skupine SDS 
po slovenskih regijah v tem 
mandatu, je vlada medtem 
opravila le dva obiska in se 
ukvarja predvsem z Ljublja-
no, je poudaril vodja PS SDS 
Jože Tanko. Vladni predlog 
regionalizacije ne predvide-
va pokrajine Posavje, kar je 
po mnenju mag. Andreja Viz-
jaka „velika razvojna cokla“, 
ki se kaže predvsem v zasto-
jih pri velikih državnih pro-
jektih, kot so HE na spodnji 
Savi, gospodarsko središče Fe-
niks in industrijska cona Bre-
zina. Zap let pri gradnji elek-
trarn naj bi se po petkovem 
obisku premierja Boruta Pa-
horja razrešil, vendar Vizjak 
ni povsem prepričan, da bo 
tako. „Ta obisk me ni ohra-
bril. Bil sem izjemno pozitiv-
no presenečen nad odnosom 
predsednika vlade do projek-
ta, hkrati pa izjemno negativ-
no presenečen nad odnosom 

V	SDS	so	skeptični	do	
Pahorjevih	zagotovil	
POSAVJE – Posavje je 12. aprila obiskala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (PS SDS) in 
v treh skupinah opravila okoli 20 obiskov podjetij in ustanov v petih posavskih občinah. Vtise po obi-
skih so strnili na novinarski konferenci v Kulturnem domu Krško, kjer je nato potekala še javna tribuna 
o boju proti krizi, zvečer pa še nogometna tekma v videmski telovadnici.

uradnikov z Ministrstva za 
okolje in prostor,“ je pouda-
ril Vizjak, ki meni, da so „bi-
rokrati prevzeli oblast v tej 
državi in na vsakem koraku 
spotikajo ljudi“. „V Posavju 
ne pričakujemo, da bo vlada 
prihajala sem s polno malho 
denarja, pričakujemo pa, da 
bo šla nasproti gospodarskim 
pobudam in projektom, ki so 
zdravi in konkurenčni in za ka-

tere obstaja tudi zasebni inte-
res,“ je zaključil Vizjak.

Na javni tribuni z naslovom 
„Boj proti krizi je boj za nova 
delovna mesta“ sta kot uvo-
dničarja poleg Tanka in Vizja-
ka sodelovala še predsednik 
SDS Janez Janša in Zofija Ma-
zej Kukovič. Aktualni vladi so 
očitali, da se bolj kot s krizo 
ukvarja sama s sabo in politič-

nimi spletkami. „Leto in pol 
mandata te vlade je pokaza-
lo, kako je tranzicijska levi-
ca razvojno prazna, pri vpra-
šanju vrednot dobesedno na 
psu in organizacijsko v razsu-
lu. Skupaj jih držita le ideolo-
gija in udbomafijsko omrežje 
v ozadju,“ je bil oster Janša. 
Gostitelj, predsednik OO SDS 
Krško Cvetko Sršen, je sprožil 
vprašanje vizije energetskih 
objektov v regiji, tudi druge-
ga bloka NEK, Janša pa je do-
govoril, da je slednji predvi-
den v resoluciji o nacionalnih 
razvojnih programih do leta 
2023 kot opcija, do katere pa 
bo skoraj gotovo prišlo.

Obisk so poslanci SDS zaklju-
čili z nogometno tekmo v vi-
demski telovadnici, na kate-
ri so se pomerili z lokalnimi 
strankarskimi kolegi. Podrob-
neje o poteku obiska pa na 
www.posavje.info.
 P. Pavlovič

Osrednje omizje na javni tribuni z gostiteljem Cvetkom 
Sršenom na desni

BREŽICE - Ob 5. obletnici županovanja je brežiški župan Ivan 
Molan na tiskovni konferenci izpostavil povečanje proračuna, 
ki letos znaša že 1.400 evrov na prebivalca, vrednost investi-
cij v občini pa je 60 milijonov evrov. Za izvedene projekte v 
šolstvu in kulturi so namenili 13,4 milijonov evrov, za čistej-
še okolje pa 13,3 milijonov, medtem ko je proračunskih sred-
stev za izboljšave infrastrukture 31,6 milijonov evrov.   M. K.

Uspešno	investicijsko	obdobje

Občinski svet zahteva, da ministrstvo Občini Brežice nemudo-
ma pošlje v podpis pogodbo o zagotavljanju sredstev za izved-
bo 2. faze projekta obnove gradu, saj so za sredstva uspešno 
kandidirali, zdaj pa jih ministrstvo zadržuje. V primeru, da se 
s celovito obnovo gradu Brežice ne nadaljuje do zaključka so-
dnih postopkov, ki lahko trajajo še vrsto let, bi bila lahko gra-
du in viteški dvorani, ki je predmet obnove, storjena nepopra-
vljiva škoda, so zapisali.  

Svetniki so v razpravi predlagali, da naj bi se z lastniki pogovo-
rili ali sploh želijo vračilo gradu v naravi oz. celo, da jim grad 
vrnejo, saj bodo stroški vzdrževanja zanje preveliki. Ivan Su-
šin je županu očital, da ves čas sodnega postopka ni poročal 
o sodnem procesu o gradu in predlagal izvensodno poravnavo 
s potomci lastnikov. „Da bi občina in ministrstvo takoj povabi-
lo dediče lastnikov k izvensodni obravnavi, da se čim prej reši 
status gradu Brežice. Moje stališče je, naj grad ostane v jav-
ni lasti, potomcem pa se plača določena odškodnina, ki naj jo 
plača država,“ še meni Sušin.   Suzana Vahtarič

Usoda	gradu	nejasna

Čeprav so tudi kandidate za 
zbore združenega dela in zbor 
krajevnih skupnosti v veliki 
meri predlagale stranke, je 
bilo pravo razmerje politič-
nih moči med tako imenova-
nimi strankami kontinuitete 
(nekdanje družbenopolitične 
organizacije) in novimi stran-
kami, katerih večina je sode-
lovala v okviru Demokratične 
opozicije Slovenije (DEMOS), 
razvidno v družbenopolitič-
nem zboru – tako na državni 
kot občinski ravni.

V zboru občin 
kandidati demos-a 

Na volitvah za predsedni-
ka predsedstva je leta 1990 
v vseh treh posavskih obči-
nah največ glasov prejel Mi-
lan Kučan, in sicer v Breži-
cah 62,7 %, v Krškem 54,4 % 
in najmanj v Sevnici – 50,7 %. 
Iz tedanje posavsko-zasavske 
regije (14. volilne enote) so 
bili v družbenopolitični zbor 
RS iz Posavja izvoljeni: Franc 

Ob	20-letnici	prvih	večstrankarskih	
volitev	v	Posavju
POSAVJE – V mesecu aprilu mineva okroglih 20 let, kar smo po drugi svetovni vojni v Sloveniji in tako tudi v Posavju imeli 
prve večstrankarske volitve. Kot so te dni že poročali nacionalni mediji, smo v dveh aprilskih nedeljah izvolili predsednika 
in člane predsedstva RS, delegate v tedanje tri zbore republiške skupščine in tudi člane treh zborov občinskih skupščin.

Pipan (ZKS-SDP), Ciril Kole-
šnik (SKD) in Ivan Tomše 
(Zeleni). Za delegate v zbo-
ru občin RS so bili v Posavju 
izvoljeni trije skupni kandi-
dati DEMOS-a. Z največ gla-
sovi (62,1 %) so v Sevnici iz-
volili  dr. Cveta Gradišarja, v 
Krškem je bil izvoljen  Metod 
Šonc z 59,8 % glasov, v Breži-
cah pa Niko Rainer z 55,9 % 
glasov.

Za ilustracijo dogodkov pred 
dvema desetletjema po-
glejmo, kako so se odrezale 
strankarske liste na voliščih v 
občini Krško, in sicer na voli-
tvah v DPZ občinske skupšči-
ne, ki bi ga lahko primerjali 
z današnjim občinskim sve-
tom. Največ, 24,79 % oziro-
ma 7 sedežev, so osvojili Slo-
venski krščanski demokrati 
(SKD) in Slovenska kmečka 
zveza (SKZ) s 6 sedeži oziro-
ma 21,52 %. Kot najbolje uvr-
ščena izmed starih političnih 
organizacij je bila po rezul-
tatu tretja s 18,77 % oziro-

ma 4 sedeži ZKS-Stranka de-
mokratične prenove, nato 
s 13,35 % oziroma 4 sedeži 
Zveza socialistične mladine 
Slovenije (ZSMS), po dva se-
deža (9,32 %) so osvojili še 
Zeleni Slovenije (ZS) in s 5,86 
% Socialistična zveza Slove-
nije (SZDL). Enega kandidata 
je uspela s 5,13 % v prvi sklic 
DZ uvrstiti Socialdemokrat-
ska zveza Slovenije (SDZ), 
medtem ko lista posamičnih 
kandidatov z 1,26 % ni uspe-
la zasesti nobenega mesta.

V krškem najVeč 
glasoV za kandidatki

Zanimivo je tudi, da sta na 
prvih večstrankarskih voli-
tvah v Krškem daleč največ 
glasov osvojili ženski kandi-
datki, obe Zdolanki, čeprav 
seveda na različnih listah - 
Vida Ban - ZS, 1.275 glasov 

in Marica Živič - SKD, 1.179 
glasov, medtem ko so več 
kot 800 volilnih glasov ta-
krat pridobili še: Janez Ro-
šker, ZK (944), Franc Češno-
var, SKZ (990), Janez Žarn, 
SKZ (884), Silvo Mavsar, ZS 
(872) in Danilo Siter, SKD 
(805). V 27-članskem druž-
benopolitičnem zboru kr-
ške občinske skupščine so 
poleg njih sedeli še: Janez 
Abram, Branimir Vodopi-
vec, Jože Strgar in Branko 
Šoba (SKZ), Martin Češno-
var (SZ), Ida Novak-Jere-
le, Ivan Mirt, Hinko Uršič, 
in Gordana Šeško (ZSMS), 
Andrej Martinčič, Ljubo-
mir Kovač, Miloš Kukovičič, 
Tomaž Petan in Alojz Ke-
rin (SKD), Vojko Omerzu in 
Slavko Šribar (SZDL), Branka 
Kastelic, Andrej Zupančič, 
Polonca Urek in Maksimili-
jan Babič (ZKS – SDP). Ur.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet bo tokrat 
namesto v četrtek izjemoma zasedal v torek, 20. aprila. Na 
dnevnem redu je kar 19 točk, med njimi odlok o zaključnem 
računu občinskega proračuna za leto 2009, ki je bil realizi-
ran v višini 2,3 milijona evrov, kopica odlokov s področja ko-
munale, tudi odlok o koncesiji za opravljanje določenih lo-
kalnih gospodarskih javnih služb v občini, nekaj pravilnikov, 
za konec pa se bodo svetniki seznanili s programskim projek-
tom z idejnimi zasnovami za Apartmajsko poslovni objekt z 
večnamensko dvorano, ki naj bi ga zgradili na mestu kultur-
nega doma. P. P.

Tudi	o	kulturnem	domu
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smo vložili kar 31,6 milijo-
nov evrov ter s temi sredstvi 
zgradili artiški pločnik, obno-
vili Cesto prvih borcev, pri-
dobili 200 novih parkirišč ter 
uredili staro mestno jedro, 
vodovodno omrežje in osta-
lo infrastrukturo po krajev-
nih skupnostih, pa tudi ob-
novili stanovanja, ki so bila 

pridobljena od MORS-a. In-
dustrijsko poslovni coni Bre-
zina je bilo namenjenih 1,7 
milijonov evrov, podprli pa 
smo tudi podjetniške pobu-
de s spremembami občinske-
ga prostorskega načrta.

Kako je v vašem mandatu po-
skrbljeno za uresničitev in-
teresov občanov?
Kljub temu, da se zdi, da so 
v Sloveniji mogoče ljudje vse 
bolj razdvojeni, v občini Bre-
žice na srečo splošna družbe-
na klima ni taka. Nosilci akcij 
in druženj so pri nas poveči-
ni društva, občinska politič-
na podpora njihovim dejav-
nostim pa je precejšnja. V 
skrbi za občane smo z nepo-
srednimi pomočmi skrbeli za 
osnovno zdravstveno zavaro-
vanje tistih, ki so to potrebo-
vali, znižali plačila za vrtec, 
poskrbeli za oskrbovalnino za 
starejše in za družinskega po-
močnika, izplačevali enkratne 
denarne pomoči za socialno 
ogrožene in povečali denar-
no pomoč ob rojstvu otroka. 
Med novimi postavkami so se 
v proračunu znašle tudi zniža-
nje plačil vrtca za en plačilni 
razred za prvega otroka, na-
menska sredstva za društva iz-
gnancev, obnova igrišč na po-
deželju, obnova prostorov za 
mlade na podeželju, posebna 
pomoč ob nesrečah, kot so po-
žari ali poplave, urejanje kra-
jevnih središč in obnove več-
namenskih domov. Veliko je 
prostovoljnega dela po dru-
štvih in veseli me, da so lju-
dje tako povezani med sabo. 

Kako pa ste zadovoljni z de-
lom občinske uprave in s so-

Metka Balon, Župelevec: Akcija 
je dobra in jo podpiram, morali 
bi jo vsi. Sicer dopoldne delam, a 
bom vseeno skušala sodelovati v 
svojem domačem okolju. V služ-
bi vsak dan pobiram smeti, saj so 
še vedno taki, ki jim je vseeno 
in vržejo smeti celo zraven koša. 
Otroke je treba vzgajati od male-
ga in jim biti vzgled, zato upam, 
da se bo akcije udeležilo čim več 
ljudi in očistilo tudi črna odlagali-
šča na travnikih in gozdovih. 

Vanja Somrak, Leskovec pri 
Krškem: Takšna širše zastavlje-
na čistilna akcija se mi zdi smo-
trna in odlična priložnost, da 
se temeljiteje očistijo obmo-
čja, predvsem črna odlagališča, 
hkrati pa gre tudi za osveščanje 
prebivalstva o področju varstva 
okolja in ravnanja z odpadki. 
Osebno se akcije prav tega dne 
ne morem udeležiti, ker bom po-
slovno odsotna, v nasprotnem 
primeru pa se je vsekakor bi. 

Urška Strojin, Krško:
Zdi se mi v redu, da se izvajajo 
čistilne akcije in lepo bi bilo, da 
bi bolj skrbeli za svoje okolje. 
Ljudje bi morali sproti ločevati 
odpadke, biti bolj okoljsko oza-
veščeni, potem tudi ne bi bilo 
črnih odlagališč in bi bilo naše 
okolje zares čisto. Letošnje či-
stilne akcije se nameravam 
udeležiti, saj se jo bom skupaj 
s člani Pihalnega orkestra Vi-
dem, ker sem njihova članica. 

ANKETA

Roman Derstvenšek, Blanca: 
Zaradi službenih obveznosti se 
akcije čiščenja odpadkov v nara-
vi, na divjih odlagališčih, žal ne 
bom mogel udeležiti, sicer pa bi 
se je, čeprav smo v naši petčlan-
ski družini zelo ekološko osvešče-
ni – varčujemo z vodo, z elektriko 
in nasploh z energijo. Star papir 
redno zbiramo, niti najmanjšega 
papirčka ne vržemo stran. Od-
padke ločujemo in jih oddajamo 
na ustrezna zbirna mesta. 

V soboto, 17. aprila, bo potekala vseslovenska čistilna ak-
cija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, katere cilj je zdru-
žiti 200 tisoč prostovoljcev, ki naj bi v petih urah zbrali 20 
tisoč ton odpadkov iz divjih odlagališč. K udeležbi pozivajo 
tudi lokalni koordinatorji akcije. Se jim boste pridružili?

Boste	v	soboto	čistili	Slovenijo?

Pogovor	z	županom	občine	Brežice	Ivanom	Molanom

Župan, kakšna je torej obči-
na Brežice po petih letih va-
šega županovanja?
Če se še spomnimo, je bila 
občina pred leti ena najbolj 
problematičnih tako na poli-
tičnem, pa tudi na gospodar-
skem vidiku. Brežice so časo-
pise polnile z raznimi aferami, 
prepiri, sedaj se je to bistve-
no spremenilo. Spremenil pa 
se je tudi sam videz občine, 
od mestnega jedra naprej, na 
gospodarskem področju smo v 
tem obdobju prvič prišli tudi 
do industrijske cone, v obči-
no Brežice so začeli prihajati 
podjetniki. Veliko smo prido-
bili na kulturnih, športnih, pa 
tudi na drugih področjih, kaj-
ti z neko stalno in sistematič-
no podporo društvom smo do-
segli razcvet. Tudi zato, ker se 
je umirilo nezadovoljstvo, lju-
dje so začeli med sabo sodelo-
vati. Veseli me, da občani na 
različnih področjih dosegajo 
izjemne rezultate.

Temelj temu pa so bile naj-
brž številne investicije?
Tako je. V obdobju od leta 
2005 do 2010 je vrednost in-
vesticij v brežiški občini zna-
šala 60 milijonov evrov, pro-
račun občine Brežice za leto 
2010 znaša nekaj nad 1.400 
evrov na prebivalca, medtem 
ko je leta 2005 znašal nekaj 
centov pod 625 evrov. Sedaj 
v enem letu investiramo toli-
ko, kot so včasih v petih le-
tih. V proračunu za leto 2010 
smo zagotovili 19 milijonov 
evrov za investicije, od tega 
9,9 milijonov evrov evropskih 
sredstev in sredstev državne-
ga proračuna. V primerjavi z 
letom 2005, ko je bilo inve-
sticijskih sredstev za 2,2 mili-
jona evrov. Leta 2005 je bilo 
6,02 % sredstev namenjenih 
za prihodke zaposlenih, v letu 
2010 pa znaša ta delež 4,18 % 
celotnega proračuna. Moje vo-
dilo je bilo, da je treba čim 
več sredstev pridobiti za in-
vesticije. Če imaš sredstva, 
se je tudi lažje se dogovori-
ti, kako jih razdeliti po celi 
občini. Včasih so se vse pre-
več prepirali, kdo bo dobil ka-
kšen meter asfalta več, zdaj 
pa smo šli k celovito k vsebin-
skim projektom. 

Katere projekte konkretno 
bi pri tem vendarle izposta-
vili?
Teh projektov je bilo kar pre-
cej. Za izvedene projekte v 
šolstvu in kulturi je bilo name-
njenih 13,4 milijonov evrov, ki 
smo jih vložili v izgradnjo OŠ 
Bizeljsko, obnovo OŠ Brežice, 
v Knjižnico Brežice, v obnovo 
Mestne hiše in gradu Brežice, 
v obnovo objektov nekdanje-
ga doma JLA in telovadnice. 
Za čisto okolje smo 13,3 mili-
jonov evrov vložili v sanacijo 
dobovske deponije, zbirnega 
centra na Borštu, ČN Obrež-
je in kanalizacijskega omrež-
ja Jesenice, ČN in sekundar-
ne kanalizacije Globoko, ČN in 
kanalizacije Brežice ter dobo-
vske sekundarne kanalizacije.
V izboljšavo infrastrukture 

delovanjem v brežiškem ob-
činskem svetu?
Osebno smatram, da so se po-
litične strasti v zadnjih letih 
umirile. Prej so bila v svetu 
vedno velika nasprotja med 
pozicijo in  opozicijo, ko pa 
sem prišel na župansko me-
sto, sem omogočil sodelova-
nje vsem, ki so to želeli. Ključ 

je bil v tem, da kolikor glasov 
dobi stranka na volitvah, toli-
ko ima tudi svojih zastopnikov 
v odborih, komisijah, zavodih. 
To se mi zdi zelo pomembno. 
Vedno sem želel delovati po-
vezovalno, saj je zame človek 
ključnega pomena. Zanima 
me, kako in kaj nekdo razmi-
šlja, ne pa iz katere stranke 
prihaja. Veseli me, da imamo 
dve podžupanji in smo dobra 
delovna ekipa. Dobri rezulta-
ti in uresničeni projekti pa so 
plod sodelovanja med mano 
kot županom, občinskim sve-
tom in občinsko upravo. Učin-
kovito komuniciranje v občin-
skem svetu ter  konstruktivno 
sodelovanje med različnimi 
strankami pa daje občanom 
prijaznejšo občino.

Kakšen razvoj se obeta bre-
žiški občini v prihodnje?
Moram reči, da imamo v bre-
žiški občini kot tudi v celo-
tnem Posavju precej dobro 
zastavljenih projektov. Ne 
glede na krizo jih bo naša ob-
čina tudi izpeljala. Med načr-
tovane projekte v družbenih 
dejavnostih spadajo priprava 
projektne dokumentacije z 
izvedbo arhitekturnega nate-
čaja za vrtec Mavrica, pripra-
va projektne dokumentacije 
za širitev vrtca v Dobovi in iz-
gradnjo zunanjega igrišča pri 
OŠ, odkup zemljišča za širitev 
vrtca in OŠ Artiče in za dogra-
ditev OŠ Cerklje ob Krki, na-
kup in obnova prostorov za GŠ 
Brežice, Fakulteta za turizem 
(kjer je sedaj na vrsti akredi-
tiranje programov, sledi razpis 
za študente), obnova objekta 
na CPB 36 za kulturne, turi-
stične in izobraževalne name-

ne, izgradnja športne dvorane 
Brežice, obnova gradu Breži-
ce, prostorsko načrtovanje in 
prostorski plan občine Brežice 
in DPN za HE Brežice in Mokri-
ce ter spremembe občinske-
ga prostorskega načrta. Ome-
nil bi še enkrat industrijsko 
cono, v kateri so pogoji taki, 
da kdor hoče kaj graditi, lahko 
takoj začne. Dolgoročni pro-
jekt je Feniks, ob hidroelek-
trarnah pa je načrtovano, da 
gradimo rekreativni center in 
s tem pridobimo možnost ra-
zvoja turizma. 

Ob tem je zelo pomembno, da 
je občina Brežice ostala prija-
zna za življenje, tudi mesto 
ni preveč obremenjeno z in-
dustrijo, saj je ta postavlje-
na na obrobje, v Brezino in ob 
avtocesto. Prepričan sem, da 
bodo z novimi vsebinami Breži-
ce ostale prijetno mesto še na-
prej. Trudili se bomo ohraniti 
tudi veliko zelenja, predvsem 
pa dolgoročno zagotoviti kva-
litetna delovna mesta, da se 
bodo mladi vračali v svoj kraj.

V času županovanja ste si 
nabrali tudi nekaj nasprotni-
kov, ki vam med drugim oči-
tajo, da ste premalo storili za 
gospodarstvo v občini, da se 
povečuje brezposelnost…
V politiki je žal tako, da do-
biš določene sovražnike oz. 
nasprotnike, pa če utemelje-
ni razlogi za to obstajajo ali 
ne. Nekateri mislijo, da če si 
iz druge stranke, si že naspro-
tnik in te želijo diskreditira-
ti. Občina Brežice je naredila 
v zadnjih letih na gospodar-
skem področju več kot v pre-
teklosti. V industrijski coni 
je podjetje Kovis že zgradilo 
obrat, kjer zaposluje približno 
80 ljudi, prepričan sem, da bi 
to podjetje obrat naredilo kje 
drugje, če mu ne bi omogo-
čili tega pri nas. Dobili smo 
podjetje Terra iz Ljubljane, 
ki že gradi trgovsko-skladišč-
ni prostor pa tudi proizvodno 
halo, lani se je začelo premi-
kati v Slovenski vasi v Begrosu, 
ki ga je kupila Lesnina, kjer 
ima skladiščni center, v Dobovi 
je podjetje BGS, ki je lani na 
novo zaposlovalo, tako imajo 
sedaj že blizu 40 ljudi. V Bre-
žicah res nimamo velikega gi-
ganta, imamo pa veliko manj-
ših podjetij, ki zaposlujejo od 
40 do 60 ljudi, razvoj je tudi 
na podeželju. Mislim, da je v 
tem trenutku to uspeh. 
Občina je lani izpeljala spre-
membo prostorskega plana, 
da tisti podjetniki, ki ima-
jo željo investirati po različ-
nih krajih na podeželju, lahko 
to storijo. A Brežice ne more-
jo biti oaza, saj vidimo, da je 
npr. v Prekmurju s 23 % enkrat 
večja brezposelnost, pri nas je 
okoli 11 %. Če ne bi imela Po-
savje in Brežice tako dobre 
strategije, bi bila tudi pri nas 
večja kriza. 

Na letošnjih lokalnih voli-
tvah boste ponovno kandi-
dirali, kakšno kampanjo bo-
ste vodili?

Moram reči, da je v Brežicah 
na tem področju še vse rela-
tivno mirno. Tudi kandidatu-
re uradno še nihče ni napo-
vedal. Dejstvo je, da smo v 
letošnjem letu ponovno do-
volj zgodaj sprejeli proračun 
in lani smo bili ena redkih ob-
čin, ki je imela na koncu celo 
presežek. To pomeni, da de-
lamo zelo gospodarno in le-
tos bomo imeli lahko bistveno 
več investicij. Če hočemo to 
izpeljati, bom moral biti zelo 
aktiven, zato se s samo kam-
panjo ne bom imel niti časa 
ukvarjati. 
Vsekakor bom poudarjal na-
daljevanje projektov, saj  jih 
lahko uspešno dokonča le ti-
sti, ki jih je zastavil. Upam, da 
bodo ljudje na volitvah pod-
prli nadaljevanje vsega tega, 
kar smo si zastavili, saj je to 
najboljša garancija za reali-
zacijo. 

Kako pa ob vseh teh aktiv-
nostih vi poskrbite za svojo 
vitalnost?
Zase štejem kot največji 
uspeh to, da mi je uspelo ob-
držat stik s prijatelji iz osnov-
ne šole, s katerimi imamo re-
dno rekreacijo dvakrat na 
teden, katere se udeležim, če 
je le mogoče. Sicer sem na-
čeloma precej športen človek, 

rad grem na kakšen sprehod 
ali vožnjo s kolesom oziroma 
igrat nogomet. Če ne bi imel 
toliko fizične kondicije, bi vse 
skupaj težko zdržal, saj župa-
novanje ni več osemurno delo. 
Dopoldne z občinsko upravo, 
popoldan in konec tedna pa 
sestanki in protokolarne za-
deve, tako traja delavnik ne-
kje med deset in dvanajst ur. 

Bili so velikonočni prazniki, 
ste kaj pisali velikonočnemu 
zajčku, imate kakšne skrite 
želje, da bi vam jim mogoče 
pomagal uresničiti?
No, nisem ravno pisal, je pa 
res, da so bili letos velikonoč-
ni prazniki ena od priložno-
sti, ko smo bili tri dni skupaj 
z družino. Tako kot je nekje 
krščanska navada, smo tudi mi 
opravili vse tisto, kar je bilo 
potrebno za ta čas, kot na pri-
mer žegen in velikonočne do-
brote, ki smo jih ob tem imeli. 
Posebnih skritih želja nimam. 
V mojih letih je več ali manj 
že vse zastavljeno, želim si le 
to, da bi še naprej gledal na 
življenje pozitivno, sicer pa 
sem mnenja, da največ pome-
ni, da si zdrav. Če je človek 
zdrav, je sam najbolj odgovo-
ren za svojo srečo in življenje. 

 Marija Kalčič

Ivan Molan

BREŽICE – »Pet let je lahko kratka ali pa tudi dolga doba. To je relativna stvar, vendar mislim, da je obči-
na Brežice v zadnjih letih doživela kar precejšen razvoj,« pravi brežiški župan Ivan Molan, ko se ozira na 
svoje dosedanje županovanje, ki se je začelo 1. aprila 2005, potem ko je nadomestil mag. Andreja Vizja-
ka, ki je postal gospodarski minister. Na rednih županskih volitvah naslednjo jesen je zmagal v prvem kro-
gu s 64,12 odstotki glasov. Jeseni bo prišel čas obračuna njegovega dela, vendar se je že te dni, ob petle-
tnici svojega županovanja, kar sam odločil zanj. In o tem je tekel tudi najin pogovor.

Zanima	me,	kaj	kdo	predlaga,	
ne	pa	iz	katere	stranke	je
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SELA PRI DOBOVI - Predstav-
niki 19 društev, ki jim je 
krovna organizacija Občin-
ska turistična zveza (OTZ) 
Brežice, so 30. marca iz-
vedli redni letni zbor član-
stva. Zbrane je nagovorila 
predsednica Branka Stergar, 
ki je podala tudi poročilo o 
opravljenem delu, udeležil 
pa se ga je tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan.  

V letošnjem letu bo po be-
sedah predsednice Branke 
Stergar OTZ Brežice nudila 
oporo turističnim društvom, 

spodbujala kreativnost in 
inovativnost ter skrbela za 
razvoj turizma v občini in 
tudi širše. Pod svoje okrilje 
pa so letos sprejeli že tudi 
novoustanovljeno Brodarsko 
turistično društvo Mostec, ki 
mu predseduje Andrej Pin-
terič, s čimer so se aktivno-
sti na turističnem področju 
v brežiški občini še dodatno 
razširile. Med že tradicional-

ne vsakoletne projekte pa se 
letos ponovno vključujejo v 
Mojo deželo – lepo in gosto-
ljubno, Turizmu pomaga la-

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Potreben 
je stik z 
realnostjo
Politiki imajo pogosto te-
žavo, da nimajo neposre-
dnega stika z razmerami, 
problemi in vsakdanjimi 
težavami povprečnega dr-
žavljana. Razmere in pro-
blemi, s katerimi se sreču-
jejo ljudje na slovenskem 
podeželju, izven urbanih 
mest in naselij, so pogosto 
drugačni kot v velikih me-
stnih središčih, kot je na primer Ljubljana. Tudi v okvi-
ru posameznih statističnih regij se razvojne prioritete, 
ki jih je potrebno najprej učinkovito rešiti, med občina-
mi razlikujejo. Če pogledamo Posavje, je značilno, da 
se občini Sevnica in Radeče soočata z nekoliko drugač-
nimi razvojnimi prioritetami kot Krško in Brežice. V 
Sevnici in Radečah je gotovo pomembna (če ne najpo-
membnejša) razvojna prioriteta sodobna cestna nave-
zava na avtocestni križ. Hitra in učinkovita dostopnost 
je namreč ključna za razvoj gospodarstva in višjo ka-
kovost življenja prebivalcev.

Prepričan sem, da poslanci in ministri, ki ne živijo 
med ljudmi zunaj velikih centrov, nimajo občutka in 
pogosto tudi ne razumevanja za reševanje nakopiče-
nih problemov ljudi na podeželju. V Ljubljani, kjer je 
dovolj delovnih mest, kjer je razvita cestna infrastruk-
tura, kjer je dovolj pločnikov, javne razsvetljave, vodo-
vodov in kanalizacije, kjer so razviti vsi nivoji šolstva 
in zdravstva, kjer je pestra kulturna ponudba in razvi-
ta športna infrastruktura, pogosto ne razumejo, da je še 
marsikje v Sloveniji problem z zagotavljanjem zdrave, 
pitne vode. Gotovo drži rek: Daleč od oči, daleč od srca. 

Jasno je tudi, da nekateri širši in skupni problemi pri-
zadenejo bolj podeželje kot centre. Poglejmo primer obr-
tnikov, ki jim je prekipelo. Obrtniki so decembra 2008 
opozarjali, da je največja nadloga pri njihovem po-
slovanju plačilna nedisciplina. Vodstvo Obrtno-podje-
tniške zbornice je pred dnevi na to opozorilo Vlado in 
zahtevalo takojšnje sprejetje ukrepov za zagotavlja-
nje plačilne discipline, za zagotavljanje večje likvi-
dnosti gospodarstva, za večjo pravno varnost, za ome-
jitev  sive ekonomije in večjo prilagodljivost trga dela. 
Obrtniki grozijo celo z državljansko nepokorščino, v ko-
likor jim Vlada ne bo prisluhnila. Finančna in gospo-
darska kriza v povezavi z naštetimi problemi so pri 
obrtnikih povzročili nekaj deset tisoč odpuščanj. Izgu-
ba delovnih mest najbolj boli tam, kjer je brezposelnost 
že sicer nadpovprečna in tam, kjer mala in srednje ve-
lika podjetja pomenijo steber gospodarstva. Občina 
Brežice gotovo sodi med slednje. 

Če želijo politiki delovati učinkovito in v korist vseh, 
tudi tistih izven urbanih centrov, morajo iti med ljudi 
in se neposredno soočiti z njihovimi potrebami in raz-
merami ter problemi in predlogi. 

Poslanska skupina SDS, ki šteje 27 poslancev Držav-
nega zbora, je ta ponedeljek obiskala Posavje. To je bil 
že 11. obisk naše poslanske skupine po slovenskih re-
gijah v tem mandatu. Ob obisku se je zvrstilo več kot 
20 različnih dogodkov v vseh posavskih občinah in pri 
tem smo obiskali številna podjetja, zavode in ustano-
ve. Ponedeljkov obisk smo sklenili z javno tribuno in 
športnim prireditvijo. Za marsikaterega poslanca in 
Posavca je bil obisk pomemben in potreben. Gotovo je 
smiselno in  učinkovito, da politiki dobimo konkre-
tne podatke in predloge neposredno od vodstev podje-
tij in ljudi. Le na tak način so naše odločitve v Držav-
nem zboru optimalne in po meri tistih, zaradi katerih 
jih sprejemamo.

Obisk v Posavju je bil koristen. V Posavju ne priča-
kujemo posebnega, priviligiranega položaja oziroma 
obravnave. Pričakujemo pa, da oblast podpre, omogo-
či in pospeši zdrave in perspektivne projekte, ki smo 
jih v preteklosti osmislili in ki bi pomembno prispeva-
li k blažitvi gospodarske krize in bi odprli nova delov-
na mesta. Pričakujemo, da Vlada omogoči nadaljeva-
nje gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Projekt je 
namreč zastal, ker se je Ministrstvo za okolje in prostor 
odločilo (v nasprotju s sprejetim sklepom Vlade iz leta 
2002), da za gradnjo akumulacijskega bazena pri HE 
Krško ne bo več zagotavljalo sredstev iz vodnega skla-
da. Posledično je bilo zaustavljeno tudi načrtovanje HE 
Brežice in HE Mokrice. Nadalje pričakujemo, da bo do-
končan državni prostorski načrt za gospodarsko sredi-
šče Feniks ob letališču v Cerkljah ob Krki, ki bo omogo-
čil investitorjem gradnjo in odpiranje delovnih mest.  
Pričakujemo čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi, ki 
bi Sevnico in Radeče povezala z avtocestnim križem. 
In nenazadnje pričakujemo tudi podporo k ustanovitvi 
pokrajine Posavje.

Ali pričakujemo preveč? Predlagam sedanji Vladi, da 
obišče Posavje in se sooči s temi in drugimi pričako-
vanji.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Center uporabljajo že od za-
četka leta, zato niso rezali 
traku, je pa direktorica mag. 
Mateja Gerjevič županu Iva-
nu Molanu, direktorju Ura-
da za mladino Petru Debe-
ljaku in Marjanu Pezdircu iz 
CGP-ja podelila simbolne iz-
kaznice partnerstva. Obno-
vo okoli 2400 m2 obnovljenih 
in novih površin, s hotelom s 
skupaj 71 ležišči in urejenimi 
zunanjimi površinami, so so-
financirali kulturno in šolsko 
ministrstvo ter občina. Pri-
dobitev pomeni revitalizaci-
jo celotnega prostora, je de-
jal župan Molan, ki je obnovo 
označil za eno najpomemb-
nejših investicij v zadnjih le-
tih, čeprav ni finančno naj-
večja. Vsekakor si tega brez 
tri četrt pridobljenih evrop-
skih sredstev v občini ne bi 
mogli privoščiti. Debeljak pa 
je izrekel priznanje za siner-

Mladinski	center	in	hotel	
svečano	predana	namenu	
BREŽICE - S slovesnostjo in ogledom prostorov je bil 8. aprila v uporabo predan Mladinski kulturni cen-
ter in Mladinski hotel Brežice. Desetletje delovanja MC in investicijo, vredno okoli dva milijona evrov, 
sta v bogatem kulturnem programu predstavila voditelja Janja Rostohar in Amir Tokić. 

gijo mladinske pobude in po-
sluha lokalne skupnosti in za 
uspešno pritegnjena sred-
stva EU še posebej Patrici-
ji Čular. Gerjevičeva je de-
jala, da je pridobitev hostla 
izrednega pomena, saj bodo 
lahko izvajali tudi večdnev-

ne projekte, ki jih prej niso 
mogli, saj so morali kriti tudi 
prenočišča, za kar pa sred-
stva po programih niso za-
doščala. „V naslednjih dveh 
mesecih imamo „zabukira-
no“, izvajale se bodo med-
narodne izmenjave in tabo-

ri in je to velika pridobitev,“ 
je še dodala. 

V kulturnem programu je na-
stopila 9-letna učenka Glas-
bene šole Brežice Nika Po-
všič na violini ob spremljavi 
Pierine Cavaliere Mršić, ple-
sna skupina Imani z gledali-
ško predstavo Ruta, učenci 
OŠ Dobova z odlomkom mu-
zikala Moje pesmi, moje sa-
nje, Mateja in Kristjan iz KD 
Franjo Stiplovšek Gimnazije 
Brežice s Pavčkovo O zvez-
dah iz predstave Na mostu 
sama sam ter mlada brežiška 
skupina Uklopi mikrofon, ki 
je med 1.700 projekti na Uni-
cefovem natečaju s pesmijo 
Ni mi vseeno osvojila odlično 
četrto mesto. MC je ob ura-
dni predaji prostorov pripra-
vil tridnevno praznovanje s 
številnimi prireditvami. 
 S. Vahtarič 

Peter Debeljak in Ivan Molan z izkaznicama partnerstva 
v sobi hostla

KRŠKO - V Društvu vinogradni-
kov Sremič so 9. aprila s po-
delitvijo medalj in priznanj 
pridelovalcem za najbolje 
ocenjene vzorce vin zaključi-
li letošnji, že štirinajsti pra-
znik vina vinogradnikov ob 
bizeljsko-sremiški vinsko tu-
ristični cesti. Petčlanska oce-
njevalna komisija, ki jo je kot 
predsednik vodil Samo Hudo-
klin, svetovalec za vinarstvo 
na Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Novo mesto, je ocenila 
120 vzorcev vin, od tega 70 
rdečih in 50 belih vin. Za pr-
vake vin in sort letnika 2009 
so na zaključni prireditvi, ki 
je tako kot samo ocenjeva-
nje letos potekala na Izle-
tniški kmetiji Glas na Sremi-

Kodeli	in	Sinkoviču	Bakhus	za	bizeljčana

Prejemniki priznanj, med njimi spredaj vinogradnik 
Milan Glas, ki je pridelal šampiona vin in za njim z 
Bakhusom v rokah (levo)Jože Kodela in Slavko Sinkovič

Pod	okriljem	OTZ	Brežice	novo	društvo	

Predstavniki brežiških turističnih društev na zboru

SKB Zvestoba

Sodelujte v programu SKB Zvestoba in morda boste prav vi 
odpotovali na sanjsko potovanje.

Nagradno obdobje traja od 1. 4. do 30. 6. 2010. 

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

Vsake tri mesece 
nagrajujemo zveste 
uporabnike.

ču, prejeli priznanja: Bakhus 
- najvišje priznanje -  za naj-
bolje ocenjeni rdeči in beli 
bizeljčan Jože Kodela (lo-
kacija vinograda na Kreme-
nu) in Slavko Sinkovič (Sre-
mič), z nazivom prvaki zvrsti 
in sort pa so se okitili še: mo-
dra frankinja – Janko in Mar-
tina Matjašič (Sromlje), la-
ški rizling – Mihael Travnikar 
(Pišece), sauvignon – družina 
Knez Černelič (Sromlje), ren-
ski rizling – Vinska klet Dular 
(Kostanjek), rumeni muškat – 
Anton Koren (Sremič) ter ker-
ner – Janko in Martina Matja-
šič (Sromlje), šampion vin in 
zlato medaljo pa je za laški 
rizling – jagodni izbor prejela 
družina Glas (Koritno).  B. M.

stna glava, Mladi znanje in 
turizem, pa tudi v projekt 
Vrtec in turizem, kjer bodo 
spet sodelovali z brežiškim 
vrtcem. Vključili se bodo v 
vseslovenski projekt Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu, 
obeležili dneve povezane s 
turizmom kot so svetovni dan 
vode, zemlje, okolja in tu-

rizma, spodbujali društva, da 
pripravljajo delavnice za iz-
delovanje spominkov, pripra-
vili bodo strokovne ekskurzi-
je in razna posvetovanja, 
podpreti pa nameravajo že 
tradicionalne turistične pri-
reditve kot so Brežice, moje 
mesto ali pohode po ustalje-
nih pešpoteh.  M. Kalčič
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umrl leta 1982, lani pa je iz-
gubila tudi sina Silvestra. 
Otroci so jo nagradili s števil-
nimi potomci, saj ima devet 
vnukov in celo sedem prav-
nukov, med katerimi šteje 
najstarejši 15 let, najmlajši 
pa leto in pol. 

Skozi življenje se je prebija-
la z obdelovanjem zemlje, 

Nova možnost za paciente

BIORESONANCA 
TUDI V BREŽICAH

V mesecu decembru je v Brežicah v Obrtni ulici 1 (prostorih zavarovalnice Generali) pri-
čela delovati težko pričakovana bioresonančna ambulanta, ki jo je odprla Munih Meri, 
nekdanja direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto in  ena najuspešnejših terapevtk 
v Sloveniji. O njenih rezultatih zdravljenja je bilo med drugim govora tudi v reviji Jana (iz-
padanje las) in v reviji Misteriji (aritmije, srčna slabost in artritis).

Bioresonančne metode zdravljenja se v Evropi  upravičeno drži sloves najuspešnejše metode od-
krivanja vzrokov in zdravljenja različnih vrst obolenj. Izvajanje te metode temelji na aparaturi, ka-
tere diagnostični del omogoča, da je mogoče v organizmu relativno hitro ugotoviti razvita pato-
gena nihanja, terapevtski del pa jih eliminira na način, da vrača v telo individualne terapevtske 
frekvenčne vzorce. Bioresonanca je  primerna tako za akutna kot kronična obolenja, številni bol-
niki pa jo najbolj poznajo kot  najučinkovitejšo metodo za zdravljenje alergij. 

Najpogostejši simptomi alergičnih reakcij so lahko splošni simptomi (vrtoglavica, utrujenost), 
kožni simptomi, sluznični simptomi (rinitis, kašelj, astma), želodčno-črevesni simptomi (na-
petost, gastritis, zaprtje), srčno-žilni simptomi, simptomi mehurja, mišično sklepni simptomi, 
psihični simptomi in ostali simptomi (glavoboli, migrene, hormonske motnje). Tako vidimo, 
da se alergična reakcija ne pojavi samo na koži in dihalih, kot je prepričana večina  bralcev, 
temveč preobčutljivost na določene substance v našem okolju lahko sproži kateregakoli od 
zgoraj navedenih simptomov.

Da lahko uspešno zdravimo bolnika, je potrebno tako najprej odkriti vzroke obolenj! 

Diagnostika je hitra in zanesljiva, zdravljenje pa poteka brez bolečin in stranskih učinkov in 
je nadvse primerno tudi za nosečnice in dojenčke.

V rokah terapevta z obsežnim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami daje bioreso-
nanca izvrstne rezultate pri zdravljenju različnih vrst obolenj, celo tistih, pri katerih druge me-
tode niso bile učinkovite.

Za vse diagnostične obravnave in terapije se je potrebno predhodno naročiti po telefonu 
07/33 25 840 oz. 031/247-044 ali po EP: izvir.munih@siol.net. Več informacij o bioresonanč-
ni metodi zdravljenja dobite tudi na spletni strani www.izvirzdravja.com.
 N. M.

IZVIR, Meri Munih s. p., Šmarješka cesta 18, Novo mesto

Te besede so le neznaten 
drobec množice ostalih, ki 
se, ujete v knjigah, nagiba-
jo v želji avtorjev k temu, 
da jih osvojimo. A kaj, ko 
je knjig na trgu vsako leto 
vse več in več. Enako tudi 
avtorjev, ki, razen redkih, 
ostajajo nepregledni in za-
kriti, še posebej v prena-
trpanih knjižnicah, kot 
je naša. Zato v Valvasor-
jevi knjižnici v svoje 45. 
leto delovanja vstopamo 
z željo, da bi dobra knji-
ga pogosteje potovala. V 
ta namen smo pripravili 
bralni projekt, ki bo po-
tekal med 23. aprilom in 
20. novembrom 2010, ko 
bomo na zaključni priredi-
tvi svoje zveste bralce tudi 
obdarili. Nagovarjamo vse, 
ki radi berejo, pa tudi ti-
ste, ki berejo manj. In ob 
njih vse, ki so izbirčni, kot 
tudi ostale, ki niso. Beri-
mo vsi! 

Za vas smo pripravili dvaj-
set bralnih namigov, ki jih 
najdete obrazložene v po-
sebni mapi na oddelku za 
leposlovje v Valvasorjevi 
knjižnici. V izbor smo se 
trudili zajeti kakovostna 
berljiva dela, od katerih 
vsako izstopa na sebi la-
sten način, ob tem pa zaje-
ti avtorje različnih kultur-
nih okolij:

S tem projektom se pridru-
žujemo tudi Unescovemu 
svetovnemu dnevu knjige 
in avtorskih pravic, ki je za 

svetovno prestolnico knjige 
2010 izbral naše glavno me-
sto, Ljubljano. V letošnjem 
letu se bo tako zvrstilo oko-
li 300 dogodkov, namenje-
nih spodbujanju branja 
in razvoju bralne kultu-
re, promoviranju literatu-
re različnih kulturnih okolij 
in kakovostnih leposlovnih 
del, povečanju dostopnosti 
knjige, predstavljanju raz-
ličnih književnih zvrsti in 
izvedbi večjega števila li-
terarnih prireditev.

V Valvasorjevi knjižnici 
se bomo 23. aprila 2010 
že tradicionalno poklonili 
svetovnemu dnevu knjige 
in avtorskih pravic s prire-
ditvijo Podarimo knjigo in 
cvet, ki bo potekala v par-
ku pred knjižnico od 14. 
ure dalje, kjer si bomo iz-
menjavali knjige, podar-
jali cvetove, se seznanili 
s spretnostnimi izdelki va-
rovancev društva Sonček 
in VDC Krško-Leskovec, od 
17. ure dalje pa si dogaja-
nje popestrili s koncertom 
BIG BAND-a Krško, kate-
rega bomo ob 18.30 uri v 
Dvorani v parku prevesili v 
literarni večer s Sebastija-
nom Pregljem in Tino Ko-
šir ob predstavitvi romana, 
ki bo junija zagotovo vsaj 
nominiran za literarno na-
grado Kresnik, če ne tudi 
kaj več: Mož, ki je jahal 
tigra. Prijazno vabljeni na 
druženje!

 Renata Vidic

DOBRAVA - Zavod RS za var-
stvo narave je v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove Slo-
venije in Društvom za opazo-
vanje ptic Slovenije 1. apri-
la opravil štetje srednjega 
detla v Dobravi. Dosedanja 
stalna štetja po letu 2004 
kažejo, da je populacija sta-
bilna in tudi tokratno štetje 
je to potrdilo, je dejal vod-
ja novomeške enote Andrej 
Hudoklin.

V okviru projekta LIFE (2005 
-2007) je za zagotavljanje 
ugodnega stanja populaci-
je srednjega detla v Dobra-
vi vzpostavljena mreža stotih 
ekocelic - starejših dreves z 
dupli. V petletnem obdobju 
po poteku projekta bodo re-
dno spremljali njihovo sta-
nje, vzporedno pa tudi po-
pulacijo srednjega detla z 
vsakoletnim štetjem na stal-
nih točkah. Andrej Hudoklin 
je pojasnil, da so popisovalci 
od okoli 50 evidentnih točk, 
samca ali par evidentirali na 
29.  Razveselilo jih je tudi 
novo gnezdo črne štorklje, s 
parom na gnezdu, ki je zna-
čilna gnezdilka tega podro-
čja. Na tem področju Zavod 
RS za varstvo narave spre-
mlja še populacijo kosca, ki 
je travniški ptič Jovsov. Re-
virni gozdar Jože Gerjevič, 
ki je z osebnim stikom in pre-
pričevanjem lastnikov, da 
proti nadomestilu 10 let ne 
odstranjujejo starejših de-
bel, ki detlu dajejo zavetje, 
je dejal, da ljudje spoštuje-
jo pogodbe in imajo, tisti, ki 
jih zanima ohranjanje vrste, 
posluh do ptic in naravovar-
stvenikov. S. Vahtarič

Populacija	
srednjega	
detla	stabilna

Srednji detel ob duplu 
(foto: Hrvoje T. Oršanič)

KNJIGA O BAMBUSU, Vladislav Bajac (srbski avtor), ZA 
VEDNO ŽIVA, Christian Bobin (francoski avtor), SANJE 
V VZHODNI SOBI, Andrej Detela (slovenski avtor), 

TIŠINA V OKTOBRU, Jens Christian Grondahl (danski 

avtor), VOLČJI TOTEM, Rong Jiang (kitajski avtor), 

POTOVANJA S HERODOTOM, Ryszard Kapuscinski (poljski 

avtor), HRAPEŠKO, Ermis Lafazanovski (makedonski 

avtor),  IQBALL HOTEL, Boris Kolar (slovenski avtor), 

NEDOTAKLJIVI, Feri Lainšček (slovenski avtor), VLADIMIR 
RUBAJEV, Serge Lentz (ukrajinski avtor), UMIŠLJENO 
ŽIVLJENJE, David Malouf (avstralski avtor),  NOČNI  VLAK 
V LIZBONO, Pascal Mercier (švicarski avtor), KAFKA NA 
OBALI, Haruki Murakami (japonski avtor), MARGUERITE, 
Monika van Paemel (belgijska avtorica), ČRNA KNJIGA, 
Orhan Pamuk (turški avtor), MOŽ, KI JE JAHAL TIGRA, 
Sebastijan Pregelj,  ZGODBA O B-JU, Daniel Quinn 

(ameriški avtor), KLOVN ŠALIMAR, Salman Rushdie 
(indijski avtor), SOLDATKO, Ken Saro-Wiwa (nigerijski 

avtor),  ABESINEC, Jean Christophe Rufin (francoski 

avtor).

VALVASORCI
BEREMO SKUPAJ

Jaz sam bi rad našel človeško pristnost z otroško 
čistimi čustvi.

serge lentz

Če bi drevo začelo loviti srečo iz svojih sadežev, 
je ne bi nikoli doseglo. 

andrej detela

Vrlin se ne poudarja, vrline se živi.
VladislaV bajac

Ljudem je potreben kraj, kamor se lahko vrnejo. 
Haruki murakami

Tudi tisti, ki daje največ, ne more dati vsem. 
sebastijan Pregelj

Pridružite 
se nam v parku 
pred knjižnico!

 

V PETEK, 
23. aprila, 

od 14. ure dalje.

BREZPLAČEN VPIS
v knjižnico 

med 19. in 24. aprilom.

Razborska	stoletnica

Justina Dobovšek je svojo 
življenjsko zgodbo pričela 
10. aprila 1910. Rojena  je 
bila v Šentrupertu nad La-
škim v družini Gradič, ki je 
poleg očeta in matere štela 
še osem bratov in šest sester. 
Danes je živ le še 85-letni 
brat Jože, ki živi v Ljublja-
ni. Doživela je štiri države, 
saj je bila rojena v Avstro-
Ogrski, med grozotami prve 
in druge svetovne vojne se 
je država imenovala najprej 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, potem pa Jugosla-
vija, in sedaj prebiva v samo-
stojni Sloveniji. Domovanje 
je zamenjala le enkrat, ko 
je prišla leta 1938 k življenj-
skemu sopotniku Francu na 
Razbor ter si z njim ustvari-
la družino. Od leta 1939 do 
1950 je rodila sedem otrok, 
zadnja hčerka je umrla dve 
leti po porodu. Ostali otro-
ci Breda, Franc, Stanislav, 
Janko, Justina in Silvester 
so se razkropili v Ljubljano, 
Tržišče, Radeče, Sevnico, Tr-
bovlje in Varaždin. Mož ji je 

imeli so majhno kmetijo, 
mož pa je do nesreče delal 
na železnici, kjer si je poško-
doval nogo. Redila je kravo 
in prašička, pa tudi njivo je 
vzela v najem, ki jo je obde-
lovala, da niso bili lačni. Bila 
je zelo verna, rada je hodi-
la k maši in v tem duhu je 
vzgajala tudi otroke. Rada je 
vezla in s prtiči krasila svoj 
dom. Po moževi smrti se je 
na domačijo vrnil sin Franc, 
ki je obnovil hišo ter od leta 
1990 vestno skrbi za mamo, 
ki ji zdravje kar dobro služi. 
Sicer so jo pred 40 leti pričeli 
boleti kolki, vendar se nika-
kor ni odločila za operacijo, 
zato se sedaj težje premika 
in pri hoji pa uporablja hodu-
ljo, a je obdržala močno vo-
ljo do življenja. 
 Marija Kalčič

RAZBOR – Ob obisku 100-letne Justine Dobovšek ji je župan Srečko Ocvirk 
prisrčno čestital in izrazil zadovoljstvo, ker jo je po letu dni zopet srečal. 
Jubilantka je z veseljem nazdravila še s predsednico Območnega združenja 
RK Sevnica Ivico Lindič in Majo Grabrijan iz županovega kabineta. 

Župan Ocvirk izraža čestitke slavljenki Justini.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 
45/08 ZKme - 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomo-
či za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odloka o proračunu Obči-
ne Radeče za leto 2010 (Ur. list RS, št. 124/08), Občina Ra-
deče objavlja

JAVNI	RAZPIS
ZA	DODELITEV	SREDSTEV	ZA	

OHRANJANJE	IN	RAZVOJ	KMETIJSTVA	IN	
PODEŽELJA	V	OBČINI	RADEČE	V	LETU	

2010

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za leto 2010 so v občini Radeče razpisana sredstva v višini 
20.600,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1.1  Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro-

izvodnjo (11.člen)  ......................... 10.800,00 €

1.2  Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14.člen)
  ...................................................  800,00 €

1.3  Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17.
člen)  ..........................................  6.000,00 €

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
1.4  Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah (19.člen)  .........................  1.500,00 €
1.5  Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvo-

dov in storitev s kmetij (20.člen)  ........  1.500,00 €

2. ROK ZA PRIJAVO:
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2010« od začetka raz-
pisa dne 12. 4. 2010 do konca razpisa dne 2. 6. 2010 na na-
slov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE.

3. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat in 
sicer dne 9. 6. 2010.
Odpiranje vlog ne bo javno.

4. INFORMACIJE
Vse podrobnosti v zvezi z Razpisom, ki je objavljen na kra-
jevno običajen način: na oglasnih deskah na območju obči-
ne, na interni mreži KKS v občini Radeče in na spletnih stra-
neh Občine Radeče na naslovu http://www.radece.si/ so 
dosegljive tudi na Občini Radeče - g. Slavko Kočevar (tele-
fon 03 56 80 800).

OBČINA RADEČE

Le-ta je v svojem pozdravnem 
nagovoru dejal, da je ta dogo-
dek velik praznik tako za ob-
čino kot za celotno Slovenijo. 
Župan občine Radeče Matjaž 

Han se je s šopkom šestde-
setih rdečih vrtnic, ki jih je 
po svojem nagovoru podaril 
ravnateljici GŠ Radeče Rosa-

VRHOVO - V Vrhovem že 50 let deluje Prosvetno društvo in v 
njegovem sestavu gledališka supina. Gledališka skupina ostaja, 
igralci pa se menjajo. Tako so v sezoni 2009/2010 člani mladin-
ske gledališke skupine predstavili igro Vinka Möderndorferja 
Štirje letni časi, komedijo z vedno aktualno tematiko. Na hu-
moren način nam predstavlja družino premožnega poslanca Le-
opolda Ciglerja, ki želi, zaradi morebitnega prihoda komisije 
za ugotavljanje premoženja, ustvariti čim bolj revno podobo 
družine. Na domu jih res obiščejo izterjevalci, vendar se poja-
vi vprašanje, po kaj so sploh prišli. Sin si je namreč zaradi la-
godnega življenja nakopal velike stroške…

Razgibana predstava, ki so jo v režiji Urške Klajn pripravili 
igralci Mladinske gledališke skupine Prosvetnega društva Vrho-
vo, je mešanica svetlobnih in glasbenih učinkov ter situacijske 
in besedne komike. Premierno je bila igra uprizorjena 27. marca 
v Prosvetnem domu v Vrhovem. Po 90 minut trajajoči predstavi 
pa so igralci uspeli narisati nasmeh na obraz tudi najresnejše-
mu obiskovalcu do zadnjega kotička napolnjene dvorane. V igri 
so se predstavili: Luka Klanšek, Andreja Šunta, Špela Klanšek, 
Andraž Kunaj, Ajda Sever, Simon Bregar in Mateka Klembas. 
Za izgled in frizure je poskrbela Eva Sinkovič.
  PD Vrhovo

Premiera	igre	na	Vrhovem

Večer	veselja	in	praznovanja
RADEČE - V Športni dvorani Radeče so s petkovim slavnostnim koncertom obeležili 60-letnico Glasbene 
šole Radeče in 35-letnico njene podružnice v Laškem. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za šolstvo 
in šport dr. Igor Lukšič. 

ni Jakšič, zahvalil za vlože-
ni trud in uspešno delo vsem, 
ki so »krojili« in še »krojijo« 
ter širijo dobre ime Glasbe-
ne šole Radeče preko občin-

skih in državnih meja. Rav-
nateljica Rosana Jakšič se je 
v svojem nagovoru dotakni-
la letošnjih uspehov učen-

cev in učenk na državnih ter 
na mednarodnih tekmovanjih 
in pohvalila prizadevanja za 
uspeh tako učencev kot nji-
hovih mentorjev.  

V več kot dve uri trajajočem 
slavnostnem programu, v ka-
terem sta se prepletala glas-
ba in umetniški izrazni ples, so 
se predstavili mnogi glasbeni-
ki in glasbenice GŠ Radeče sku-
paj s svojimi učitelji – na odru 
pa so se jim pridružili tudi nek-

danji učenci in mentorji. Vr-
hunec slavnostnega večera je 
bil nastop Simfoničnega orke-
stra Glasbene šole Radeče pod 
vodstvom dirigenta Marka Raz-

borška. Poseben čar prireditvi 
ob njenem zaključku je dodal 
Otroški pevski zbor OŠ Marjana 
Nemca Radeče, ki je zapel ob 
glasbeni spremljavi Pihalnega 
orkestra GŠ Radeče, zaplesala 
pa je še osnovnošolska plesna 
skupina. S. Radi

Župan občine Radeče Matjaž Han, minister za šolstvo in 
šport dr. Igor Lukšič in ravnateljica GŠ Radeče Rosana 
Jakšič

Višek slavnostnega večera je bil nastop Simfoničnega 
orkestra GŠ Radeče pod vodstvom dirigenta Marka 
Razborška.

BRESTANICA - Šolski sklad Osnovne šole Adama Bohoriča je 8. 
aprila organiziral dobrodelno prireditev Za sodobnejšo šolo, 
ki se je je udeležilo lepo število obiskovalcev. Ti so se pre-
pustili pestro pripravljenemu kulturnemu programu, ki so ga 
izvedli s svojimi glasbenimi in plesnimi točkami učenci do-

mače šole, nekaj besed pa je zbranim namenila ravnatelji-
ca Urška Übleis. Na odrske deske je stopil tudi Adi Smolar, 
ki je pripravil svoj glasbeni nastop, v celoti pa se je odpove-
dal honorarju. Od prodanih vstopnic so zbrali 850 evrov, ki 
jih bodo namenili za obogatitev šolskega programa in za po-
moč učencem iz socialno šibkih družin.  M. K.

Za	sodobnejšo	brestaniško	šolo

Nastopajoči za sodobnejšo šolo (foto: J. Macur)

Župan Jožef Pregrad pra-
vi, da so se zbrali vsi, ki so 
na tem področju odgovor-
ni za šolstvo, s predstavni-
ki sveta staršev in gasilci ter 
dosegli načelni dogovor. Vr-
tec bodo tako umestili ob 
šoli, kjer zdaj domujejo ga-
silci, najboljša opcija nove-
ga gasilskega doma pa je lo-
kacija vzporedno s šolskim 
igriščem, za katero se še do-
govarjajo. Najprej si bodo 
ogledali rešitve umestitev 
vrtcev v podobna okolja po 

Bistriški	gasilci	pripravljeni	
odstopiti	dom	za	vrtec
BISTRICA OB SOTLI – Sestanek razširjene iniciativne skupine za pridobitev lokacije za širitev vrtca v Bi-
strici ob Sotli je bil uspešen, saj so se dogovorili, da gasilci odstopijo gasilski dom ob šolski stavbi za lo-
kacijo novega vrtca. Razmišljajo o novogradnji štirih oddelkov, povezanih s šolo. 

državi in takoj  začeli s pri-
dobivanjem idejnih rešitev, 
te bi radi pridobili do konca 
leta, da bi čim prej kandidi-
rali za šolski evro.
„Gasilci smo pripravljeni od-
stopiti stari gasilski dom,“ je 
dejal predsednik domačega 
društva Vinko Cvetanovič, 
za lokacijo pa se še dogovar-
jamo, trenutno so možne tri, 
na drugi strani šolskega igri-
šča, kakih 100 metrov nižje, 
v industrijski coni ali nižje od 
občinske stavbe. Cvetanovič 

še pravi, da dokler ne bo no-
vega doma, katerega bo mo-
rala financirati občina, saj 
gasilci nimajo sredstev in še 
v obstoječi dom so zadnja 
leta vlagali, se ne morejo se-
liti z obstoječe lokacije. Je 
pa tudi ta prometno nepri-
merna, saj imajo le en do-
stopni pas, „dostop do gasil-
skega doma pa bi moral biti 
po zakonu dvopasoven, zdaj 
eni prihajajo na intervenci-
jo, prvi so že na izvozu, in bi 
lahko hitro prišlo do nesre-

če“,  še pravi predsednik, ob 
tem pa so tudi brez možnosti 
levega zavijanja na regional-
ko. Ravnatelj Bogomir Mar-
činković se zavzema za šti-
ri oddelke novega vrtca, saj 
imajo zdaj tri povsem polne 
oddelke, enega že na nado-
mestni lokaciji. Prav tako je 
vesel pripravljenosti vseh, 
da vrtec in šola ostaneta na 
enem kompleksu, novogra-
dnja pa naj bi bila povezana 
s šolskim objektom. 
 S. Vahtarič 
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BREŽICE – Mladinski center Brežice je 16. marca v sodelovanju z 
Rotary klubom Čatež ter Društvom Liga proti epilepsiji Slovenije 
pripravil javno tribuno o epilepsiji, ki je pritegnila zgledno števi-
lo udeležencev. Javna tribuna je potekala pod pokroviteljstvom 
Občine Brežice, ki jo je zastopala podžupanja Milena Jesenko.
Z organizacijo javne tribune Ro-
tary klub Čatež začenja projekt 
osveščanja ljudi, da bi epilepsi-
jo sprejeli kot del vsakdana in 
da nikoli ne bi imeli predsodkov 
pred nekom, ki ima probleme z 
njo in tudi, da bi mu v določenih 
trenutkih znali pomagati. Javno 
tribuno so s predavanji obliko-
vali strokovnjaki Lige proti epi-
lepsiji mag. Matevž Kržan, dr. 
med. spec. pediatrije, klinična 
psihologinja Ljubica Vrba in so-
cialna delavka Svetlana Simič 
(na fotografiji).
Epilepsija je najpogostejša nevrološka motnja, za katero je obo-
lelih 50 milijonov ljudi po svetu. Imeti epilepsijo pomeni ime-
ti napade, ki imajo različne oblike, prizadene en odstotek ljudi 
vseh ras in vseh socialnih razredov. Epilepsija ni samo zdravstveni 
problem, ima psihološke, socialno-ekonomske posledice, zajema 
področje neodvisnega življenja, šolanja, zaposlitve, mobilnosti, 
medosebnih odnosov, zavarovanja in problem stigmatiziranosti 
(označenosti) in predsodkov. N. J. S.

Predsednica Emilija Držanič 
je iz društvenega dela izpo-
stavila lanski odmevni prvi 
evropski kongres izgnan-
cev v Ljubljani, za katere-
ga se je zavzela predsedni-
ca DIS prof. Ivica Žnidaršič, 
kajti izgnanci v Evropi niso 
tako dosledno organizirani 
kot so v Sloveniji. To je po-
gojevalo, da se je 27. marca 
prof. Žnidaršičeva udeležila 
simpozija v Pragi, kjer je bil 
čas namenjen tudi obravna-
vi sklepov, sprejetih na kon-
gresu v Ljubljani. Med temi 
sklepi sta tudi širitev muzeja 
na gradu Rajhenburg in de-
lovanje Mednarodnega od-
bora izgnancev in beguncev 
žrtev fašizma in nacizma, ki 

Kaj	vemo	o	epilepsiji?Zbor	brežiških	izgnancev

Člani KO DIS Brežice z gosti na letni konferenci

KRŠKO, BREŽICE - 7. april, ki je potekal v znamenju svetov-
nega dneva zdravja, je Svetovna zdravstvena organizacija 
pod sloganom „1000 mest, 1000 življenj“ letos usmerila v 
promocijo telesnih aktivnosti na zunanjih odprtih površina 
v urbanih okoljih. Akciji za krepitev duševnega in telesnega 

zdravja so se pridružili tudi v Agenciji za mlade Punkt v Kr-
škem in v Brežicah, kjer so  obiskovalcem razdeljevali razno 
informativno zdravstveno literaturo, sveže jabolko, v sode-
lovanju z zdravstvenima domovoma pa so organizirali tudi 
meritve krvnega tlaka.  B. M.

1000	mest,	1000	življenj

V krškem Punktu je ob nasvetih za varno življenje 
izvajala meritve krvnega tlaka medicinska sestra Anica 
Gorišek Videnič.

Naše trgovine odpirate vi!
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BREŽICE – Krajevna organizacija DIS Brežice je 25. marca pri Štefaniču opravila letno konferenco. Ude-
ležili so se je številni izgnanci in vabljeni gostje, med njimi tudi podžupanja občine Brežice Patricia Ču-
lar, podpredsednik DIS Albin Prašnikar, predsednica DU Brežice Jožica Sušin ter predstavnica OŠ Brežice 
Darja Mandžuka, saj so brežiški učenci pripravili kulturni program.

so ga ustanovili na kongresu 
v Ljubljani. Na simpoziju so 
govorili tudi o neuresničenih 
sklepih o vojnih odškodni-

nah, sprejetih na mirovnih 
in reparacijskih konferencah 
po drugi svetovni vojni. Na 
to je opozorila tudi predse-

dnica Držaničeva, rekoč da 
je parlament ustanovil ko-
misijo za popis premoženj-
ske škode in delo te komisi-
je bodo pozorno spremljali. 
Status izgnanca so z novelo 
o žrtvah nacizma in fašizma 
dobili tudi rojeni od 15.2. do 
15.5. 1945, v KO Brežice so 
status dobili štirje.

Letos bomo praznovali 65. 
letnico zmage nad fašizmom 
in nacizmom ter s tem vrni-
tev iz izgnanstva in begun-
stva, izgnanci pa naj bi te 
proslave organizirali regio-
nalno (s pohodom ob meji z 
NDH 12. junija pri Veliki Doli-
ni, ob Sotli, 6. junija na Buč-
ki…). N. J. S.

PODBOČJE - V OŠ Podbočje so 10. aprila z ekodnevom in pod-
pisom ekolistine zaključili projektni teden na temo Zemlja 
– modri planet. Kot je v uvodnem govoru povedal ravnatelj 
šole Branko Strgar, so v podboški šoli med prvimi v državi 
pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov po vseh razredih, pri-
dno zbirajo od-
padni papir ter 
odpadle kartuše 
in tonerje, vsa-
ko leto se v me-
secu aprilu pri-
družijo čistilni 
akciji po vaseh, 
lani so zmagali 
na natečaju za 
najbolj energet-
sko varčno šolo 
v Sloveniji. »Se-
veda pa nam ne 
manjka eko na-
črtov za prihodnost. Želimo si izkoristiti naravne vire in preu-
rediti ogrevanje na biomaso ter izkoristiti južno lego ostrešja 
telovadnice za postavitev fotovoltaičnega sistema, s kate-
rim bi lahko pridobili toliko električne energije, kot je tre-
nutno potrebujemo.« 

Na prireditvi v šolski telovadnici so šolarji na duhovit na-
čin prikazali, kaj so se naučili v projektnem tednu. Ekološko 
osveščenost šole sta pohvalila tudi krški podžupan Cvetko 
Sršen in predstavnica nacionalne koordinacije ekošole Mile-
na Polak, ki sta skupaj s Strgarjem in predstavnikom šolske 
skupnosti Žigo Jurečičem podpisala ekolistino – izjavo o eko-
loškem poslanstvu šole, šolski pevski zbor pa je zapel eko-
himno, ki jo je napisal in uglasbil sedmošolec Lovro Vrhov-
šek. Po koncu prireditve so na bazarju z eko izdelki učencev 
zbrali kar 520 evrov za šolski sklad. P. P.

Podpisali	eko	listino

Slovesen podpis ekolistine

BISTRICA OB SOTLI - Na OŠ Bistrica ob Sotli so v minuli de-
lovni soboti izvedli vajo evakuacije. Pri reševanju so sodelo-
vala gasilska društva Bistrica ob Sotli, Polje ob Sotli, Roga-
ška Slatina z avtolestvijo in gasilci iz hrvaškega Kumrovca, 
predstavili pa so se še vojska z reševalnimi Valuki iz vojašni-
ce Celje, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah s konjenico in 
sledilnimi psi, reševalna ekipa iz Zdravstvenega doma Šmarje 

pri Jelšah ter učenci in učitelji šole. Ravnatelj Bogomir Mar-
činković je dejal, da so se zbrali na dvorišču v dobrih dveh 
minutah, vaje je bila uspešna, v naslednjih dneh pa sledi še 
njena evalvacija. Po vaji so vsem prikazali reševanje pone-
srečenega ukleščenega v osebnem vozilu, sledila je predsta-
vitev vojske in sodelujočih služb. Vodja intervencije in ob-
činski poveljnik Vinko Cvetanovič je s potekom intervencije 
zadovoljen. Gasilce pa sta v stroju pozdravila med drugim 
tudi medobčinski poveljnik Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 
Bojan Hrepevnik in župan Jožef Pregrad in pohvalila njiho-
vo dobro pripravljenost. S. V.

Uspešno	evakuirali	šolo	

Prikaz reševanja iz avtomobila
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DOBOVA - Zaključil se je 2. natečaj za najbolj kreativen pri-
spevek v okviru projekta Akademija zdrave hrane. Tokrat 
so učenci in dijaki Posavja pripravljali prispevke na temo 
označevanja in preverjanje ustreznosti ekološko pridelane 
hrane, med desetimi nagrajenci natečaja pa so kar trije iz 
OŠ Brežice. Organizator-
ji so najboljša dela izbira-
li v osmih kategorijah, na-
grajeni pa so bili učenci iz 
šestih šol, in sicer OŠ Le-
skovec pri Krškem, OŠ Ve-
lika Dolina, SŠ Sevnica, OŠ 
Krmelj in OŠ Milana Majc-
na Šentjanž ter OŠ Breži-
ce. Zadnji dve šoli se lahko 
pohvalita s kar tremi preje-
timi diplomami. Ker je na-
grado za najbolj kreativni 
prispevek, MP3 predvajal-
nik znamke Philips, prejela 
Kaja Nakani iz Brežic, sta ji urednica biltena Karin Jurman 
in vodja projekta Tomislav Jurman nagrado osebno preda-
la. Poleg Kaje sta imela priložnost spoznati tudi šestošolca 
Amadeja Petana in Jurija Cerjaka, ki sta organizatorje nav-
dušila z raziskavo o poznavanju oznak živil. Tako zmagoval-
ne, kot tudi vse ostale prispevke, ki so sodelovali v nateča-
ju, si lahko ogledate na www.akademija-zdrave-hrane.si. 

Spomnimo: Občina Krško je 
leta 2008 na javnem razpisu 
Ministrstva za gospodarstvo 
dobila dobrih šest milijonov 
evrov za izgradnjo optične-
ga omrežja na območju belih 
lis, dela pa je zaupala podje-
tju Kostak Krško, ki je med-
tem zgradil že več kot 100 
km tras, omrežje pa bo do-
bil tudi v 20-letno upravlja-
nje in ga ponudil v najem 
operaterjem po ceni od 12 
do 14 evrov/priključek/me-
sec. Občina bo k omenjenim 
milijonom primaknila še do-
brih deset svojih, predvsem 
sredstva, ki jih je dobila kot 
vračilo vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje, 
ter poltretji milijon iz na-
slova podpisanega protoko-
la z ARAO v zvezi z umešča-
njem odlagališča NSRAO. Na 
2,6 milijona so ocenili pri-
spevek občanov v obliki ze-

Glavna	nagrada	v	OŠ	Brežice

Mentorica Darinka Ferenčak 
Agrež, nagrajenka v rubriki 
Najbolj kreativni prispevek 
Kaja Nakani in vodja 
projekta Tomislav Jurman.

Širokopasovni	dostop	za	
vse,	ne	le	za	bele	lise
KRŠKO - Občina Krško bo optično omrežje oz. širokopasovni dostop do interneta zagotovila za veli-
ko večino gospodinjstev tudi izven t. i. belih lis, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo tovrstnega 
omrežja. V projektu, vrednem kar dobrih 19 milijonov evrov, bodo zgradili 5.925 priključkov, od tega 
2.037 na območjih belih lis in 3.888 izven teh območij. 

meljskih del za izgradnjo in-
dividualnih priključkov. 

Novelacija investicijskega 
programa, ki jo je potrdil kr-
ški občinski svet, predvide-
va izgradnjo dodatnih pet 
central (Brestanica, Seno-
vo, Zdole, Senuše in Podbo-
čje), razširitev primarnega 
omrežja tudi na območje KS 
Koprivnica, ki je v celoti iz-
padla s seznama belih lis, ob-
močje KS Veliki Podlog in levi 
breg Krke v KS Podbočje pa 
bosta pokrita z brezžičnim 
sistemom, saj se v nekaj le-
tih predvideva celovita obno-
va naselij, zato tam ni smi-
selna gradnja hrbteničnega 
omrežja. Brezžični sistem se 
zaradi goste poselitve in pri-
mernosti terena predvideva 
tudi na območju Leskovca. 
Primarno omrežje oz. hrbte-
nica naj bi bila zgrajena že 

do polovice letošnjega leta, 
sekundarno omrežje pa do 
sredine leta 2013. Prvi upo-
rabniki se bodo na omrežje 
lahko predvidoma priključi-
li že septembra letos.

Občinski svetniki so projekt 
sicer soglasno podprli, ven-
dar pa so predvsem svetniki 
z območja Krškega menili, da 
je tokrat zapostavljeno ravno 
občinsko središče. Andrej Slu-
ga iz občinske uprave je po-
jasnil, da bo optično omrežje 
povezano z obstoječim kabel-
skim sistemom v osrednjem in 
severnem delu občine, kljub 
temu pa bo postopoma z no-
vim omrežjem pokrit tudi del 
urbanega območja Krškega. 
Kot je dodal, se bodo svetniki 
še letos morali odločiti o na-
daljnji usodi kabelskega siste-
ma, saj bo potekla pogodba z 
upravljalcem.

V skladu s sklepom občinske-
ga sveta bo Občina Krško pri-
čela tudi z dva milijona evrov 
vrednim projektom preno-
ve javne razsvetljave, s ka-
terim naj bi bistevno znižali 
porabo elektrike na prebival-
ca, ki zdaj znaša kar 107 kWh, 
cilj, ki ga predpisuje EU, pa 
je 44 kWh. Prenova bo omo-
gočila tudi (delno) izklaplja-
nje javne razsvetljave, kjer 
bo to sprejemljivo in smi-
selno, občina pa upa tudi na 
50-odstotno državno sofinan-
ciranje projekta, ki naj bi se z 
obsežnimi prihranki tako ele-
ktrike kot vzdrževanja povr-
nil že v sedmih letih. Občina 
bo obnavljala tudi večnamen-
ski objekt na naslovu CPB 12 
v Brestanici, v katerem imajo 
prostore KS Brestanica in ne-
katera društva. Investicija je 
ocenjena na 844 tisoč evrov.
 Peter Pavlovič

PROIZVODNJA – MAREC 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2010

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB 4 KOEL 7,4 350 103,4 400 27,4 100 0 2

PB 5 KOEL 14,3 350 104 400 10,8 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

974.730 14 7

ARMEŠKO – 11. aprila so se na letnem občnem zboru na Arme-
škem sestali člani Kmečke zadruge Bohor, ki so sprejeli poroči-
lo upravnega odbora KZ za minulo leto in plan dela za letošnje 
leto. V zadrugo je bilo konec leta 2009 vključenih 49 članov, 
in kakor ugotavljajo, članstva postopoma upada, najpogoste-
je zaradi smrti nosilca dejavnosti, saj nasledniki v tem prime-
ru vse pogosteje opuščajo kmetovanje. 

Kakor so povedali na zboru, so v minulem letu dosegli zasta-
vljeni plan odkupa mesa – 308 pitancev in 161 telet, medtem 
ko je bil za nekaj glav nižji odkup mesa krav, in sicer je znašal 
143. Skupno so v odkup oddali 2.810.579 litrov mleka, od tega 
je bilo 96 odstotkov najvišjega, ekstra razreda, kar pomeni, da 
je vsebnost števila mikroorganizmov znašala do 50.000 mikro-
organizmov na mililiter mleka. Tako so leto 2009 kljub krizi, ki 
se odraža tudi na tem področju, predvsem v nekoliko nižjem 
odkupu mesa in za tretjino nižjih cenah mleka, zaključili pozi-
tivno in s čistim dobičkom v višini 1.390.59 €, ki ga bodo v vi-
šini petih odstotkov namenili za obvezne rezerve, preostanek 
v višini 1.321.06 € pa bodo porazdelili v prostovoljne zadružne 
rezerve. Po besedah predsednika KZ Bohor Ivana Kožarja zato 
načrtujejo okvirni plan dela oziroma letošnjo proizvodnjo na 
ravni minule, to je odkup 300 kom. pitancev, 180 telet in 150 
kom. krav ter odkup mleka v višini 2.880.000 litrov.
Proizvajalcev mleka, članov KZ Bohor, je trenutno skupno 29, 
med njimi pa so največji Romana Koren (Lokve), Ivan Bogo-
vič (Veliki Kamen), Ivan Kožar (Reštanj), Neža Koren in Franc 
Župevc (oba Lokve).  B. Mavsar

Lani	za	tretjino	nižje	odkupne	
cene	mleka

Predsednik (levo) zadruge Ivan Kožar in Primož Žerjav 
iz Zadružne zveze Slovenije

»V tla brežine so zabite ko-
vinske cevi, ki se v visokem 
snegu ter v visoki travi ne vi-
dijo in glede na to, da jih je 
nekaj že povitih, kaže, da je 
že bilo nekaj »bližnjih sre-
čanj« z vozili. Domačini na-
vedeno zaščito že poznamo, 
za tistega, ki pa za njo ne ve 
ali pa je ne opazi, je lahko 
zelo nevarna. Zaščita nasipa 
vsekakor mora obstajati. Mi-
slim, da bi lahko Savske elek-
trarne - domnevam, da je za-
ščita v njihovi pristojnosti, 
namesto cevi uporabile var-
nejšo ograjo oz. nasip zaščiti-
le na drugačen način,« je za-
pisal v pismu Darko Kosem. 

Izvedeli smo, da je bil za 
most, ki je bil zgrajen za po-
trebe gradnje HE Vrhovo, po-
tem pa predan javni uporabi 
za boljšo povezavo med de-
snim bregom Save v občini 
Radeče in levim bregom Save 
v občini Sevnica, leta 2008 
podpisan sporazum. Z njim 
so Savske elektrarne Lju-
bljana neodplačno prenesle 
most v last, posest in upra-
vljanje občinama Sevnica in 
Radeče, skupaj z vso uprav-
no-tehnično dokumentacijo. 
S tem sta občini prevzeli tudi 
obveznost vzdrževanja mo-
stu po predpisih, kar naj bi  
opravljali na podlagi predho-
dnega dogovora in  pri čemer 
naj bi vsaka občina plačala 
polovico stroškov vzdrževa-
nja mostu. Vzdrževanje do-
stopnih cest na most naj bi 
opravljali občini vsaka na 
svojem območju, skupaj s 

Nevarni	železni	količki	ob	
cesti	pri	mostu	HE	Vrhovo
VRHOVO - Med krajema Vrhovo v občini Radeče in Loko pri Zidanem Mostu v občini Sevnica je most, ki 
je bil zgrajen kot gradbiščni most za potrebe gradnje HE Vrhovo, sedaj pa je v javni uporabi. Uporabni-
ke ceste in mostu moti zaščita nasipa na desnem bregu Save. 

postavitvijo ustrezne pro-
metne signalizacije.

»Na področju, ki je v obči-
ni Sevnica, smo pred dvema 

letoma razširili in asfaltira-
li celotno cesto od Loke do 
mostu in na njej ni nobenih 
preprek in nevarnosti za pro-
met,« je pojasnil Joško Žvar 
z Občine Sevnica, ki naj bi 
skrbela za vzdrževanje do-
stopne ceste na most pri HE 
Vrhovo na levem bregu Save. 
V daljšem odgovoru, ki ga je 
posredoval direktor JP Komu-
nala Radeče Boris Knavs, je 
v zaključnem delu zapisano: 
»Savske elektrarne planirajo 
izgradnjo sončne elektrar-
ne na tem nasipu in v okviru 
te investicije bo v prihodno-
sti nameščena cestna odboj-
na ograja, ki bo ščitila objek-
te in naprave, tako da bodo 
izgovori o nevidnosti zaščite 
nesmiselni.«
 Smilja Radi

Železne količke na desni strani ceste ob HE Vrhovo, 
ki vodi čez nekdanji gradbiščni most, bo nadomestila 
cestna odbojna ograja. 

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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„Dimnikarji smo prišli na slab glas, odkar je urejanje te dejavnosti pred nekaj leti prešlo 
iz lokalnega nivoja na nivo države. Takrat smo med ljudmi izgubili svojo osnovno identite-
to, ki temelji na varovanju človeškega zdravja in celo življenja, varstvu okolja in material-
nih dobrin,“ pravi Ana Jelančić. Družinsko podjetje Jelančičevih, ki ga je Ana prevzela po 

upokojitvi moža Ivana, je lani 
praznovalo že 30 let delova-
nja, izvaja obvezno dimnikar-
sko službo na območju občin 
Sevnica, Krško, Kostanjevica 
na Krki in Brežice, izven Po-
savja pa tudi v Škocjanu, Koz-
jem, Žužemberku, Šentjerne-
ju in Dobrepolju. Zaposlujejo 
32 ljudi, od tega 25 dimnikar-

jev, med njimi so tudi štirje dimnikarski mojstri. 
Zaradi precej razširjenega prepričanja, da so dimnikarske storitve predrage in nepotrebne, 
se dimnikarjev ljudje marsikje otepajo, vendar se žal to pogostokrat izkaže kot pljuvanje 
v lastno skledo. „Vzrok dimniškega požara je največkrat odklanjanje čiščenja oziroma to, 
da nam ljudje ne dovolijo opraviti celotne storitve. Pravijo, da lahko očistimo le dimnik, 
peči pa ne, potem pa zagori. Največkrat prav na izhodu iz kurilne naprave v dimnik,“ poja-
snjuje Jelančićeva. Meni, da razlog za izogibanje dimnikarjem ni le cena storitev, saj ma-
ksimalni letni strošek čiščenja in meritev dimnih emisij za dimnik s pečjo na kurilno olje 
znaša 50 evrov, za štedilnik na trda goriva 75 evrov in za peč za centralno kurjavo na trda 
goriva 92 evrov (dimniki s kurilnimi napravami na trda goriva bi morali biti očiščeni kar šti-
rikrat v kurilni sezoni, na tekoča goriva in plin pa enkrat), pač pa predvsem neosveščenost, 
da je to potrebno – tako zaradi varnosti zdravja in materialnih dobrin kot zaradi varčeva-
nja z gorivom in varstva okolja. „Ljudi je težko prepričati, da je to dobro zanje, nihče pa 
se ne vpraša, koliko stane intervencija in izvoz gasilskega vozila v primeru požara, kar pla-
čamo vsi davkoplačevalci, v primerjavi s ceno dimnikarskih storitev,“ pravi Jelančićeva.

Nekaj Nasvetov
Najbolje je, če je dimnik sredi hiše, saj je v neizoliranih dimnikih na zunanji strani fasade 
zaradi visokega izkoristka sodobnih kurilnih naprav veliko kondenzacije, zaradi česar se na 
stenah dimnika nabirajo katranske obloge oz. smola, kar predstavlja največjo nevarnost za 
požar, opozarja Jelančićeva. Poleg tega ne priporoča dimniških kap, ki pogosto povzroči-
jo zabijanje dima nazaj v dimnik, vrh dimnika naj bo vsaj 30 cm nad slemenom strehe, če 
pa je nižje, naj bo vsaj meter nad streho. Obvezen je pregled kurilne naprave pred prvo 
uporabo, a se to žal redko izvaja. „Nasvetov nismo nikoli zaračunavali, zato vabimo vse, 
ki so pred dilemo o najustreznejši rešitvi za kurilno napravo in dimnik, da nas pokličete. 
Tudi pred reklamacijami in pritožbami se ne skrivamo, saj se zavedamo, da tudi naši fan-
tje kdaj naredijo kakšno napako,“ še dodaja Ana Jelančić, vendar pa opozarja, da se di-
mnikarja ne sme ocenjevati po tem, koliko veder ali samokolnic saj je očistil – ob rednem 
čiščenju jih ne bo toliko, vendar bo dimnik varen pred požarom.
� Peter�Pavlovič

Ana�Jelančić

Dimnikar še vedno prinaša srečo, predvsem pa varnost
POSAVJE�–�Nekoč�je�veljalo,�da�se�moraš,�ko�zagledaš�dimnikarja,�prijeti�za�gumb,�saj�ti�bo�to�prineslo�srečo.�Danes�mnogi�pravijo,�da�je�bolje,�če�se�primeš�za�denarnico,�
saj�menijo,�da�so�dimnikarske�storitve�predrage�in�včasih�tudi�nepotrebne.�Pa�je�res�tako?�Statistika�namreč�kaže,�da�je�bilo�v�letošnji�kurilni�sezoni,�ki�je�bila�zaradi�
ostre�in�dolge�zime�v�Sloveniji�kar�okoli�560�dimniških�požarov,�v�prejšnjih�letih�pa�„le“�okoli�350.�Zakaj�takšen�porast�te�črne�statistike,�smo�povprašali�Ano�Jelančić�iz�
sevniškega�Dimnikarstva�Jelančić,�ki�ima�koncesijo�za�opravljanje�dimnikarskih�storitev�v�večjem�delu�Posavja.

Nudimo 
-  čiščenje in pregledovanje kurilnih, 

dimovodnih in prezračevalnih naprav, 
-  meritve dimne emisije, svetovanje in 

diagnosticiranje notranjih sten dimnikov 
pri adaptacijah in sanacijah ter 

-  strojno odstranjevanje katranskih 
oblog iz dimnika.

  

Za dodatne informacije smo dosegljivi na 
(07) 816 20 60, 031 320 900 ali 

ana.jelancic@siol.net.

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90

PE Brežice
Tel.: 07 49 66 130

Pomladanski�čas�je�namenjen�urejanju.�Takoj,�ko�je�skopnela�
snežna�odeja,�smo�že�lahko�opazili�po�čem�hrepeni�okolica�našega�
doma�in�kaj�vse�je�potrebno�postoriti�v�naših�bivalnih�prostorih.�
Obnavljanje,�popravljanje,�preurejanje,�temeljito�čiščenje,�
načrtovanje�novih�posegov�–�česa�se�boste�lotili�najprej?�

Na�tematskih�straneh�»Urejamo�dom«�boste�našli�nekaj�koristnih�
informacij�za�dober�začetek�pomladanskih�opravil.�Naj�vam�bo�
urejanje�v�veselje...
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G. Prekopa 8, 8311 Kostanjevica na Krki
GSM: 041 651 435; Tel.: 07 49 86 140; Fax: 07 49 86 141

kt.trsinar@siol.net,  www.krovstvo-trsinar.si

Želim, da se posoda spet sveti
vaša želja dobi svoj odgovor v sodi bikarboni. Na vlažno krpo nanesite 
prah sode bikarbone in zdrgnite potemnele dele posode, lotite se delov 

pečice, marmornih površin in porcelana. pri vodnem kamnu ne pozabite na 
nerazredčen sok limone. posoda se bo svetila, če jo boste splaknili s čisto vodo, 

v katero ste iztisnili sok limone. 

Čistimo leseNo pohištvo 
Čiščenja lesenega pohištva se lahko lotite tudi tako, da 

zmešate sok ene limone, dodate 1 čajno žlico olivnega olja 
ter 1 čajno žlico vode. mešanico nato namažete na leseno 
površino, pustite delovati 6 minut, nato pa površino do 

leska zbrišete z mehko krpo. to čistilo pripravljate sproti ob 
vsakem čiščenju.

uČiNkovit Napad Na kopalNe kadi
ste vedeli, da se tudi banje lahko lotimo z žličko pecilnega praška, devet žličk kisa in pol limone? sledi še drgnjenje banje s 

pripravljeno mešanico, spiranje z vodo in naenkrat se bo vaša kopalna kad lepo svetila.

oČistimo tla 

vsestransko čistilo 
za tla pripravimo 

z mešanico 4 litrov 
vroče vode in ¼ 
skodelice belega 

kisa. 
Za tla z mastnimi 

madeži pa zmešajte 
1 skodelico belega 

kisa, 1 žlico 
tekočega naravnega 
rastlinskega mila, 
¼ skodelice sode 

(boraksa) in 8 litrov 
tople vode. ko se 

soda razgradi, 
začnite boj z 

umazanimi tlemi.
Zakaj bi vaš dom 

obremenjevali 
z dodatnimi 

kemikalijami? 

Ko hočeš doseči harmonijo, prisluhni intuiciji

Včasih je ravno nasvet stro-

kovnjaka začetek nečesa novega, 

nečesa najbolj vašega – morda 

lastne zelenice ali celo povsem 

novega okrasnega vrta, kjer boste 

preživeli tiste posebne trenutke, 

vredne spominov. Navdihnjeni s 

pomladanskimi zelenimi toni smo 

spregovorili nekaj besed s sve-

tovalcem iz brežiškega podjetja 

HPG d.o.o., Romanom Stoparjem. 

Čeprav Romana mnogi bolje poznajo kot dizajnerja, ki se je detajle in kompozicije 

naučil opazovati že kot otrok, se je tekom študija v Ljubljani takoj prepoznal v iska-

nju sožitja človeka in narave. Po srednji tehnični šoli se je Stopar vpisal na krajinsko 

arhitekturo, kjer sta mu terensko delo in skiciranje preprosto zleza pod kožo. Sredi 

lanskega leta je prišel v HPG, kjer danes vodi svojo enoto, ki se ukvarja s hortikultu-

ro, zasaditvami, snovanjem, izrisom in ureditvijo.

Vrt je stvar srca

Že skozi našo lansko akcijo Najlepši vrt in balkon Posavja smo spoznavali, kako 

je našim bralcem skrb za zeleno okolico spremenila življenja. Da ima ta narava in 

iskanje povezave z njo sproščujoč in ustvarjalen učinek, pa nam je potrdil tudi naš 

sogovornik: »Urejanje vrta je urejanje doma. Bivanje se, ob ustrezni zasnovi vrta, 

podaljša iz hiše vanj in obratno. Morda si lahko ob tem privoščim primerjavo hišnega 

vrta s svetiščem. Čeprav so bila svetišča navadno grajena na »posebnih« mestih, je v 

njih moč zaznati povsem različna občutja. Prijetna so tista, ki so bila grajena s čisto 

svetlo namero, ki je stvar srca, in ne z golo željo, ki je vedno stvar ega. Za dobro 

počutje ni toliko pomembna velikost, bogati materiali in drzna zasnova, kolikor je 

to ljubezen, s katero je bilo karkoli zgrajeno.« Tudi našemu vrtu daje končno moč 

naš odnos do njega, tako odnos do grajenih elementov kot naš odnos do rastlin. »Ko 

to počnemo s srcem, nam bo zagotovo povrnjeno na enak način. V trenutkih, ko se na 

vrtu umirimo in se oddaljimo od nepomembnih dnevnih problemov, se zavemo svoje-

ga mesta v naravi, se zavemo zemlje. V vsakdanje življenje se vrnemo mirni in polni 

novih moči. Seveda pa je treba na začetku marsikomu pomagati, mu ponuditi ustre-

zno zasnovo, ki bo zadovoljila njegova pričakovanja in potrebe in se bo zlila v homo-

geno celoto. Ob tem nikakor ne smemo pozabiti, da je vrt živ organizem, ki se skozi 

čas spreminja, se prilagaja letnim časom in tudi našim spreminjajočim potrebam.«

Nekaj pravil hišnega vrta

Pogosto se zgodi, da se navdušimo, ko vidimo v tej ali oni reviji neko posebno ra-

stlinje ali določeno kompozicijo, ki pa zaradi najrazličnejših razlogov v našem okolju 

ne bi imela enakega pravljičnega učinka. Tudi snovanje hišnih vrtov ima svoje zako-

nitosti:

»Hišni vrt je predvsem zasebni prostor, kjer je prav, da lahko pozabimo na delovni 

vsakdan, kjer si oči in dušo spočijemo na porajajočem cvetu, zelenih listih, na svoji 

travi. Kjer si privoščimo sprehod bosi, kjer nas ne bremeni moda in javno mnenje. 

Kjer smo sami ali s svojimi bližnjimi v svojem svetu.

Doseči to pa je v današnjem načinu življenja in sodobni zasnovi naselij pogosto ne-

koliko težja naloga. Saj veste... sosedi, bližnja cesta, oblika parcele in umeščenost 

same hiše vanjo. Vse to so dejavniki, katerim ne kaže popuščati. V vseh primerih je 

mogoča rešitev, toliko bolj, če je naročnik sam pri sebi razčistil, kaj je tisto, kar res 

želi, kar lahko ima ali sploh rabi. Pogosti so primeri, ko nekdo želi imeti kdove kaj 

vse, ker je to videl v tej ali oni reviji ali na internetu ali na kakšnem sejmu, pozablja 

pa na prostorske možnosti, ki mu jih ponuja njegov vrt. 

Kljub temu poskušamo v vrtu ustvariti harmonične odnose z ravno pravšnjo mero 

nasprotij med njegovimi elementi, hišo in neposredno okolico.«

Roman Stopar meni, da mora snovalec vrta prisluhniti svoji intuiciji, prav tako 

pa ne sme pozabiti na procese v naravi. Popularni feng shui po njegovem mnenju 

najbolje učinkuje v deželi svojega nastanka, čeprav se lahko tudi pri nas držimo 

marsikatere koristne modrosti. »Tudi Slovenci smo imeli nek svoj feng shui. To so bile 

Pogovor o ureditvi vrta 
z Romanom Stoparjem iz HPG d.o.o.

pogovor

B O G ATA  I Z B I R A
i n  S U P E R  C E N E ,

v s e  n a  e n e m  m e s t u !

 Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49-88-385, eurogarden1.krsko@rotar.si, www.rotar.si 
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● krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov
● hidro, termo in zvočne izolacije
● izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut
● suhomontaža

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

tel: 07/49-05-595, 041/323-003
hribsek.pis@siol.net

Želim, da se posoda spet sveti
vaša želja dobi svoj odgovor v sodi bikarboni. Na vlažno krpo nanesite 
prah sode bikarbone in zdrgnite potemnele dele posode, lotite se delov 

pečice, marmornih površin in porcelana. pri vodnem kamnu ne pozabite na 
nerazredčen sok limone. posoda se bo svetila, če jo boste splaknili s čisto vodo, 

v katero ste iztisnili sok limone. 

iNvazija mravelj!
za učinkovito sredstvo proti mravljam velja pecilni prašek. s pecilnim 
praškom jim lahko preprečite pot v vaš dom, tako da ga nasujete okoli 
mest, kjer mravlje vstopajo v stanovanje ali hišo. menda mravljam ne 
dišita tudi cimet in poper, vse tri pripravke lahko nasujete po njihovih 

poteh. seveda je zgodba drugačna, ko gre za faraonke, ki se na naše 
domače zvijače žal bolj malo ozirajo. 

Izbrani materiali za vse vrste gradenj
Znižanih več kot 50 izdelkov!

Naše rezalNe deske mrgolijo
Naše rezalne deske so pravo gojišče 

bakterij. zopet v boj stopi kis, zmešan z 
vodo, s tem pripravkom deske vsake toliko 

temeljito očistite.

velja se spomniti na 
dobro staro milo, 

saj lahko v primerni 
mešanici z vodo dela 

prave čudeže po 
stanovanju.

naše domačije. Stara domačija, kozolec, vijugasta cesta po katerih si se s kolesom 

pripeljal do domačije, vmes si si spočil pod drevesom, na trati. Ljudje so si včasih 

znali udomačiti teren, brez velikih posegov sprejeti in izkoristiti njegove danosti.«  

Kam so vsa drevesa šla

Vsaka rastlina je zase popolna, vendar so med njimi drevesa tista, ki jim pripisu-

jemo poseben pomen. 

»Skozi dolga leta rasti 

kljubujejo času in so 

mogočna vez med ze-

mljo in nebom. V nji-

hovi bližini se počutimo 

varno, nekako toplo 

nam je in prijetno. Tež-

ko je razumeti vsa tista 

rušenja dreves na par-

celah in vrtovih samo 

zato, da ne bomo jeseni 

imeli listja po tleh, da 

ne bo pack na tlakih in zamašenih strešnih žlebov. Listje se pač enkrat letno pospra-

vi, žlebovi pa se tudi lahko drugače zaščitijo. Z izogibanjem drevesom v domačem 

vrtu ustvarjamo prostor, ki mu nekaj manjka. Vprašajmo se ali smo v vrtu srečni! 

Ali je sreča res stvar trendov, mode in visokega designa, ali je morda sreča v nas 

samih in naši pripravljenosti zliti se z naravo v eno?« 

Potek ustvarjanja našega vrta

Roman Stopar nam je pojasnil, kako izgleda ustvarjanje vrta s pomočjo zunanjega 

strokovnjaka. Gre za kompromis med željami naročnika in možnostmi nekega pro-

stora. »Na podlagi ogleda prostora in razgovora z lastniki skupaj pridemo do ključne 

vsebinske in deloma prostorske zasnove vrta. Na podlagi vsega tega se skozi obli-

kovno zasnovo izlušči končna oblika in vsi ključni detajli. Načrt vrtne ureditve tako 

zajema vse grajene elemente, kot tudi zasaditveni načrt. Seveda pa lahko v veliko 

primerih vse skupaj rešimo tudi na terenu skozi svetovanje in skiciranje. Imam srečo, 

da sem zaposlen v podjetju, kjer vsem tem mojim »papirnim« rešitvam sledi tudi fi-

zična izvedba vse od zemeljskih in gradbenih del, pa do same zasaditve in vse večkrat 

tudi letnega vzdrževanja. Lepo je, ko si lahko poleg od samega snovanja, vmesnih 

usklajevanj in do končnega izdelka.« 

Kako do pravljičnega rezultata

Vsak si želi okoli svoje hiše ustvariti lastno pravljico. Kaj pa je pravljica v pravem 

pomenu besede, smo povprašali sogovornika: »Seveda je občutenje 'pravljice' pred-

vsem individualna izkušnja posameznika. Največkrat vrt opišemo kot »pravljičen«, 

ko gre za skupek različnih detajlov, nenavadnih grajenih elementov, številnih cveto-

čih gred in dreves nenavadnih oblik. Vendar v taki pravljici potrebujemo še sedem 

pridnih palčkov, ki bodo skrbeli za vse to in ohranjali želeno sliko. Vesel sem, da vse 

več ljudi sprejema svojo pravljico na bolj preprost način, z manj vsega. Morda je 

ravno v teh, vse bolj pogostih primerih, potrebno še zlasti preudarno snovanje in 

oblikovanje prostora. Umestitev in oblika tlakovanih površin je navadno tisto, kar je 

najprej narejeno in vidno in je lahko nosilec zasnove hišnega vrta, zato te površine 

še zdaleč ne pomenijo le odgovor na potrebo po dostopu, parkiranju ali posedanju. 

Določitev ustrezne oblike, velikosti in kombinacije materialov grajenih elementov 

igrajo v vrtu eno ključnih vlog. In ko so v medsebojnem harmoničnem odnosu in v 

sozvočju z zasaditvijo ter prostimi travnimi površinami, smo že blizu pravljičnega.«

Pomembno je torej, da ste pozorni na prostor, ki ga spreminjate. »Danes ni več 

nobena skrivnost, da vsaka stvar, vsako živo bitje vibrira s svojo frekvenco. Torej je 

v prostoru veliko različnih vibracij. In če uspemo svoj prostor, svoj vrt opremiti tako, 

da bo na nas prenašal takšne vibracije, ki nam bodo omogočile umiritev, sprostitev in 

notranjo harmonijo, smo zmagali. Predvsem je pomembno, da se izognemo oblikam 

in rečem, ki nas dražijo in od nas prevzemajo pozornost.«

A vendar je pravilna ureditev vrta le prvi korak, najpomembneje je, da v njem 

živimo, ga spremljamo, da naš vrt raste skupaj z nami. V upanju, da so vas odgovori 

navdihnili, se zanje zahvaljujemo Romanu Stoparju iz HPG Brežice d.o.o. 

B O G ATA  I Z B I R A
i n  S U P E R  C E N E ,

v s e  n a  e n e m  m e s t u !

 Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, Tel.: 07/ 49-88-385, eurogarden1.krsko@rotar.si, www.rotar.si 
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telefon: 07 490 11 80, fax: 07 490 11 82
e-mail: info@timi-krsko.si

d.o.o.

Izgradnja mansard s sistemi 

izolacijo  

ali z vpihovanjem granulata  

Toplotnoizolacijske fasade 

s povečano mehansko odpornostjo (toča ipd.)

 strešna okna

Vse potrebne materiale lahko tudi kupite.
Brezplačni strokovni nasveti 

ob nakupu ali montaži.

www.segrad.si
Ulica 11. novembra 57, Obrna cona Leskovec

GSM: 041 405 561

SAMO NAJBOLJŠE JE DOVOLJ DOBRO!

Strokovna izvedba s kvalitetnimi materiali
in najugodnejšim razmerjem med ceno in

kvaliteto z garancijo.

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest

Velikost poslovnih 
prostorov:
0d 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Rešimo svoj hladilnik
hladilnik uspešno rešujemo umazanije in 

neprijetnega vonja z uporabo kisa in pecilnega 
praška. Notranjost hladilnika očistimo mastnih 

madežev s kisom, ki smo ga razredčili z vodo 
v razmerju 1:10. Če vam čiščenje s kisom ne 

ustreza zaradi močnega vonja, dodajte mešanici 
nekaj kapljic eteričnega olja – tako bo čiščenje 
takoj bolj prijetno. da bi iz hladilnika pregnali 
neprijeten vonj nasujemo v skodelico en pecilni 

prašek in skodelico postavimo v hladilnik. 
Pecilni prašek zamenjamo po 8 tednih. 

Merilo za moè antioksidantov je oksidacijsko redukcijski potencial ORP. Alkalna
ionizirana voda iz ionizatorja vode dose�e ORP celo do -450 mV. S tem presega
ORP svetovno najkvalitetnejše Hunza himalajske �ive vode. Prebivalci himalajske
doline Hunza dosegajo izredno visoko starost ob odliènem zdravju in vitalnosti.
Znanstveniki pripisujejo zasluge za izredno dolgo �ivljenjsko dobo, odlièno zdravje
in vitalnost prav pitju himalajske �ive vode. Alkalna ionizirana voda je po svoji
sestavi in lastnostih enaka kot Hunza himalajska �iva voda.Alkalna ionizirana voda
je zaradi èistosti, obilja mineralov in antioksidantov zdrava "�iva" voda.

Alkalna ionizirana voda iz ionizatorja vode je moèan antioksidant, ki
nevtralizira škodljive proste radikale in s tem prepreèuje degenerativne
bolezni, zavira proces staranja in izboljšuje antioksidantni status telesa.

Alkalna ionizirana voda, ki je bogata z minerali in
hidroksilnimi ioni zmanjšuje prekomerno zakisanost
telesa - acidozo. S tem postane prva obrambna linija
našega zdravja mnogo uspešnejša.

Zaradi�zmanjšane�velikosti�vodnih�skupkov�(clustrov)�alkalna
ionizirana�voda�la�je�prehaja�skozi�tkiva�našega�organizma�in�s�tem
omogoèa�intenzivnejšo�hidracijo.�Dobra�hidracija�je�zelo�pomembna
za�dobro�zdravje�in�vitalnost.

IONIZATOR�VODE
ALKAMEDI�-�NEXUS Alka�Life®

VEÈ�KOT�FILTER�ZA VODO,
DA BOSTE VEDELI�KAJ�PIJETE�!

Ionizator vode je naprava, ki vodo iz pipe najprej temeljito prefiltrira,
potem pa jo s pomoèjo titan/platina elektrod in posebnih membran loèi
na alkalno ionizirano vodo in kislo ionizirano vodo.
Pitje alkalne ionizirane vode ima zdravilne uèinke, zato je ionizator vode
v tujini registriran kot medicinski pripomoèek.

Veè�o�alkalno�ionizirani�vodi�in�o�ionizatorjih�vode�si�lahko�preberete
na�naši�spletni�strani: www.ionizirana-voda.net

Ionizator�vode Alkamedi�-�Nexus Alka�Life®
VEÈ�KOT�FILTER�ZA VODO,�DA BOSTE�VEDELI�KAJ�PIJETE!
Vabimo�Vas�na�kozarec�alkalne�ionizirane�vode!

Zastopstvo�in�prodaja,�Henrik�Homšak�s.p.
Krulejeva�ulica�2,�8290�SEVNICA

GSM:�041�555�270 Telefon:�07�81�44�327
ta:�info@ionizirana-voda.netE-poš

Spletna�stran:�www.ionizirana-voda.net

Popularni izdelki iz naše ponudbe
Magnetni mehèalci vode POLAR®

Vodni filtri za vodo
UV-sterilizatorji vode www.vodni-filter.si

za stanovanja, hiše in industrijo. Zagotavljajo
popolno in trajno zašèito pred vodnim kamnom. Voda je naravna, kemièno
nespremenjena. , èistilniki pitne vode, samoèistilni vodni filtri
za vodo, … Veè na naši spletni strani:

Dragi ljubiteljski 
vrtnarji,

še malo in začel se 
bo vaš najljubši izbor 

za najlepše okrasne vrtove  
in cvetoče balkone Posavja. 

Več informacij že v naslednji številki!

v

vrt in balkon
Posavja‘10

Najlepsi
PVC OKNA

V našem podjetju Vam nudimo: 
- Obdelavo stekla, termopan, prenovo oken, okvirjanje 

slik, terensko montažo, ogledala, PVC okna, stekla 
za traktorje

-  Proizvodnjo in montažo PVC oken in vrat iz vrhunskih 
profilov blagovne znamke KBE iz Berlina.

-  Okovje za montažo je priznanega proizvajalca 
MACO, ki Vam omogoča enoročno odpiranje po 
navpični in vodoravni osi. Okovje je skrito in 
zaščiteno proti oksidaciji s prezračevalnim sistemom. 

Vaš dom Vam zasteklimo in izoliramo brez omejitve 
velikosti oken ali vrat, možnost montaže na ključ. Nudimo 
pa vam tudi zasteklitev Vašega doma in okvirjanje slik. 

Poskrbimo, da za vaš dom dobite kvalitetno 
in ugodno storitev, ter hitro dobavo.

TEL.: 07 49 61 747, GSM: 031 304 374
E-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com

15 LET Z VAMI -  www.steklarstvo-lekse.si
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Kultura v Posavju

SEVNICA - Na velikonočno nedeljo, po dopoldanski maši v 
cerkvi sv. Nikolaja, je potekalo tradicionalno, po ustnih vi-
rih 48. sekanje pirhov na Glavnem trgu v starem mestnem 
jedru, ki še vedno tudi povezuje in združuje Sevničane ter 
njihove prijatelje, ki so »razseljeni« po svetu. 

Največ uspeha pri metanju kovanca za 50 centov v pirh z ozna-
čene razdalje je imel Jože Weiss iz Boštanja, drugi najbolj-
ši metalec je bil Martin Kuhar ml. iz Sevnice, tretje mesto je 

zasedel Ivan Možic z Vrha nad Boštanjem. V ženski konkurenci 
je bila najboljša Marjanca Mlinarič. Najbolj atraktiven met je 
imel po oceni komisije Boris Perko - eden izmed tistih Sevni-
čanov, ki se redno vrača za velikonočne praznike v domači kraj, 
čeprav živi kot upokojeni gospodarstvenik v Ljubljani. Poseb-
no priznanje sta na podelitvi v stari trški gostilni Vrtovšek (kjer 
po tradiciji za zbrani znesek pri metu na pirh postrežejo tek-
movalcem in njihovim prijateljem s šunko, s hrenom in s pirhi) 
prejela najmlajša udeleženca - Živa Jamnik in Luka Werning. 
Bor Jamnik je med otroci edini zadel in za svoj uspeh je pre-
jel čokolado. Tolažilno nagrado za vsakoletno in večletno so-
delovanje je prejel še domačin Viktor Kladnik, ki je v prete-
klosti že zmagal v sekanju pirhov. 
Med obiskovalci sta bili tudi hčerki mornarja Vlada Šeška, ki je 
po več letih bivanja v Braziliji in po plutju po svetovnih morjih 
prvič pripeljal družino v Slovenijo in v svoj domači kraj na daljši 
dopust. V Braziliji tovrstnega dogodka ne poznajo, a imajo zato 
svetovno znani karneval. S. R., foto L. Motore 

Tradicionalno	sekanje	pirhov	
v	Sevnici

Jože Weiss iz Boštanja je letošnji zmagovalec 
tradicionalnega sekanja pirhov v Sevnici.

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

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

dr. TAMARA DITRICH - 
NOVE ŠOLSKE PARADIGME: 

USTVARJANJE ETIČNE 
DRUŽBE

predavanje, Klub KDK

četrtek, 15.4., ob 19. uri

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

NARA PETROVIČ:
PRIZEMLJENA DUHOVNOST 

JE NAJBOLJ PRAKTIČNA 
STVAR NA SVETU!

predavanje/pogovor ob knjigi, Klub KDK

četrtek, 22.4., ob 19. uri

TJAŠA FABJANČIČ 
& THE PLAYGROUNDS

jazz koncert, Klub KDK

petek, 23.4., ob 20.30 uri

BISTRICA OB SOTLI - Že 20. leto v župnijski cerkvi Sv. Petra 
potrkavajo, in sicer Janez Drašler, pomagata mu še sinova 
Vid in Jošt. Letos so pritrkavali Vid Drašler, Matej Špoljar in 

Matej Geršak (na fotografiji). Janez Drašler si prizadeva, da 
bi se ohranilo potrkavanje v Bistrici ob Sotli in vabi vse zain-
teresirane, da se prijavijo v župnijski urad. M. Kunst

20	let	potrkavajo	

SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je potekalo 8. aprila v 
pisano mavrico najlepših pesmi ujeto srečanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov občine Sevnica. Na prireditvi, ki 
jo že nekaj let organizira Javni sklad RS za kulturne dejav-
nosti, Območna izpostava Sevnica, so se predstavili: Otroški 
pevski zbor OŠ Boštanj pod vodstvom Tadeje Krnc in Mate-
je Repovž Lisec, OPZ  OŠ Milan Majcen Šentjanž pod vod-

stvom Suzane Tratnik Umek, OPZ OŠ Blanca pod vodstvom 
Jelke Gregorčič Pintar, OPZ »Navihančki« podružnice šole 
iz Loke pri Zidanem Mostu pod vodstvom Tine Blatnik, OPZ 
»Sonček« OŠ Krmelj pod vodstvom Suzane Tratnik Umek, OPZ 
»Zvončki in trobentice« OŠ Sava Kladnika Sevnica pod vod-
stvom Nataše Mlakar in Mladinski pevski zbor OŠ Blanca, ki 
ga dve leti vodi Jelka G. Pintar. Vsem sodelujočim se je za 
nastop zahvalila vodja sevniške izpostave JSKD Katja Piber-
nik, ki je mentoricam podelila šopek in priznanje, vse na-
stope pa je strokovno spremljala Tatjana Mihelčič Gregor-
čič. Prireditev je povezoval Vili Zupančič. S. R.

BREŽICE - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna iz-
postava Brežice je 7. aprila v avli Ekonomske in trgovske šole 
Brežice organiziral območno revijo mladinskih pevskih zborov 
pod naslovom »Pustite nam ta svet«. V akustični in s pomla-
dnimi motivi okrašeni šolski avli je nastopilo devet mladin-
skih pevskih zborov iz osnovnih šol Dobova, Pišece, Globoko, 

Brežice, Cerklje ob Krki, Artiče, Bizeljsko in KD Zvezda Do-
bova ter dekliški pevski zbor Gimnazije Brežice. Kot zboro-
vodje so se predstavili Pavla Bunetič, Dejan Jerončič, Ma-
teja Rožman, Zinka Škofca, Aljaž Božič, Tatjana Špan, Ela 
Verstovšek Tanšek in Vilko Urek, kot korepetitorji pa Dejan 
Jerončič, Elena Jurman in Ela Verstovšek Tanšek. Vsak od 
zborov se je predstavil s po tremi pesmimi različnih zvrsti, 
strokovno spremljanje revije pa je prevzela Majda Haupt-
man. Ob zaključku je vodja območne izpostave in koordina-
torica  prireditve Simone Rožman Strnad ob pomoči mlade 
povezovalke Ingrid Molan podelila priznanja »Osminke 2010« 
za vse pevce, ki so vztrajali pri zborovskem petju  osem let 
osnovnega šolanja. Posebno priznanje je prejela tudi Eko-
nomska in trgovska šola, ki že tradicionalno podpira priredi-
tve iz domačega okolja in pomaga pri organizaciji tovrstnih 
koncertov.  M. Galič

Poj	z	menoj

V pisano mavrico najlepših pesmi ujeto srečanje 
otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica.

Pustite	nam	ta	svet

Za konec so združeni mladinski pevski zbori pod 
vodstvom Simone Rožman Strnad skupaj zapeli 
naslovno pesem revije »Pustite nam ta svet«.

BREŽICE – Metka Vimpolšek, članica Društva likovnikov Bre-
žice, se je 1. aprila v Mestni hiši Brežice množici someščanov 
predstavila s svojo premierno samostojno likovno razstavo, 
ki bo v prostorih Mestne hiše na ogled do 26. aprila. Avtori-
ci 41 slik v olju ter obiskovalcem je misli namenila predse-

dnica društva Ana Mamilovič. Izpostavila je avtoričino veli-
ko predanost in zagnanost za likovno ustvarjanje del, ki so 
nastala le v nekaj letih, jih je pa toliko, da so mnoga ostala 
doma ali pa že imajo svoja mesta drugje. Kot smo lahko sli-
šali, jih Metka poklanja s srcem, saj jih ustvarja iz ljubezni 
in namenom, da to daje naprej. Zlasti je Mamilovičeva pou-
darila, da Metkine slike s sten govorijo neko drugo pripoved: 
zgodbo o svetu, ki je tudi lep, dober, svetel. V nas prebujajo 
že skoraj zakrnela občutenja in opominjajo, da obstajajo in 
nas obkrožajo tudi takšni pojavi, stvari, ljudje, pa tudi do-
godki, medtem ko večina drugih medijev kaže pretežno le na 
sence in sprevrženosti tega sveta. Otvoritev sta z glasbenim 
delom obogatila Elizabeta in Dragutina Križanić.
 N. J. S.

SEVNICA – V prostorih Knjižnice Sevnica si je v mesecu apri-
lu mogoče ogledati razstavo s preprostim naslovom Univerza 
za tretje življenjsko obdobje Sevnica predstavlja svoje delo, 
katere otvoritev je potekala 8. aprila. Na ogled so postavlje-

ni slikarski izdelki likovnega krožka, umetniški izdelki krož-
ka za oblikovanje ter ročnodelskega krožka. Na sami otvori-
tvi je predsednica U3 Marija Jazbec pohvalila ustvarjalnost 
slušateljev in slušateljic, se vsem zahvalila za trud, za delo, 
za vztrajnost in hudomušno pristavila: »Študij na univerzi na-
vadno končamo v petih letih, a pri nas ni tako. Mi smo sku-
paj že sedem let in kot kaže, bomo še kar nekaj let!« Več na 
www.posavje.info.  S. R.

Metkina	razstava	kot	
imeniten	dogodek

Metka Vimpolšek (foto: T. Vimpolšek)

Univerza	za	tretje	življenjsko	
obdobje	se	predstavi	

V sevniški knjižnici je potekala otvoritev razstave 
društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

SEVNICA - Ob obisku in ob ogledu notranjosti sevniškega gradu 
pritegnejo radoveden obiskovalčev pogled velike lesene plošče 
z različnimi vžganimi motivi v les, ki jih je 58-letni svobodni 
umetnik (po osnovni izobrazbi mizar) Stojan Schaffer z Jagnje-
nice pri Radečah našel v bakrorezih, ki so kakovosten dodatek 
veličastni knjigi Slava vojvodine Kranjske velikega slovenskega 
učenjaka in znanstvenika Janeza Vajkarda Valvasorja. Na za-
nimivih upodobitvah Stojana Schafferja odkrivamo značilnosti 
slovenskih dvorcev in graščin iz 17. stoletja. Razstavljene upo-
dobitve dajejo hladnim grajskim stenam na sevniškem gradu 
posebno toplino in domačnost. S. R.

Zanimive	upodobitve	Stojana	
Schafferja
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Pr re eob a z i m !

Prvi postanek: 
popolna sprostitev
Novinarska ekipa je 
Marjano najprej odpeljala v 
Dvorce (v brežiški občini) v 
lepotni studio Adam&Eva, 
kjer nas je v prijetnem 
ambientu pričakala vodja 
studia, kozmetičarka Teja 
Šalamon. Marjana se je 

prepustila dveurnemu razvajanju, ki 
je vključevalo distresno masažo in 
temeljito nego obraza. Ko je po masaži 
že vsa dišalo po marula olju, pomaranči 
in muškatnemu oreščku, je Teja Marjani 
med drugim temeljito očistila obraz, 
s paro (vapazonom) zmehčala kožo in 
nanesla hidratantno masko. 
Teja je pojasnila posebnosti Marjaninega 
mešanega tipa kože, naša gostja pa je 
radovedno spraševala o vsakodnevni 
negi. Sprostitev in strokovna nega kože 
je bila ravno to, kar je naša kandidatka 
potrebovala. Ko smo zapuščali salon se 
je zahvalila in vzdihnila: »Super je, vse 
skupaj! Počutim se, kot bi se končno 
globoko naspala...« Naša ekipa je vse 
skrbno poslikala in zabeležila, posnela 
še nasvet www.mojeposavje.info, nato 
pa smo krenili novim spremembam 
naproti.

Nova frizura je še poudarila vedri zna aj
V Krškem smo zavili v priljubljeni 

frizerski salon »Dejan«, kjer nas je 
sprejel vodja salona Dejan Kocjan,ki 

si je že ob prvem pogledu na naravno 
temnolasko zamislil navihano, a 

elegantno pričesko. Skozi klepet sta 
Dejan in Marjana ugotovila, kakšne 

barve pristajajo naši kandidatki in se 
odločila za čokoladno-rdečkaste tone. 

Opazili smo, da v omenjeni frizerski 
salon prihajajo vse generacije strank, 

saj mladi frizer slovi po spretnosti in inovativnosti. 
Dejan, ki zagovarja uporabo visokokvalitetnih 

proizvodov za lase, pravi, da pozabljamo, da skozi las 
v telo črpamo najrazličnejše snovi, zato je skrb za lase 

tudi skrb za zdravje. Po svetljenju z odstranjevanjem 
barve je sledilo striženje: »Marjani bom naredil 

asimetrični paž, to bo poudarilo njen značaj,« je pojasnil 
Dejan. Ves čas smo vsi prisotni v salonu sproščeno 

klepetali, Marjana je opisala družinsko življenje, svojo 
ljubezen do plesa, smeha, jezdenja konj, hčerkino 

nadarjenost za različna področja, tudi petje in sinovo 
stalno pripravljenost za pomoč, spregovorila pa je tudi 

o hčerki Adriani, ki je en velik sonček: »Mnogi še vedno 
gledajo otroke s posebnimi potrebami postrani. Ne 

vedo, da ti otroci dajejo res ogromno ljubezni! Ko izveš 
takšno novico, ni lahko in prilagoditi si moraš življenje, 

a postopoma svet začneš gledati z drugačnimi očmi, 
postajaš boljši človek in si odprt za življenje nasploh.« 

Ko je Marjana naenkrat v ogledalu zagledala svojo novo 
pričesko, je bila navdušena! In z njo vsi mi. To je bila 
prava sprememba za lepšo pomlad. Sledile pa so še  

pikice na i. 

»PREOBRAZI ME« z Marjano
Pomlad je zadišala in kar kliče po spremembah! Znano je, da že na videz majhne spremembe v naših življenjih s sabo prinesejo pogum za odločnejše korake 
v prihodnosti. S prepričanjem, da si naše bralke in bralci zaslužijo, da jim pomagamo narediti vsaj nekaj manjših korakov k boljšemu počutju, smo pred enim 
mesecem prvič objavili poziv k akciji »Preobrazi me«. Tokrat so se odzvale predvsem ženske. V zanimivih in ganljivih pismih smo spoznavali, kako se iz dneva 
v dan trudite, da bi bilo »vse na svojem mestu«, kako usklajujete delo in skrb za dom, kako vam ni težko posvetiti zadnje minute v dnevu vašim bližnjim. 
Zadnje čase pa spoznavate, da ste natančno urejale ves svet naokoli, pozabile pa narediti kaj posebnega zase. In tukaj akcija »Preobrazi me« začne svoje 
poslanstvo: z manjšo spremembo videza in dobrimi nasveti za nego se ekipa strokovnjakov iz različnih področij posveti vam. In prva v rokah naše ekipe je 
bila predana mamica Marjana iz Župeče vasi.

Več na www.mojeposavje.info
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Da Marjanine lepe poteze še poudarimo
Frizerji in kozmetičarji, potrebovali 

smo še vizažista. Dolores Osek je 
Marjanin obraz povsem spremenila 
s profesionalnim ličenjem. »Gospa 

Marjana ima izredno lepe poteze 
obraza, poglejte te ličnice,« je 

večkrat poudarila Dolores med tem, 
ko je poskrbela za korekcijo obrvi 

ter nanašala različne podlage in 
odtenke na Marjanino kožo. Med 

drugim je s temnorjavim svinčkom 
obrobila spodnji in zgornji del oči, z različnimi odtenki 
senčil poudarila izraznost njenih oči, poudarila ličnice, 

našminkala ustnice. Ličenje je proces, ki zahteva čas 
in potrpljenje, Marjana pa je imela oboje, čeprav je v 

smehu nekajkrat poudarila: »Biti model očitno sploh ni 
enostavno, saj dolgo povsem pri miru sediš, obračaš 
glavo sem, tja, gor, dol. Je pa takšno ličenje povsem 

drugačno, sploh nisem vedela, kaj vse se da poudariti.« 
Ko je Dolores zaključila delo, smo Marjano opazovali. 

Kot bi bila druga oseba. Make-up, primeren za svečano 
večerjo ali sestanek, je jasno pokazal, da ličenje lahko 

popravlja morebitne napake in poudari naše prednosti. 
Dolores nam je zaupala tudi kar nekaj uporabnih 

nasvetov. 

Naravna manikura ni le 
trend, postaja vrednota
Ko se je barva vpijala v lase, 
se je Marjana prepustila še 
eni strokovnjakinji, ki se je 
posvetila njenim nohtom. 
Naši ekipi v tej prvi akciji se 
je pridružila tudi Liv Bertol, ki 
je Marjani predstavila zanimiv 
svet naravne manikure. 

Tako kot odseva naše zdravje vsak las na glavi, 
posebno zgodbo govorijo tudi naši nohti. Liv, ki 
manikure v največji meri opravlja v svojem, za 
to prilagojenem poslovnem prostoru v Dobovi, je 
pojasnila, da gospa očitno kljub vsakodnevnemu 
delu pri hiši in na vrtu skrbi za svoje nohte, da pa 
jih je potrebno večkrat nahraniti. Po pilingu odmrlih 
celic in čiščenju rok ter nohtov je Marjana namočila 
roke v posebno kopel, nato ji je Liv natrla nohte 
in obnohtno kožo s posebnim oljem in nanesla 
hranilne kremice. Po oblikovanju nohtov je sledilo 
lakiranje v več nanosih. Marjani je manikura z 
izdelki Jessica odgovarjala, nežni pudrasti ton nove 
barve nohtov pa je pomladil delovne roke, ki nikoli 
ne mirujejo. 

Gibanje, gibanje
Ker je vitalna in mora polniti svoje baterije, je Marjana iz rok Liv 
Bertol prejela še bon za eno uro prijetne telovadbe, ki je posveče-
na razgibavanju in utrjevanju mišic, na katere tako radi pozabimo. 
Omenjena telovadba  poteka dvakrat na teden v Skopicah. Marjana 
bo po obisku videla, ali bi ji takšna redna vadba ustrezala. 

Presene enje v Apolonu
Z ličenjem smo zaključili tokratno pre-
obrazbo. Marjana je žarela. In nismo 
si mogli kaj, da ne bi še ene ušpičili! 
Odpeljali smo se še v Pivnico Apolon 
v Krškem, kjer so Marjano pričakali s 

pravim presenečenjem: darilnim bonom za večerjo za dva. »Joj! Z 
možem rada prideva sem, to je ena najinih najljubših restavracij, ki 
naju spremlja skozi mnoge praznike. Vzdušje, hrana, vse je super, 
res najlepša vam hvala, z veseljem prideva!« je vzkliknila Marjana 
ob prejemu bona iz rok vodje strežbe. Zdaj smo lahko krenili, po 
dobrih 8 urah, nazaj proti Župeči vasi.

»Po utim se odli no«
Marjana je bila kot prerojena. Načrtovanje prihodnosti je bilo naenkrat 
lažje, ker je naredila nekaj zase. »Počutim se odlično, hvala vam,« je 
med drugim rekla, ko nam je na pragu v slovo pomahala skupaj z otroci. 
Gotovo je bil tudi mož zvečer, ob prihodu domov, prijetno presenečen.

Kaj vse smo že po eli?
Na www.mojeposavje.info si oglejte, kaj in kako smo to počeli tekom naše prve preobrazbe. Tokrat 
je bila naša reportaža v časopisu obsežnejša. Marjani se zahvaljujemo za sodelovanje, kmalu bomo 
obvestili nove kandidatke, kdaj se nam prepustijo. Vabimo pa tudi vse ponudnike storitev, da se 
pridružijo naši potujoči ekipi in s svojim znanjem polepšajo kar nekaj trenutkov našim bralcem  
(el.pošta.: preobrazi-me@posavje.info, 040 634 783). Jasno je - že majhne spremembe v počutju 
veliko štejejo. 
Do prihodnjič se družimo na spletu, lep pozdrav! 
Ekipa projekta »Preobrazi me«
Priprava gradiva za objavo: Maruša Mavsar, Simon Uršič, Sabina Našič, Dolores Osek, 
Dejan Kocjan; oblikovanje strani: Nathalie Letullier.

»Mami vedno poskrbi, da smo zadovoljni in sre ni ...«
Med prvimi smo prejeli sončno pismo Jasmine iz Župeče vasi, ki se je skupaj z bratom Danielom odločila, da mamico prijetno presenetita s 
prijavo v akcijo. Pismo se je začelo takole: 
»V časopisu sem zasledila vaš oglas, ki me je pritegnil. Pomislila sem, da bi presenetila našo mami in ji tako polepšala materinski dan ...« 
V nadaljevanju je Jasmina pojasnila, kako mamica Marjana neutrudno skrbi za petčlansko družino in svoje tri otroke, sebi pa redko kaj privošči: 
»Čeprav sva z bratom že polnoletna in obiskujeva šolo, ter znava nekako poskrbeti zase, sva še vedno doma, vendar je tukaj mami, ki naju 
pri vseh odločitvah podpira. Imava še mlajšo sestrico, ki pa mamino skrbnost toliko bolj potrebuje, saj je otrok s posebnimi potrebami.«
Sledil je opis mamine zunanjosti in zaključek pisma: »Upam, da boste izbrali našo mami, ker si takšno presenečenje resnično zasluži. Tudi 
sama je enkrat dejala, da je čas za spremembo. Jaz in brat pa sva se odločila, da jo s tem, da jo napotimo k vam, zelo lepo presenetimo.«
In res! Marjano Tušak, dinamično in izjemno pozitivno 40-letnico, ki je pred izgubo službe delala tudi v Labodu, smo za kratek čas 
»ugrabili« 25. marca. Ta materinski dan je bil nekaj čisto posebnega ...

prej potem
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Občina Brežice obvešča, da je na spletni strani občine www.
brezice.si objavljen javni poziv za sofinanciranje iz proračun-
skih postavk prireditve, praznovanja, pokroviteljstva, pro-
mocija in izredne pomoči ob nesrečah. 
Sredstva se dodelijo na podlagi Prijave na javni poziv za so-
financiranje in jih je možno koristiti le v letu 2010. Prijavni 
obrazec je mogoče dobiti v sprejemni pisarni Občine Brežice 
in na spletni strani Občine Brežice. Več informacij o javnem 
pozivu lahko najdete na http://www.brezice.si.

V	A	B	I	L	O
Občina Brežice in Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
vabita zainteresirano javnost na cikel predavanj na temo 

»Turizem	v	zidanicah«.	
Prvo predavanje bo imela Sonja Klemenc na temo »Za-
konske podlage umeščanja zidanic v prostor in postop-
ki za pridobitev dovoljenj«. Predavanje bo 

21. aprila ob 16. uri 
v Mestni hiši v Brežicah. 

Vse zainteresirane prosimo, da svojo prisotnost potrdijo 
na elektronski naslov: sanela.halilovic@zpt-brezice.si ali 
pokličejo: 07/4990680 med 8 – 15. uro. Rok za prijavo je 
19.4.2010.

Vljudno vabljeni!

Obvestilo	–	javni	poziv	za	
sredstva	za	sofinanciranje

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) Občina Brežice, Oddelek za prostorsko načr-
tovanje in razvoj, objavlja
 

OBVESTILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_
CU - OB CESTI SVOBODE«

Občina Brežice, kot pripravljavec prostorskega akta, ob-
vešča javnost, da bo v skladu z določili Zakona o pro-
storskem načrtovanju, javno razgrnila dopolnjen osnu-
tek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
»B4-21C2/1/423_CU - OB CESTI SVOBODE«.

Območje meri okvirno 5,4 ha in leži severozahodno od 
krožnega križišča med Cesto svobode in Pleteršnikovo 
ulico. Območje na SV omejuje mestna obvoznica – Cesta 
svobode z objektom trgovskega centra Mercator na se-
vernem vogalu območja, na JV Pleteršnikova ulica s tr-
govskim objektom Spar na južnem vogalu območja, na 
JZ območje enodružinske stanovanjske gradnje in nepo-
zidane površine Splošne bolnišnice Brežice ter na SZ ob-
močje enodružinske gradnje. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega po-
drobnega prostorskega načrta »B4-21C2/1/423_CU - OB 
CESTI SVOBODE« bo potekala 30 dni, od 20. aprila 2010 
do vključno 19. maja 2010. 
Javna razgrnitev bo potekala v prostorih:
• Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, 

(tudi za KS Brežice)
• KS Šentlenart, Ulica bratov Milavcev 107, Brežice
 
Kraj in čas javne obravnave 
Javna obravnava bo v prostorih Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice – velika sejna soba v pritličju dne 
10. maja 2010 ob 17. uri, vodil jo bo Oddelek za pro-
storsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj
Predloge in pripombe v zvezi dopolnjenim osnut-
kom občinskega podrobnega prostorskega načrta»B4-
21C2/1/423_CU - OB CESTI SVOBODE« bo možno vpisa-
ti v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali 
jih posredovati pisno na naslov Občine Brežice, Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice.
Pripombe je možno posredovati do zaključka javne raz-
grnitve, to je do vključno 19. maja 2010.

NAVODILA	za	ločevanje	odpadkov:
• na lokacije se pripeljejo samo komunalni odpadki in se lo-

čeno odložijo
• kosovne odpadke je potrebno ločeno zbirati in sicer:

lesni kosovni odpad (stavbno in sobno pohištvo, ter osta-
li lesni odpadki), veliki gospodinjski aparati – VGA (pralni, 
sušilni in pomivalni stroji, štedilniki, radiatorji...), mali go-
spodinjski aparati – MGA (sesalniki, likalniki, mlinčki, te-
lefoni, računalniki, tiskalniki, TV in radijski sprejemniki), 
kosilnice, žage, hladilno zamrzovalni aparati – HZA (hla-
dilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave itd.), odpadna 
kovina (peči na trda goriva, pomivalna korita, železni ste-
bri, kmetijski stroji, odpadna), vinogradniška žica, barvne 
kovine, izrabljene gume (vse vrste avtomobilskih in trak-
torskih gum), mešana plastična embalaža (gajbice, folija, 
kanistri, posode, ...).

Gradbenih odpadkov se ne dovaža na lokacije, mešane ko-
munalne odpadke, katere je možno ločeno zbrati je po-
trebno zbirati v štirih barvnih vrečah, ki jih bodo delili 
aktivisti akcije.

Očistimo	Slovenijo	
v	enem	dnevu	
Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je pred vrati! V občini Brežice akcijo podpirajo Občina Brežice, 
podjetje KOP Brežice in številna društva, organizacije ter ostale skupine občank in občanov

Začetek akcije: 17. aprila ob 
9. uri zjutraj pridite na vaše 
zbirno mesto oz. po dogovo-
ru z nosilcem akcije v vašem 
kraju. 
Vreme: Akcija se bo izvedla v 
vsakem vremenu. 
Malica: Za malico poskrbi nosi-
lec akcije na krajevnem nivo-
ju oz. vodja zbirnega mesta, 
sofinancira jo Občina Brežice. 
Zaključek akcije: Akcija se bo 

predvidoma končala ob 14. uri, 
v naši občini pa se bo nadalje-
vala vezano na odvoze in sana-
cije divjih odlagališč.

Vodje zbirnih mest vam bodo 
na zbirnem mestu dali navodi-
la, evidentirali prisotnost, dali 
osnovne potrebščine – rokavi-
ce, vreče ter vas razporedili v 
skupine. Pobirali bomo razpr-
šene odpadke, jih sortirali in 

odločili na zbirna mesta. Sor-
tirali bomo v skladu z navodi-
li KOP Brežice. Za sodelovanje 
v akciji potrebujete ustrezno 
obleko (ki se lahko umaže ali 
raztrga) ter nepremočljive če-
vlje. Za pomoč v obliki avto-
mobilskih prikolic, traktorjev 
in drugih prevoznih sredstev  
se predhodno javite in dogo-
vorite s krajevnim nosilcem 
akcije – priložen seznam.

Obseg akcije: Akcija ne ob-
sega čiščenja lastnih dvorišč, 
temveč divja odlagališča in 
ostale odpadke, čiščenje bo 
potekalo po programu in v 
skladu z terminskim planom 
nosilcev akcije v Občini Bre-
žice. 
ZBIRNA MESTA ZA UDELEŽEN-
CE V AKCIJI  določajo in vodi-
jo nosilci na krajevnem nivo-
ju in sicer:

Kraj Nosilec Kontakt Gsm Lokacije za zbiranje odpadkov 

Artiče TD Artiče Aleš Ozvald 041 339 227 Na parkirnem prostoru pred prosvetnim 
domom

Bizeljsko TD Bizeljsko Vesna Kunej 041 970 215 Na parkirnem prostoru pri pokopališču

Brežice Ekološko društvo  Vodni 
Svet Jani Tiller 041 653 569 Tehnična baza KOP Brežice na Maistrovi 

ulici 

Cerklje ob Krki TŠK Društvo Črešnjice 031 508 724

Pri gasilskem domu Dolenja pirošica (desna 
stran reke Krke)
Zbirno reciklažni center Boršt (leva stran 
reke krke)

Čatež ob Savi TD Podgorjanci Betka Budič 041 261 373 Zbirno reciklažni center Boršt 

Dobova TD Dobova Branka Stergar 040 648 949 Na parkirnem prostoru pred prosvetnim 
domom

Globoko TD Globoko Anica Novoselovič 031 373 871 Na parkirnem prostoru  pred sedežem KS 
Globoko

Jesenice na Dol. TD Jesenice Na Dol. Rajka Križanac 031 309 247 V naselju Jesenice ob reki Savi
Kapele TD Kapele Franc Vranetič 041 270 878 Na parkirnem prostoru pri pokopališču
Krška vas TD Krška Vas Stane Ilc 051 338 279 Zbirno reciklažni center Boršt 
Skopice KS, Pgd Skopice Miro Ferenčak 041 392 367 Zbirno reciklažni center Boršt 
Mrzlava vas TD Mrzlava Vas Radovan Ivanjšek 041 638 884 Zraven stare šole

Pečice-Križe KS Pečice Janez Omerzel 031 319 087
Pred večnamenskim domom (Križe)
V središču naselja (Pečice)

Pišece TD Pišece Anica Butkovič 051 225 549 Pri pokopališču na parkirnem prostoru
Sromlje TD Sromlje Anica Kranjčič 041 514 134 V naselju pri avtobusni postaji
Šentlenart-Brežice Pgd Brežice Tomi Galič 031 465 808 Na železniški postaji pri skladišču železnice
Velika dolina KS Velika Dolina Marijan Žibert 041 319 598 Na parkirnem prostoru pred sedežem KS
Zakot-Bukošek-Trnje TD Bukošek Majda Čarni 031 306 584 Pred gasilskim domom Bukošek
Velike Malence TD Vel. Malence Anton Gramc 041 204754 Zbirno reciklažni center Boršt 

Mostec BTD Mostec Andrej Pinterič 041 690 322 Na parkirnem prostoru pred prosvetnim 
domom

Cerklje-romsko naselje TD Cerklje Ob Krki Dušan Erhovnic 031 393 609 Zbirno reciklažni center Boršt (leva stran 
reke Krke)

 ◦ zelena barva vreče - steklo, 
 ◦ modra barva vreče - papir, 
 ◦ rumena barva vreče - plastika, pločevinke, tetra pak
 ◦ rdeča barva vreče - nevarni odpadki (slednje ne pobiramo)

Varnost	in	splošni	pogoji
Akcije se udeležite na lastno odgovornost! Za čiščenje divjih 
odlagališč ali sprehajalnih poti na dan akcije niste nezgodno 
ali drugače zavarovani. Društvo Ekologi brez meja, občine, 
strokovne službe, lokalni organizatorji, vodje zbirnih mest 
ter vodje odlagališč ne prevzemajo odgovornosti za morebi-
tne poškodbe in nesreče pri akciji.

V okviru čistilne akcije poteka tudi fotonatečaj. Fotografije 
čistilne akcije pošljite na foto@ocistimo.si. Najboljše foto-
grafije bodo nagrajene in razstavljene.

Vse dodatne informacije so na spletni strani www.očistimo.si. 
Koordinatorka aktivnosti za OBČINO BREŽICE - Milena Vra-
netič, GSM: 040 335 138 in e-mail: milena.otz@gmail.com.

8. aprila sta bila svečano preda-
na Mladinski kulturni center in 
Mladinski hotel Brežice v upora-
bo, obnovljenih in novih prosto-
rov je 2.395 m2, ki so namenjeni 
različnim kulturnim aktivnostim 
ter drugim aktivnostim za mla-
de. Pogodbena vrednost projek-
ta je 1.194.440,00 €, od tega je 
80 % upravičenih stroškov sofi-
nancirano iz sredstev Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj.

ŠPORTNA DVORANA (07:00 – 
24:00) - namenjena je posa-
meznikom in rekreativcem ter 
organiziranim in zaključenim 
skupinam. Oprema: koši za ko-
šarko, igrišče za badminton, od-
bojko, dvoranski nogomet. Do-
datno so na voljo še mize za 

Mladinski	center	Brežice	je	spet	odprl	svoja	vrata
namizni tenis, različne blazi-
ne za športe na tleh, mreže ter 
žoge.

UČILNICE IN SEJNE SOBE (07:00 
– 24:00) - neformalno izobraže-
vanje je ena od glavnih dejav-
nosti MC Brežice. Odvija se v 
različnih prostorih, vsi so opre-
mljeni multimedijsko v skladu 
s sodobnimi tehničnimi zahte-
vami. Na voljo je računalniška 
učilnica, učilnica za tuje ter 
manjša in velika sejna soba.

IGRALNICA (07:00 – 24:00) - tu 
potekajo najbolj zabavne aktiv-
nosti v našem centru, v celoti je 
namenjena otrokom. Opremlje-
na je z blazinami, varnimi igrali, 
didaktičnimi igračami, vse aktiv-

nosti pa potekajo pod izkušenim 
vodstvom mladih animatork. V 
igralnici lahko otroci praznujejo 
rojstne dneve ali pa si dajo du-
ška na tematski zabavi. 

KLUB (pon-čet 9:30 – 24:00; 
pet in sob 9:30 – 01:00; ned 
10:00-24:00) – je tudi razstavni 
in prireditveni prostor, ob viken-
dih poteka veliko kulturnega in 
zabavnega programa, namenjen 
tudi druženju vseh obiskovalcev 
centra in hotela. Ponujamo pe-
stro izbiro toplih in hladnih na-
pitkov, pogretih prigrizkov ter 
sendvičev. Del kluba je tudi e-
točka z 10 računalniki in brez-
plačnim dostopom do interneta, 
v klubu boste našli tudi dnevne 
časopise, revije ter mesečnike 

ter različne družabne igre za de-
ževne dni in dolge večere.

MLADINSKI HOTEL (0-24; re-
cepcija 8:00-22:00) - čisto 
nova pridobitev so namestitve-
ne kapacitete za 71 oseb - 3 
apartmaji, 10 dvoposteljnih sob, 
4 šestposteljne ter možnost 21 
dodatnih ležišč. Nudimo: klima-
tizirane sobe, dostop do inter-
neta, sadni zajtrk po naročilu, 
posteljnino, brisačo in copate, 
tv v skupnih prostorih ter par-
kirni prostor. Dodatno imajo go-
stje možnost pranja v pralnici, 
najem sefa, izposojo koles, mo-
žnost najema turističnega vodi-
ča, adrenalinska doživetja ter 
uporabo vseh prostorov Mladin-
skega centra Brežice.
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Čistilna	naprava	in	kanalizacijski	sistem	Sevnica

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci se je sestal s predstav-
nikom izvajalca za izgradnjo kanalizacijskega sistema s 
čistilno napravo Sevnica, Nivo d. d. iz Celja. Tema se-
stanka je bila predvidena gradnja odsekov pločnika ob 
Planinski cesti, ki so del pogodbenih obveznosti izvajal-
ca kanalizacijskega sistema. Ker je Planinska cesta re-
gionalna, torej državna cesta, katere upravljavec je Di-
rekcija Republike Slovenije za ceste, je potrebno posege 
uskladiti s projektno dokumentacijo, s katero je upra-
vljavec soglašal. V obsegu sanacij poškodb po vgradnji 
odseka fekalnega kanala in v okvirih realnih investicij-

Gradnja odsekov pločnika ob Planinski cesti.

skih sredstev bo težko izvesti celovite ukrepe prometno-
tehničnih elementov odseka ceste, kot so predvideni v 
projektni dokumentaciji. Tako je dogovorjen operativni 
obseg gradnje pločnika, ki jih izvede Nivo d. d. in naj bi 
predstavljal prvo fazo ureditvenih posegov na Planinski 
cesti. Dela na pododseku od mostu pri Kopitarni do pri-
ključka za bloke, z izvedbo prehoda za pešce pri mostu, 
naj bi se začela izvajati prihodnji teden. Asfaltacija voz-
išča po posegih pa naj bi bila dokončana do konca aprila. 
 Foto: arhiv Občine Sevnica

Izvedba prehoda za pešce pri mostu naj bi se 
začela izvajati prihodnji teden.

Sestanek	na	Ministrstvu	za	
šolstvo	in	šport
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik sveta Krajev-
ne skupnosti Tržišče Janez Kukec sta se na Ministrstvu za šolstvo 
in šport sestala z odgovornimi za investicije ter jim predstavila 
stanje na projektu gradnje Osnovne šole Tržišče ter problema-
tiko glede izvajalca na projektu gradnje Vrtca Ciciban Sevnica.

Stečaj	Gradisa	Celje	d.d.
Podjetje Gradis Celje d.d., ki v Sevnici gradi Vrtec Ciciban Sevni-
ca, 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 obvestilo, da pogodbe ne bo moglo izpol-
niti, je občina odstopila od pogodbe. Podizvajalcem je podje-
tje Gradis Celje d.d. za plačilo opravljenega dela na navedenem 
objektu že pred uvedbo prisilne poravnave odstopilo terjatve do 
Občine Sevnica, tako da je Občina Sevnica podizvajalcem terja-
tve plačevala direktno iz proračuna skladno s finančnim planom, 
ki je bil sklenjen v gradbeni pogodbi med Gradisom Celje d.d. in 
Občino Sevnica. Občina Sevnica bo nadaljnje ukrepe in dokonča-
nje gradnje izvajala v skladu z veljavno zakonodajo.

Gradnja	Spara	in	krožnega	
križišča
Zelo intenzivno se izvajajo gradbena dela na objektu Spar ter 
gradnja krožnega križišča pri Petrolu v sklopu rekonstrukcije 
glavne ceste skozi Sevnico. Do otvoritve Spara, ki bo 22. apri-
la, bodo dela ovirala promet, zato občane in druge udeležen-
ce v prometu prosimo za strpnost in uporabo obvoznih cest.

Kot vsako leto bodo tudi letos potekale 17. aprila 2010 čistil-
ne akcije po občini Sevnica, z namenom urejanja in čišče-
nja okolja, kar posledično pomeni bivanje v lepšem in ureje-
nem okolju. V letu 2010 so se že ustaljenim čistilnim akcijam 
v naši občini pridružili še društvo Ekologi brez meja s sloga-
nom »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Vsako sodelovanje 
ali nadgradnja obstoječih akcij po občinah Slovenije je zelo 
dobrodošlo. Letos bo čiščenje Slovenije še bolj organizirano. 
Ob tem bodo popisna in sanirana številčna divja odlagališča 
po naši deželi.Za področje Občine Sevnica je koordinator in 
izvajalec čistilnih akcij tudi letos Turistična zveza Občine Sev-
nica v sodelovanju z Občino Sevnica, ki akcijo finančno in lo-
gistično podpira. Pri izvajanju akcije aktivno sodelujejo vsa 
društva v občini (planinci, gasilci, ribiči, lovci, vinogradniki, 
upokojenci in drugi), kot tudi vse šole in vrtci. Razpored či-
ščenja in kontaktne osebe lahko najdete na spletni strani Ob-
čine Sevnica www.obcina-sevnica.si.

Čistilne	akcije	po	občini	
Sevnica

Urejanje	trga	v	Šentjanžu
V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu se izvajajo ze-
meljska in asfalterska dela na priključku občinske lokalne 
ceste Šentjanž – Veliki Cirnik s priključkom na državno regi-
onalno cest Tržišče – Hotemež. Rekonstruiran cestni priklju-
ček bo omogočal varno vključevanje prometa na regionalno 
cesto, kar je bilo do sedaj predvsem za tovorna vozila one-
mogočeno. Po ureditvenih delih cestišča se bodo pričela iz-
vajati gradbena dela na platoju, na katerega se bo po kon-
čanih delih namestil odstranjeni spomenik.

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
turističnih	prireditev
Občina Sevnica je vlagateljem Javnega razpisa za sofinancira-
nje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2010 poslala 
sklepe o višini dodeljenih sredstev po posameznih prireditvah. 
Na razpis so se lahko prijavile pravne osebe oziroma društva, 
združenja zveze, ki so registrirani za izvajanje turističnih in 
drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
in delujejo v Občini Sevnica. Po razpisu  je bilo 22.122 EUR do-
deljenih 22 različnim vlagateljem za 52 prireditev.  

Srečanje	Društva	univerza	za	
tretje	življenjsko	obdobje
V Kulturni dvorani v Sevnici je potekalo tradicionalno sreča-
nje Društva univerza za tretje življenjsko obdobje z županom 
Občine Sevnica. Župan je predstavil kakšno je stanje v zvezi s 
sprejemanjem občinskega prostorskega načrta, kateri cestni 
odseki so bili gotovi v prejšnjem letu in kateri so v izvajanju 
ter kakšen je delež sredstev financiranja Evropske unije v teh 
investicijah, s katerimi projekti izgradnje cest konkurira ob-
čina na sredstva Evropske unije, kakšno je stanje na projek-
tu Tretje razvojne osi, stanje adaptacije in dozidave vrtca 
Ciciban Sevnica, kakšno je stanje izgradnje hidroelektrarn 
na Savi. Predstavil je tudi cestno in obcestno problematiko v 
občini Sevnica ter možnosti zaposlovanja preko razpisov Ob-
čine. Odgovarjal pa je tudi na zastavljena vprašanja s stra-
ni njihovih članov o vsakdanjem življenju v občini Sevnica, 
ki je prepleteno z izgradnjo infrastrukture v tem prostoru.

Nov	najemnik	Tončkovega	
doma	na	Lisci
Z mesecem aprilom posluje na Lisci v Tončkovem domu nov 
najemnik, ki ga je Planinsko društvo Lisca Sevnica izbralo 
preko javnega razpisa. Nov najemnik je Franc Krašovec iz 
Radeč. V začetnem obdobju želijo urediti ljudem prijazno 
gostinsko ponudbo z domačo hrano po cenovno dostopnih 
cenah. Ponudba bo prilagojena planincem, zaključnim druž-
bam, športnim društvom in drugim obiskovalcem. V letu 2010 

zaradi dotrajanosti infrastrukture načrtujejo urediti gostin-
ski del objekta in nastanitvene prostore, kjer bodo z manjši-
mi zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli ter dekorativ-
nimi okraski dosegli prijazen in svež videz prostorov, uredili 
bodo zunanjo okolico objekta. Do 1. maja bo novi lastnik v 
sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladin-
ske dejavnosti Sevnica vzpostavil tri piknik prostore v okoli-
ci doma, in sicer na vzletišču, pod bukvijo in zahodnem delu 
pobočja Lisce. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Zavo-
dom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sev-
nica se bo uredilo veliko parkirišče pred Tončkovim domom. 
Novemu najemniku želimo veliko uspeha pri prenovi in upa-
mo, da bo Tončkov dom na Lisci ponovno oživel ter privabil 
veliko število turistov.

Nov najemnik Tončkovega doma na Lisci Franc Krašovec 
(foto: arhiv Občine Sevnica)

Obisk	Fakultete	za	upravo
Študenti Fakultete za upravo so obiskali občino Sevnico. V Kultur-
ni dvorani Sevnica jih je sprejela in pozdravila načelnica Upravne 
enote Sevnica mag. Darja Drnovšek. Župan Srečko Ocvirk jim 
je na kratko predstavil občino Sevnica, občinsko upravo in go-
spodarstvo v Sevnici. Študente so pozdravili tudi direktor Davčne 
uprave Republike Slovenije za Posavje, predstavnik Geodetske 
uprave Republike Slovenije ter predstavnik Fakultete za upravo. 
Po zaključenem plenarnem delu so sledili ogledi Občinske upra-
ve, Upravne enote, Geodetske uprave in Davčne uprave.

Obisk	95-letne	Frančiške	in	
99-letnega	Alojza
Visok jubilej sta praznovala Frančiška Mešiček, 95 let, in Alojz 
Perc, 99 let. V Domu upokojencev Sevnica, kjer prebivata, 
ju je obiskal in jima ob tej priložnosti čestital župan Srečko 
Ocvirk. Vse najboljše, predvsem pa zdravja, jima je zaželelo 
tudi osebje doma, predsednica Območnega združenja Rdeče-
ga križa Sevnica in predstavnica Krajevne skupnosti Sevnica. 

Župan Srečko Ocvirk je čestital Frančiški Mešiček za 95 
let (foto: arhiv Občine Sevnica).

99-letni Alojz Perc je s pomočjo vodje enote Franje 
Svažič razrezal torto (foto: arhiv Občine Sevnica).
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Z novim športnim, osvetlje-
nim igriščem je občina pri-
dobila nove kakovostne po-
vršine za izvajanje pouka 
športne vzgoje in možnost 
za ostale prostočasne špor-
tne dejavnosti ostalih upo-
rabnikov, kot so različni klu-
bi, društva in rekreativci. 
Obsežen projekt igrišča je 
zajemal izgradnjo igrišča za 
mali nogomet in rokomet, 
igrišče za košarko in odboj-
ko, tekaško stezo, površine 
za met krogle, dane so mo-
žnosti za skok v daljino, skok 
v višino, urejena igralna eno-
ta za najmlajše, tribuna za 
gledalce, urejena nova peš-
pot in ploščad izpred nove 
telovadnice.

Celoten kompleks igrišč pri 
OŠ Jurija Dalmatina bo do-
stopen tudi ostalim uporab-
nikom, torej namenjen tudi 
za prostočasne športne de-
javnosti. Nad uporabo igrišč 
bo sicer bdel t. i. varnostnik-
informator, ki bo skrbel za 

Zaradi odnosa do resnice se odzivamo na zadnja večkratna pisanja t.i. 
članov civilne družbe v lokalnem partnerstvu Krško, ki Občini Krško oči-
tajo ignoranco in zavajanje, medtem ko se sami že veš čas pogovorov 
o načinu rabe nadomestila poslužujejo številnih žalitev, pavšalnih ocen 
in manipulacij z javnostjo. 

Zelo nas preseneča, da ljudje, ki ves čas očitajo nepregledno rabo de-
narja, ki ga Občina Krško prejema iz naslova omejene rabe prostora za-
radi prisotnosti jedrskega objekta, danes tako ceneno napadajo nedavno 
pripravljeni Bilten Občine Krško za desetletno obdobje. Slednjega smo 
sodelavci občinske uprave pripravili z jasnim ciljem – prikazati, kam je 
usmerjeno nadomestilo, ki ga prejemamo zaradi prisotnosti jedrskega 
objekta. Želeli smo odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki so se v pre-
teklosti pojavljala v zvezi s tem, in hkrati odgovorno prikazati možno-
sti in priložnosti bodoče rabe teh sredstev. 

Zdi se, da nekaterih članov civilne družbe ne more zadovoljiti nobena 
aktivnost in pripravljenost sogovornika na drugi strani, svojo energijo 
že ves čas postopka umeščanja odlagališča NSRAO v prostor raje usmer-
jajo v žalitve, sprenevedanja in pavšalne sodbe. Takšna je bila tudi ne-
davna, ko so ponovno tako »na pamet« vsebino Biltena označili za re-
klamni material, za zapravljanje denarja in kar sami postavili domnevo 
in zatrdili, da je Občina zanj odštela med 20.000 in 30.000 evri. Poja-
snjujemo, da so stroški Biltena »V kakšni občini želimo živeti?«, nati-
snjenega v 8700 izvodih in razposlanega vsem gospodinjstvom, znašali 
11.571,60 evrov – ali 1,33 evra po izvodu, torej približno toliko, kot sta-
ne kateri od slovenskih dnevnih časopisov. To je dejstvo in resnica, do ka-
tere zlahka pride vsak, ki seveda dejstva in resnico sploh hoče poznati. 

Prav tako je dvomljiv način prepričevanja, ki se ga v uveljavljanju svo-
jega stališča poslužujejo t.i. člani civilne družbe. Obiskovanje ljudi po 
domovih in predstavljanje pomanjkljivega predloga o rabi nadomesti-
la govori o tem, da so za dosego cilja dovoljena vsa sredstva. Tudi za-
vajanje in postavljanje ljudi v neenakopraven položaj. Januarja so svoj 
predlog predstavili tudi na zboru lokalnega partnerstva in nanj, s slo-
ganom »vzemite usodo v svoje roke«, pozivali na vse mogoče načine. A 
to odpira že novo zgodbo spornega.
 
Z namenom, da bi občani in občanke lahko vzeli usodo v svoje roke in se 
odločali na podlagi jasnih informacij, se izognili ugibanju in izjavam, ki 
služijo predvsem individualnim interesom, so v minulih dveh tednih na 
območju celotne občine potekali zbori občanov. Tokrat jih je sklical žu-
pan občine Krško, da bi skupaj z upravo podal odgovore na morebitne di-
leme, ki so še ostale in pojasnil razmišljanje, kako v prihodnje razpore-
jati nadomestilo v dobro vseh občanov in za enakomeren razvoj občine. 

In še vprašanje. Česa se t.i. predstavniki civilne družbe bojijo, da so v 
svojem zadnjem letaku namigovali, da se zborov občanov ni smiselno 
udeležiti? Morda tega, da bi občani izkoristili priložnost, na zbore pri-
šli in si lahko sami ustvarili mnenje, v kakšni občini želijo živeti in ka-
tere odločitve so najbolj modre za prihodnost? Če civilna iniciativa ne 
bi že ves čas  »ribarila v kalnem«, sklicani zbori verjetno ne bi bili tak 
predmet spotike. 
 Občina Krško

Akcija se bo začela ob 9. uri 
in bo potekala v dveh de-
lih. Prvi del akcije bo pred-
stavljalo čiščenje divjih od-
lagališč, drugi del akcije pa 
bo osredotočen na čiščenje 
razpršenih odpadkov ob spre-
hajalnih poteh, okolici šol in 
vrtcev ter na čiščenje poho-
dniških poti. Udeleženci naj 
s sabo prinesejo delovna ob-
lačila, obutev in rokavice, za 
ostalo bodo poskrbeli organi-
zatorji. 

Projekt pozdravlja tudi žu-
pan občine Krško in ob tem 
izraža zadovoljstvo, da se v 
skrbi za čisto okolje pojavlja 
vse več tistih, ki s svojim de-
lom spodbujajo k ohranjanju 
in vzpostavljanju lepšega in 
za bivanje prijaznega okolja.  
Občanke in občane poziva, 
da prepoznajo dober namen 
akcije in se 17. aprila po svo-

LAS Krško, MC Krško in KD Krško vas vabimo na brezplačno 
predavanje v okviru cikla predavanj 

POT DO SREČE OBSTAJA 
z naslovom

Nove šolske paradigme: ustvarjanje etične družbe

Z nami bo dr. TAMARA DITRICH
v četrtek, 15. aprila 2010 ob 19. uri 

v mali dvorani Kulturnega doma Krško.
Vabljeni!

Povabilo		
k	sodelovanju	
pri	organizaciji	
praznika	

Občine	Krško	
2010

Ponovno povabljeni k so-
delovanju pri oblikova-
nju letošnjega praznova-
nja občinskega praznika, 
ki bo potekalo v začet-
ku meseca junija! Komi-
sija bo s pomočjo vaših 
predlogov oblikovala pro-
gram prireditev, s kateri-
mi bomo skupaj obeleži-
li in počastili praznik naše 
občine.  

Razpisna dokumentaci-
ja bo objavljena na sple-
tni strani www.krsko.si, 
lahko pa jo dvignete tudi 
v Kabinetu župana po 1. 
aprilu 2010. Dodatne in-
formacije: 07/49-81-201 
Metka Resnik.

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

Nove	športne	pridobitve	pri	
OŠ	Jurija	Dalmatina
Na Vidmu, na levem bregu mesta, je Občina Krško slovesno odprla zunanje športno igrišče pri OŠ Jurija Dalma-
tina, otroško igrišče pri centralnem vrtcu Krško ter naravoslovno učilnico na prostem. Številne možnosti, ki jih 
nudi 7300 m2 velik kompleks igrišč, bodo pomembno obogatile področje športa in rekreacije v občini Krško. 

organizirano uporabo igri-
šča. Vsi vhodi bodo odprti, v 
poletnih mesecih tudi do 22. 
ure, po dogovoru z varnostni-
kom lahko tudi dlje. 

V neposredni bližini šole 
smo namenu prav tako pre-
dali sodobno urejeno igri-
šče pri centralnem vrtcu Ci-
ciban. 3000 m2 veliko igrišče 

je opremljeno z novimi igra-
li, peskovniki, zaščitno ogra-
jo, urejena pa je tudi t.i. 
čutna pot. Površine so razde-
ljene na več sektorjev s final-
no podlago iz trave, mivke 
ali peska. Ob izvedbi igrišč 
na prostem so bile izvedene 
tudi vse potrebne ureditve in 
posodobitve kanalizacije. 
V sklopu celotnega projekta 

je na novo urejena tudi na-
ravoslovna učilnica, ki zaje-
ma različne gredice in tlako-
vane potke, klopi za približno 
30 otrok in paviljon z delov-
nim pultom in umivalnikom. 
Naravoslovna učilnica, na-
menjena predvsem za potre-
be naravoslovja in biologije, 
bo učencem omogočila raz-
lično doživljanje in spoznava-
nje raznolikosti živega sveta. 

Vrednost investicije, ki jo je v 
10 odstotkih sofinanciralo Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, 
znaša nekaj več kot 600.000 
evrov. Gradbena dela je izve-
dlo podjetje CGP d.d. Novo 
mesto, projekt in nadzor pa 
družba Savaprojekt d.d. iz 
Krškega. 

Velika pridobitev na podro-
čju športa uspešno nadgra-
juje že izvedene investici-
je. Natanko pred letom dni 
je namreč Občina namenu 
predala tudi novo telovadni-
co pri OŠ Jurija Dalmatina.

V zanimivem programu so sodelovali osnovnošolci in 
malčki iz bližnjega vrtca Ciciban. 

Demanti

Kdo	zavaja	javnost?

Pridružimo	se	akciji	»Očistimo	
Slovenijo	v	enem	dnevu«
17. aprila bomo v skrbi za naše okolje združili moči tudi v občini Krško.  K vseslovenski 
akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« so pristopile vse Krajevne skupnosti v občini 
Krško, preko 50 društev, skupin in organizacij ter nekatere šole in ostali prostovoljci. V 
vsaki krajevni skupnosti je organizirano zbirno mesto, kamor vabimo vse krajane.  

Krajevna skupnost Zbirno mesto Koordinator GSM

KS Brestanica pred krajevno skupnostjo Andrej Mozar
Vesna Butkovič

040 847 171
070 866 563

KS Dolenja Vas igrišče Sp. Stari Grad Damjan Lapuh 031 333 490

KS Gora igrišče pri gasilskem domu Alojz Kerin 031 833 692

KS Koprivnica pri osnovni šoli Sonja Bračun 041 573 433

KS Krško polje Vihre, pri gasilskem domu Anton Gregoršanec 051 640 708

KS Leskovec pri osnovni šoli Bojan Mežič 041 626 210

KS Krško trg Matije Gubca Zoran Jankovič 041 545 650

KS Podbočje pri osnovni šoli Ivan Martič 041 676 331

KS Raka pri gasilskem domu Alojz Kerin 041 532 727

KS Rožno-Presladol pri družbenem domu na Rožnem Anton Bohorč 041 557 810

KS Senovo pri domu 14. divizije Toni Petrovič 031 866 831

KS Senuše igrišče Damjan Mežič 041 370 692

KS Veliki Podlog igrišče pri osnovni šoli Franc Nečemer 041 688 312

KS Veliki Trn pri gasilskem domu Franc Lekše 031 393 447

KS Zdole igrišče Marjan Gričar 041 512 995

jih močeh in v svojem okolju 
pridružijo Slovenkam in Slo-
vencem,  da prispevajo k le-
pim in čistim krajem v našem 
domačem delu domovine. 
Aktivnosti v zvezi s koordina-
cijo akcije na območju obči-
ne Krško vodita Klub posa-
vskih študentov in Društvo 
zeleni krog Krško. V akci-
jo pa se poleg Občine Krško 
vključuje tudi družba KO-
STAK d.d., da bodo lahko 17. 
aprila odpeljali vse odpad-
ke, ki jih bodo prostovoljci 
zbrali na zbirnih točkah za 
odpadke. 

Skupen cilj akcije je tudi, da 
se prepreči nepooblaščeno 
brskanje in raznašanje zbra-
nih odpadkov, zato bodo na 
večjih zbirnih točkah prosi-
li prostovoljce, da počakajo 
na prevoz odpadkov v zbir-
ni center Spodnji Stari Grad 

in jim pri nalaganju pomaga-
jo. Tu bo sodelovala tudi po-
licija. 

Odpadke bodo udeleženci 
pobirali v vrečke  in jih ustre-
zno ločevali. Rumena ali mo-
dra vrečka bosta namenjeni  
za ne-blatno  embalažo (pla-
stenke, plastična embalaža, 
tetrapaki, pločevinke, pla-
stične vrečke…). Črna vreč-
ka bo namenjena za vse osta-
le odpadke, ki jih ni mogoče 
zbrati ločeno oz. so pre-
več umazani, zelena vrečka 
bo namenjena samo steklu, 
rdeča vrečka pa za baterije, 
kartuše, tonerje, mobilne te-
lefone, embalažo barv in la-
kov, embalažo olj, embalažo 
škropiv in čistil, zdravila, ne-
onske in halogenske sijalke. 
O predvidenem poteku ak-
cije več na www.ocistimo-
obcino-krsko.si. Za dodat-

ne informacije pa je na 
elektronskem naslovu jani.
andolsek@ocistimo.si dose-
gljiv tudi občinski koordina-
tor projekta. 
V prilogi je v tabeli objavljen 
razpored zbirnih mest po po-
sameznih krajevnih skupno-
stih.
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Predsednik ŠZ Brežice Stane 
Tomše je v nagovoru zbranim 
izrazil zadovoljstvo nad uspe-
hi, ki so jih dosegali brežiški 
športniki ter opozoril na veliko 
vloženega truda, ki se opravi 
v društvih za uresničitev že-
lenega cilja. Strokovno nagra-
do za športnico leta so dodelili 
Barbari Špiler, strokovna na-
grada za športnika leta pa je 
pripadla Primožu Kozmusu, 
oba iz Atletskega kluba Breži-
ce, trenira ju Vladimir Kevo. 
S strokovno nagrado za ekipo 
leta in nagrado po izboru ob-
čanov sta se okitila Andrejka 
Ferenčak in Matic Derenda, 
člana Društva borilnih veščin 
Katana Globoko, njun trener 
je Dejan Kink. 

Plaketi sta bili izročeni Mar-
janu Rovanu iz Planinskega 
društva Brežice in Leopoldu 
Rovanu iz Atletskega kluba 
Brežice. Športni znak so po-

Šport v Posavju

Športnika	leta	v	Brežicah	
Kozmus	in	Špilerjeva
BREŽICE - Prireditev Športnik leta 2009 Športne zveze Brežice, ki so jo pripravili v viteški dvorani bre-
žiškega gradu, je bila prepletena z glasbo in plesom, najzaslužnejšim pa so za športne dosežke podelili 
priznanja. Športnica leta je postala Barbara Špiler, športnik leta Primož Kozmus, nagrado po izboru ob-
čanov pa sta prejela Andrejka Ferenčak in Matic Derenda. 

delili Strelskemu klubu Bre-
žice in ekipi v postavi Sreč-
ko Vidmar, Matej Krajnčič, 
Miha Zevnik, Simona Molan, 
Marko Pšeničnik, Tadej Se-
čen (športni znak je prejel 
tudi kot posameznik), Domi-
nik Bogdan, Matej Ribič in 

Kristian Petrič, trener je Er-
nest Sečen; Velimirju Jukiču 
iz Karate kluba Brežice, Tilnu 
Kolariču in Andražu Božični-
ku iz Društva borilnih veščin 
Katana Globoko, iz trenerskih 
vrst pa Dejanu Kinku in Gora-
zdu Kostevcu.

Diplome pa so prejeli Marko 
Špiler, Jurij Rovan, Vid Zev-
nik, Jan Breznik, Petra Ci-
gler, Tjaša Hojnik, Katja Ža-
lac, Karlo Fundak, Andraž 
Hribar, Jaka Piltaver, Boris 
Bauman, Anica Hribar, Vid 
Bogovič, Sara Gregl, Žan 
Obradovič, Jure Žabjek, 
Irma Pirc, Matej Knezič, Ma-
tej Žerjav, Peter Pšeničnik, 
Bruno Budič, Kristina Geč, 
Marjan Preskar, Mitja Mlina-
rič, Aleš Fux in Janez Sodič. 
Posebno priznanje za dolgo-
letno uspešno sodelovanje 
so izročili Športni zvezi Sa-
mobor.

Zbranim so spregovorili bre-
žiški župan Ivan Molan, Ra-
fko Križman iz Olimpijskega 
komiteja Slovenije ter Mari-
ja Veble. Prireditev sta vo-
dila Janja Rostohar in Amir 
Tokić. 
 M. Kalčič

Z leve: Tomše, Kozmus, Špilerjeva, Ferenčakova, 
Derenda in Vebletova

SEVNICA – Predstavniki Kluba borilnih veščin Sevnica, Dru-
štva borilnih veščin IPPON, Trap kluba Sevnica, Judo kluba 
Olimpija Krmelj in Karate kluba Hypo so 6. aprila z name-
nom, da uresničijo svoje skupne interese in naloge na po-
dročju športa v občini Sevnica, na ustanovni skupščini spre-
jeli sklep o ustanovitvi Zveze športnih društev Sevnica. Za 
njenega prvega predsednika so izvolili Mirana Grubenška, 
za sekretarja pa Jurija Orača. Namen ustanovitve gre v prvi 
vrsti iskati v nezadovoljstvu sedaj že bivših članov Športne 
zveze Sevnica, po njihovih besedah zaradi netransparentno-
sti, nepreglednosti in nefunkcioniranja njenih organov. Gru-
benšek kot naloge Zveze športnih društev Sevnica in njenih 
organov vidi predvsem v tem, da bodo  vzpodbujali športno 
dejavnost in s tem pripomogli k razvoju športa v občini in 
Sloveniji, vzpodbujali dogovarjanje o vseh za šport pomemb-
nih vprašanjih med športnimi organizacijami, razvijali mno-
žičnost v športu, zlasti na področjih športa mladih in špor-
tne rekreacije ter s tem vplivali na ohranjanje in krepitev 
zdravja ljudi ter jih navajali na smotrno in aktivno izrablja-
nje prostega časa z že vnaprej terminsko določenimi aktiv-
nostmi.  P. P.

V	Sevnici	ustanovljena	Zveza	
športnih	društev	Sevnica

Ob varnem potapljanju kot 
osnovni dejavnosti so se čla-
ni z največ potapljaškega 
znanja in izkušenj speciali-
zirali tudi za podvodne reše-
valce in nekaj let po ustano-
vitvi društva v sklopu društva 
ustanovili še Reševalno po-
stajo Krško, ki je bila kot 
operativna reševalna sestava 
leta 1998 tudi uradno spreje-
ta v Podvodno reševalno služ-
bo Slovenije. Med številnimi 
reševalnimi akcijami iz vode 
in na vodi, v katerih so sode-
lovali, je bila najodmevnej-
ša udeležba krških potaplja-
čev pri reševalni akciji na HE 
Blanca, pri kateri so se krški 
reševalci med prvimi odzva-
li klicu na pomoč in sodelo-
vali pri organizaciji in izvaja-
nju reševanja od začetka do 
konca akcije. Ob rednem iz-
obraževanju članov po pravi-
lih Svetovne potapljaške or-
ganizacije dajejo v društvu 

SEVNICA - Skupščina Športne zveze Sevnica je na nadaljevanju 
prekinjene seje potrdila poslovno in finančno poročilo o poslo-
vanju v preteklem letu, skupaj s poročilom nadzornega odbo-
ra ter s tem potrdila razrešnico staremu vodstvu. Predstavni-
ki 19 klubov Športne zveze Sevnica so se seznanili z dejstvom, 
da je bila dan prej ustanovna skupščina nove zveze športnih 
društev v Sevnici (dve društvi sta na športno zvezo že posla-
li izstop iz članstva, kar je skupščina tudi potrdila) in izrazili 
obžalovanje, da pobudniki nove zveze niso svojih interesov že 
prej aktivneje poskušali udejaniti v obstoječi zvezi. 

Skupščina je izvolila novo predsedstvo zveze. Za novega pred-
sednika je bil izvoljen kandidat Atletskega kluba Sevnica Alojz 
Povšič, za podpredsednika pa Miro Juntez. Skupščina je ime-
novala tudi nov nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. V za-
ključku skupščine pa so prisotni v članstvo sprejeli dve novi 
športni društvi, in sicer Squash klub IgRaj in Športno društvo 
Partizan Boštanj. Novi predsednik Alojz Povšič se je ob zaključ-
ku zahvalil dolgoletnemu predsedniku zveze Robertu Percu 
za uspešno delo, še posebno za njegov prispevek pri izgradnji 
športnega doma. P. P.

20-letnica	krških	»vider«	
KRŠKO - S slovesno prireditvijo so člani in povabljeni gostje 8. aprila v krškem kulturnem domu obeležili 
20-letnico delovanja Društva potapljačev VIDRA Krško. Slednjega so, najprej kot Potapljaško društvo Videm, 
ljubitelji potapljanja in podvodnega sveta ustanovili leta 1989, tri leta zatem pa ga poimenovali po vidri, ki 
ponazarja tudi njihovo dejavnost oziroma način življenja, ki ga preživijo tako na kopnem kot v vodi.

velik poudarek tudi varova-
nju samega vodnega okolja, 
saj že vse od leta 1996 orga-
nizirano čistijo rečne odse-
ke, predvsem Krke, s čistil-
nimi in drugimi akcijami pa 
se pridružijo tudi drugim sta-
novskim društvom tako doma 
kot v tujini. 

Danes društvo Vidra, ki je 
vse od ustanovitve tudi čla-
nica Slovenske potapljaške 
zveze, združuje 31 potaplja-
čev iz območja celega Po-
savja, najprizadevnejšim pa 
sta predsednik društva Ma-
tjaž Volk in predsednik Po-
tapljaške zveze Slovenije dr. 

Mitja Slavinec ob tej prilo-
žnosti podelila društvena pri-
znanja. Prejeli so jih Ivica 
Sekulo, Darko Anžiček, Želj-
ko Povh, Željko Srečković, 
Vladimir Božič in v odsotno-
sti Miran Taborin, Potaplja-
ška zveza Slovenije pa je kr-
ške vidre nagradila z bronasto 
plaketo. Zbrane »vidre, vidri-
ce in družine vider« so ob kul-
turnem programu, ki so ga iz-
vajali Mešani pevski zbor Viva 
iz Brežic, mladi harmonikar-
ji z bizeljske osnovne šole ter 
violinistka Jerneja Vakselj 
ob klavirski spremljavi pro-
fesorja Martina Šušteršiča, 
ob jubileju nagovorili in če-
stitali tudi krški in kostanje-
viški župan Franc Bogovič in 
Mojmir Pustoslemšek, načel-
nik Podvodne reševalne služ-
be RS Vladimir Ban ter vodja 
brežiške izpostave Uprave RS 
za zaščito in reševanje Zden-
ka Močnik. Bojana Mavsar

Dr. Mitja Slavinec (levo) in nagrajenci: Darko Anžiček, 
Željko Povh, Matjaž Volk, Željko Srečković, Ivica Sekulo 
in Vladimir Božič

Športna	zveza	Sevnica	ima	
novo	vodstvo

POSAVJE - Na državnem prvenstvu v streljanju z zračnim orož-
jem za najmlajše kategorije so posavski strelci in strelke osvo-
jili dve prvi, tri druga in dve tretji mesti. Zmaga je v kon-
kurenci pionirjev z zračno puško pripadla Leskovčanu Matiji 
Arhu, ki se je z zlatom ob pomoči Arnesa Mušiča in Matica 
Pirca ovenčal tudi v ekipni konkurenci. Med mlajšimi pionirji 
so bili Leskovčani ekipno drugi, njihov najboljši posameznik 
Jakob John Freeland pa peti. Srebrno ekipo sta sestavljala 
še Klemen Novak in Luka Žokalj. Pri cicibanih, kot se ime-
nuje kategorija tekmovalcev do 11 let starosti, so Brežičani 
v postavi Branko in Danijel Daskijevič ter Tim Rus osvojili 
nehvaležno 4. mesto. Posamemezno je bil z 9. mestom naj-
boljši Branko Daskijevič.
Posavci so visoko segli tudi v  konkurenci kadetov in kadetinj z 
zračno pištolo. Pri dekletih so bile Sevničanke v postavi Anuša 
Kovačič, Nika Pirc in Tajda Merc druge, Brežičanke Andreja 
Novoselič, Barbara Daskijevič in Samanta Hervol pa tretje. 
Posamično sta najvišje segli Kovačičeva z 2. in Novoseličeva 
s 5. mestom. Pri fantih so brežiški kadeti Matej Ribič, Matic 
Kenk in Krešimir Blaževič zasedli ekipno 3. mesto, samo me-
sto slabše pa se je Ribič uvrstil med posamezniki.

Sedem	medalj	posavskih	
strelcev
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POROČILI
SO SE

• Mitja Drobnič in Danica 
Matić, oba iz Brežic. 

ČESTITAMO!

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

• Darja Gabron, Bistrica ob 
Sotli – dečka, 

• Lana Iskra, Brežice – 
deklico,

• Anica Kolman, Zabukovje 
nad Sevnico – deklico,

• Sonja Sikošek, Krško – 
deklico, 

• Jasmina Bajrić Lukavica, 
Osredek pri Trški Gori – 
dečka, 

• Mateja Kreačič, Brežice – 
dečka,

• Tanja Škof, Pišece – 
dečka,

• Edina Jusić, Velike 
Malence – dečka,

• Andrejka Sršen, Senovo – 
dečka,

• Klavdija Šiško Možgan, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka,

• Katica Mlinarič, Senovo – 
dečka,

• Majda Sivec, Veliki Kamen 
– deklico,

• Mojca Kozole, Sotelsko – 
deklico,

• Sabina Kukavica, Gorenja 
Lepa vas – deklico, 

• Metka Fabijan, Senovo – 
deklico.

ČESTITAMO!

Zaradi prazničnega velikonočnega ponedelj-
ka smo vaša vprašanja in mnenja tokrat iz-
jemoma sprejemali v torkovem popoldnevu. 

S Senovega je poklical Vidko Budna, ki je 
pohvalil objave starejših občanov in nas po-
vabil, da bi v Stranjah ob priložnosti obiska-
li sedaj 94-letno krajanko, ki je po njego-
vih besedah najstarejša oseba na bohorskem 
koncu. 

Tudi bralka Druškovičeva je v svojem kli-
cu izpostavila prav njihovo krajanko iz Bu-
šeče vasi, ki bo v oktobru napolnila 98 let 
ter izrazila željo, da bi jo predstavili v na-
šem časopisu. 

Vinko iz Krškega je izrazil protest nad ozna-
čevanjem mesta Krško na cesti proti Bre-
žicam, ker je prometni znak za označitev 
konca naselja pomaknjen pred dejanskim 
koncem, tako je po njegovem mnenju Ilirska 
ulica izven Krškega. Poleg tega ni niti označ-
be za križišče, ko zavije cesta na Libno, pač 
pa se v tistem delu sme voziti 90 km/h, s 
tem pa je tudi veliko možnosti, zaradi mo-
rebitne nepozornosti voznikov, da pride do 
prometne nesreče, kar je sam uspel prepre-
čiti, ko ga je ob zavijanju pričel prehitevati 
motorist. Izrazil je mnenje, da bi morali na 
tistem območju nujno urediti vso potrebno 
signalizacijo in sprašuje, kdo je odgovoren 
za urejanje takšne problematike. 

Nastja iz Brežic pa sprašuje, kdo krije stro-
ške poškodb, ki nastanejo bodisi na vozi-
lu bodisi ob padcu s kolesom zaradi udar-
nih jam, ki so posledica minule zime. Sama 
namreč opaža, da je poškodb cestišča kar 
precej, cestne službe pa še niso začele s 
krpanjem lukenj. Dodala je še, da se ima 
samo zbranosti zahvaliti, da ni padla s ko-
lesom, ki je njeno po večini redno prevo-
zno sredstvo. 

Jožeta iz krške Stare vasi pa zelo moti vse 
večje število velikih oglasnih panojev ob ce-
stah v Krškem, še zlasti pa ob križiščih, kjer 
begajo pozornost voznikov. Najbolj pa ga je 
zmotila prava »njiva« reklamnih panojev na 
levi strani pri vhodu v mesto Krško z breži-
ške strani, a tudi drugod po njegovih bese-
dah ni veliko boljše. Zanima ga, ali so pred-
pisane kakšne omejitve glede števila teh 
reklam na določenem prostoru in kdo je od-
govoren za takšno stanje, saj se sicer lahko 
zgodi, da bo v mestu in okoli njega nasta-
la prava džungla in bo ves trud za ureditev 
mest in naselij zaman. Pravi, da po eni stra-
ni teče akcija za očiščenje Slovenije od raz-
ličnih odpadkov, po drugi strani pa dopušča-
mo, da nastaja to novo onesnaževanje pred 
našimi očmi in nihče nič ne ukrepa. Želi, da 
se pozanimamo, kako je s tem in obvesti-
mo javnost, saj ni edini, kakor sliši v okoli-
ci, ki ga ta problematika zanima.
 M. Kalčič 

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Jubilantke,	prometni	znaki,	jame	na	cestah	in	oglasni	panoji

se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu po-
spremili na prerano zadnjo pot, darovali cvetje, sveče in 
svete maše. 
Še prav posebno se zahvaljujemo g. kaplanu, cerkvenemu 
pevskemu zboru Brestanica, ge. Ireni Gmajnar za sočutne 
besede slovesa, Cvetličarni Irena, Pogrebni službi Kostak 
in g. Dejanu Brečku za zaigrane žalostinke. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam s sočutjem poskušali olaj-
šati bridkost prezgodnjega slovesa. 

Vsi njegovi.

MARTINA NOVAKA 
iz Presladola 71

Nisi zares odšel.
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega 
brata, svaka, strica in očeta Sem redna bralka vašega časo-

pisa in kljub mladim letom me 
številne stvari jezijo. Še pose-
bej, ko vidim polne strani zgodb, 
kako župani počnejo te in one 
stvari. Kaj vse obiščejo, kaj vse 
so financirali, kakšni so še načr-
ti, koliko denarja še imajo, ko-
liko ga bodo še dobili, da bodo 
financirali določene projekte. 
Naj razložim. Moj zaselek spa-
da k občini Sevnica. Ker se z no-
beno institucijo ne da dogovoriti 
nič, bom preko časopisa prosila, 
naj župan občine Sevnica pride 
na obisk. 

Vas, h kateri spadamo tudi mi, 
ima vse, kar naj bi standardna 
vas imela. Naj naštejem: javno 
razsvetljavo, avtobusno postajo, 
pločnik, elektriko pod zemljo in 
še kaj bi se našlo. Zelo sem raz-
očarana nad inštitucijami, ki da-
jejo prednost mestu, kot da na 
vasi nismo davkoplačevalci. Tako 
nas ignorirajo, da še policistov ni 
na spregled, čeprav je tu ome-
jitev 90 km/h, a vsakdo se pelje 
več. Kot mlada mati ne upam na 
sprehod, ker me je strah za svo-
je življenje, kaj šele otrokovo. 
Tudi tablo, ki označuje Rovišče, 
so nam vzeli in jo premaknili. V 
občini Sevnica pa kot da nismo 
ne njihovi ne od občine Krško. 
Smo na nikogaršnjem ozemlju. 
Dobro da vedo, kam moramo po-
šiljati denar za prispevke in po-
ložnice. Upam, da se bo kaj pre-
maknilo.

Vem, da je veliko vasi, ki kaj 
bolj potrebujejo, ampak glede 
na to, da je za vse te naštete 
stvari prosil že moj ded, se mi 
zdi že skrajni čas, da tudi mi pri-
demo v njihove načrte, ne pa da 
nas iz leta v leto vodijo za nos.
Upam, da bo kdo od odgovornih 
to prebral in da pismo ne bo ro-
malo v koš.

 Tjaša Johanc, 
 Rovišče pri Studencu

Naj	župan	občine	
Sevnica	pride	na	
obisk

Odšel je 

RUDI ISKRA, 
dolgoletni sodelavec ŠC Krško - Sevnica

Prijatelju v slovo
Težko najdem besede, ki živijo čisto drugače, svoje in večno 
življenje, drugačno od nas, ki smo umrljivi. Še težje prikličem 
na pomoč besede prav v trenutku, ko je v duši temno in težko.

Naj kljub temu poskusim izraziti bolečino vseh, ki smo našega Rudija poznali, z njim delili 
dobro in slabo, z njim prehodili dobršen in pomemben del življenjske poti. Ni lahko spre-
jeti odhoda prijatelja, mentorja, dolgoletnega sodelavca, še težje je dojeti, zakaj prav 
on in prav zdaj. 

Rudija Iskro smo sprejemali kot vedrega človeka, ki se dobro počuti z ljudmi okrog sebe 
in ki zna prisluhniti mladim ter jih usmeriti na pravo pot. Poznali smo ga kot tistega, ki se 
veseli življenja in življenje dojema kot dar, ne lastnino. Poznali smo ga kot športnika, ki si 
ni izbral poklica, temveč je poklic izbral njega. Dolga leta (od leta 1965 naprej, ko se je 
zaposlil na tedanji Srednji šoli Krško) so in smo z njim delali za mlade in šolo. Sprejemali 
smo ga kot človeka, ki si je znal ustvariti temelje, se zavedal svojih korenin, poskrbel za 
to, da so se njegove človeške lastnosti in vrednote prenesle na potomstvo. Zdaj vemo, da 
je živel polno in človeka vredno življenje.

Tak naj ostane v našem spominu, v srcih. Tak naj kljubuje času, ki se trudi iz dneva v dan, 
da bi spomini obledeli. Vsem žalujočim, predvsem pokojnikovi družini in svojcem ter šte-
vilnim prijateljem, spoštljivo izrekamo sožalje. Ob tem pa iskreno in močno želimo, da na-
šega Rudija ohranimo v srcih kot tistega, ki mu je uspelo, kar je v življenju najpomemb-
nejše. Živeti pošteno in za seboj pustiti poštene sledi. 

Podoben odnos do življenja in smrti je moč najti tudi v besedah renesančnega poeta Wil-
liama Shakespeara, ki naj služi v teh težkih trenutkih kot opora in uteha. Pesnik je na-
mreč v enem svojih sonetov zapisal: »Kar živi, umre, da se iz minljivosti prelije v večno.«

Zato – večna slava ti, prijatelj, in miren sen.

 Sodelavci ŠC Krško - Sevnica
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Knjižnica Sevnica je v začetku leta 2010 okrepila domoznanski 
oddelek, ki pridobiva, hrani in obdeluje domoznansko gradivo 
z območja občine Sevnica ter posreduje domoznanske infor-
macije njenim prebivalcem. V oddelku zbiramo in urejamo pu-
blikacije oz. tiske (knjige, brošure), članke iz dnevnega časopis-
ja in zbornikov, raziskovalne, seminarske in diplomske naloge, 
zemljevide, razglednice, fotografije, koledarje, plakate, letake, 
vabila, informativne liste, video in avdio gradivo. Med novej-
še dejavnosti sodi zbiranje in evidentiranje tiskanih in spletnih 
člankov, ki obravnavajo območje sevniške občine. Med novej-
še pridobitve štejemo večje število plakatov iz 80. in 90. let, s 
katerimi smo dopolnili obstoječo zbirko plakatov.
Vabimo vas, da nam pomagate pri dopolnjevanju domoznan-
ske zbirke. Razveselili se bomo vsakega vašega prispevka v obli-
ki knjige, brošure, prospekta, diplome, zemljevida, razglednice, 
fotografije, avdio in video posnetka itd. Z vašim dovoljenjem 
bomo naredili kopijo in vam izvirnik vrnili, veseli pa bomo tudi 
vsakega daru. 
Obiskovalce ob vstopu v knjižnico od februarja seznanjamo z 
najnovejšimi časopisnimi novicami iz občine Sevnica. Novost 
je vitrina v vhodnem delu knjižnice - Domoznanski kotiček. V 
aprilu pričenjamo z novim projektom »Pomembni Sevničani«. 
Kot prvi je predstavljen Fridolin Kavčič (1860–1922), slovenski 
častnik, vojaški tehnik in izumitelj, književnik in strokovni pisec, 
saj ravno v aprilu mineva 150 let od njegovega rojstva.
 Za Knjižnico Sevnica 
 Oskar Zoran Zelič

Nerezine 2010

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

AKTIVNE POČITNICE NA LOŠINJU

Nagradne počitnice za uspešne učence
20. – 28. junij 2010

Šola zdravega življenja za starejše 
v sožitju generacij, ...

Ustvarjalne počitnice za dijake

LETOVANJA OTROK 
IN MLADOSTNIKOV 
18. julij – 28. julij 2010

28. julij – 7. avgust 2010
7. avgust – 17. avgust 2010

DRUŽINSKE POČITNICE 
17. avgust – 27. avgust 2010

Opravičilo
V društvu Ozara Slovenija, nacionalnem združenju za kakovost 
življenja, se gospe Hani Zajec iskreno opravičujemo za nevšeč-
nosti, ki so morda nastale kot posledica naših odločitev in de-
janj. V kolikor smo z njimi gospe nehote prizadejali notranjo 
stisko ali čustveno bolečino, to iskreno obžalujemo. 
 V imenu društva Ozara Slovenija
 mag. Bogdan Dobnik, dipl. soc. del., predsednik

P I S M O

Pokličite 
uredništvo!

v ponedeljek,  
19. aprila,  

od 16. do 18. ure
na 07 49 05 782
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1. nagrada: komplet brezžične tipkovnice in miške Intel
2. nagrada: palični mešalnik
3. nagrada: antena za sprejem digitalnega signala

Geslo prejšnje, 07/2010 številke: 

KVALITETNA OBUTEV  
IN TORBICE V ŽILNIKU

Nagrade, ki jih podarja Prodajalna Žilnik Brežice, CPB 32, 
Brežice, prejmejo v obliki bonov:
1. nagrada: Erika Babič, Boršt b. št., Cerklje ob Krki 
2. nagrada: Ana Marija Verovšek-Vuk, Raka 37, Raka 
3. nagrada: Marija Flis, Obrežje 71, Radeče

URBO MEDIA d.o.o., Jelenik 8b, Raka

Geslo križanke pošljite do četrtka, 22.04.2010, 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

S	Posavskim	obzornikom	
na	komedijo	

„Kako	smo	ljubili	tovariša	Tita“
Komedija, žanrsko opredeljena kot „nostalgična groteskna 
farsa“, se tematsko navezuje na drugo polovico prejšnjega 
stoletja v Jugoslaviji. Gojmir Lešnjak ter Branko Ličen se 
skozi igro, katere avtor je Radoslav Zlatan Dorić, nostal-
gično spominjata dobrih in slabih plati tega časa in svoje-
ga idola, Tita. Duhovito predstavo, nastalo v sodelovanju 
SNG Nova Gorica in Kosovelovega doma, si lahko ogledate 
s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje: 
Na kateri spletni strani lahko preberete časopis Posavski 
obzornik v elektronski obliki?

Odgovor in svoj naslov pošljite do torka, 20. aprila, na 
naš naslov:

Posavski obzornik, 
»za nagradno igro“, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Deset izžrebancev, ki si bodo v soboto, 24. aprila, ogle-
dali predstavo „Kako smo ljubili tovariša Tita“ v Hotelu 
Toplice v Termah Čatež, bomo o prejeti vstopnici obvesti-
li po pošti. Njihova imena bodo nato objavljena tudi v na-
slednji številki časopisa.  

 že od 15. decembra 1997

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

Prodaja vstopnic: 

www.eventim.si 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI  MESTA KRŠKO

Na podlagi 4. člena Statuta KS mesta Krško in določil 
pravilnika o podeljevanju priznanj

KS mesta Krško objavlja

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organiza-
cijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam ljudi, po-
sameznikom in drugim za izjemno uspešno  delo, ki imajo izre-
den pomen pri uresničevanju napredka in družbenega razvoja 
v krajevni skupnosti mesta Krško in širšem prostoru.

1. Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja: 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje priznanje 

KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom KS mesta Kr-
ško, občanom občine Krško in drugim državljanom Republike 
Slovenije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomemb-
ne zasluge, na katerem koli področju človekove ustvarjal-
nosti, ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v 
KS mesta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za več kot 
10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 5-letno 
uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne 
pomembne dosežke in rezultate v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje delo.

2. Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet KS, sku-
pine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter druge orga-
nizacije in skupnosti.

3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, 
vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu preje-
mniku priznanja in obrazložitev k predlogu.

4. Predloge je potrebno poslati na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST ME-
STA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje do četrtka, 20. maja 2010.

 Svet Krajevne skupnosti mesta Krško
 Predsednica Sveta 
 Jožica Mikulanc, l.r.

Razmišljate o izobraževanju ali  morda o spremembi poklica?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

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

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

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

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

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

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

Podjetje Duropack – Tespack d.o.o. Brestanica
 objavlja prosto delovno mesto

OPERATER
Pogoji:
• poklicna šola
• zaželene delovne izkušnje v papirno predelovalni industriji
• poznavanje dela z računalnikom

Delovno razmerje bomo sklenili s tremi delavci za 
določen čas (3 mesece) s poskusno dobo 3 mesecev.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 
dneh na naslov:

Duropack – Tespack d.o.o.
CPB 51, 8280 BRESTANICA

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po 
končanem zbiranju prijav.

KRŠKO - Med 9. in 11. aprilom je potekalo v Glasbeni šoli 
Krško 2. mednarodno tekmovanje klarinetistov, ki se ga je 
udeležilo 60 tekmovalcev iz desetih držav. Tekmovanje je 
spremljala strokovna komisija v sestavi Zsolt Szatmári z Ma-
džarske, Jože Kotar iz Slovenije, Milan Řeřicha s Češke in 
Nikola Srdić iz Srbije. Umetniški vodja je bil Robert Pirc, 
korepetitor pa Luca Ferrini. Nagrajenci so se predstavili 
tudi na nedeljskem koncertu, kjer so jim podelili nagrade. 
 M. K.   

Mednarodno	tekmovanje	
klarinetistov
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MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

na zdravstveno
kartico
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suho stranišče

NEPREMIČNINE
Prodam vinograd v izmeri 35 
arov, na lepi legi na Brezovici na 
Bizeljskem, cena 5.000 €. 
Tel.: 07 49 63 106

Prodam manjšo posest s stano-
vanjsko hišo v skupni izmeri 1,6 
ha, v Presladolu pri Brestanici. 
Tel.: 041 970 729

Prodam stanovanjsko hišo na 
Drnovem v velikosti 11 x 15 m, 
z gospodarskim poslopjem, ob 
glavni cesti. Velikost parcele 644 
m2, cena 150.000 €. 
Tel.: 041 621 830

Prodam ali dam v najem stano-
vanje na Cesti 4. julija 23 v Kr-
škem, 69 m2, opremljeno, gara-
ža, kotlarna, podstrešna soba, 
vsi priključki. Tel.: 031 550 302

Ugodno prodam travnik v izmeri 
18 arov, k.o. Videm, možna pre-
ureditev v zelenjavni vrt ali sa-
dovnjak. Tel.: 031 434 562 

V Presladolu pri Brestanici pro-
dam hišo z manjšo posestjo na 
lepi sončni legi. Tel.: 041 970 729

Na lepi sončni legi med Krškim 
in Brežicam oddam v najem vi-
nograd, 24 arov, in prodam rdeče 
vino po 0,60 €/l. Tel.: 031 510 839

Za mirno obrt oddamo v najem 
poslovni prostor na Senovem, 
200 m2, dostop in parkirni pro-
stor asfaltirana. 
Tel.: 031 669 848

Oddam v najem njive in travni-
ke, plačam pa kalanje, sekanje 
drv. Tel.: 07 81 43 077

Oddam sobo, kuhinjo in balkon s 
souporabo kopalnice, drugo sobo 
bom obdržal za atelje. Cena 80 € 
in 120 € stroški. Velikost stano-
vanja 51 m2, od tega 14 m2 ate-
lje. Tel.: 07 49 77 003

Na Trgu svobode v Sevnici odda-
mo v najem poslovne prostore 
(31,05 m2). Tel.: 031 460 086

Kupim vinograd v okolici Krške-
ga. Tel.: 041 581 426 

Mlad par, v pričakovanju narašča-
ja, išče cenovno ugoden najem 
vikenda ali manjše hiše izven na-
selja, v okolici Radeč, Sevnice, 

Laškega. Tel.: 030 386 912

AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA
Prodam Fiat Bravo 1,6 16V, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 749 285 
(po 15. uri)

Prodam Peugeot 206 Roland Gar-
ros 1,6 16V, l. 2002, kovinsko ze-
lene barve, z vso možno opremo 
od potovalnega računalnika do 
panoramske strehe. Narejen ve-
lik servis, cena 4.100 €. 
Tel.: 041 200 553

Prodamo osebni avto Peuge-
ot 106 XN, l. 1995, prevoženo 
85.000 km, za 500 €. 
Tel.: 041 732 939

Prodam Nissan Almera 1,5, 
l. 2000, kovinsko siv, 5 vrat, 
130.000 km, klima, odlično ohra-
njen, ter obračalnik SIP 160. 
Tel.: 041 577 190

Prodam Nissan Primiera 1,9 
DCI, prva reg. 2004, prevoženih 
94.000 km, veliko dodatne opre-
me, cena 6.000 €. 
Tel.: 031 702 003

Prodam Hyundai Accent 1,5 GS, 
prevoženih 110.000 km, let. 
1997, srebrna emtalik barva, 
garanžiran, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 67 174 

Prodam Renault Twingo 1,2 Pack, 
letnik 2000, el. pomik stekel, 
prevoženih 101.000 km, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 428 503

Prodam Audi Allroad Quattro 
2,5 TDI, model 2001, avtoma-
tik. Tel.: 041 624 655

Prodam Peugeot 206 1,4 HDI, l. 
2003, reg. do 10/2010, 5 vrat, 
prevoženih 95.000 km, servi-
sna knjiga, lepo ohranjen, cena 
4.500 €. Tel.: 031 619 392

Prodam Golf V diesel, 90 KM, 
metalik črne barve, prev. 45.000 
km, 1. lastnik, kot nov. 
Tel.: 031 524 010

Prodam 4 platišča za Renault 5, 
ročni mlin za grozdje, cena 60 €, in 
žganje sadjevec. Tel.: 031 211 320

Prodam lita platišča Platin High 
class z gumami Good Year, ra-
bljena eno sezono, dimenzije 
195/50 R15. Tel.: 040 893 922

Prodamo (okolica Brežic) tri ko-
lesa za 120 €, mladinsko moško, 
žensko in otroško kolo do 10 let. 
Tel.: 031 615 597 

Prodam prikolico za avto, l.1990, 
z atestom in veljavnim tehničnim 
pregledom do 2012. Lepo ohra-
njena, s podaljški, 1,1 x 0,95, 
cena 350 €. Tel.: 040 802 504

Prodam zadnje luči za Subaru 
Justy 1,2, za simbolično ceno. 
Tel.: 041 548 355

Prodam skuter Baunty z manjšo 
okvaro, star tri leta. 
Tel.: 051 257 930

Prodam Nissan Primiera 1,6, l. 
1998, prva reg. marec 1999, kov. 
rdeč, 196.000 km, garanžiran, 1. 
lastnik, registriran, lepo ohra-
njen. Tel.: 051 635 011

Prodam Nissan Primiera 1,6, l. 
1997, metalik vinsko rdeče bar-
ve, z vso opremo, 5 vrat, ohra-
njen. Cena 1.000 €. 
Tel.: 040 330 596

Prodam Peugeot 206 1,4, l. 
1998, kovinsko modre barve, 
prevoženih 112.000 km, 5 vrat, 
lepo ohranjen, 2. lastnica, cena 
2,100 €. Tel.: 031 681 634

Kolesne pokrove za Renault, 
nove, 14 col, ugodno prodam. 
Tel.: 070 317 905

Kupim avto Golf dizel ali Polo od 
prvega lastnika, letnik 1999 ali 
2000, prodam pa 200 kg ječme-
na. Tel.: 041 254 509

Prodam Kawasaki ER 5N, 500 cc, 
moč 50 KM, Naked bike, l. 2004, 
prevoženih 10.000 km, potrjena 
servisna knjiga, izjemno ohra-
njen, registriran, črne barve, 
cena 2.350 €. Tel.: 030 338 908

Ugodno prodam rabljene letne 
gume 175/65R – 14T in nove zim-
ske verige. Tel.: 031 615 582

KMETIJSTVO, LES
Prodam koruzo trdinko ter škro-
pilnico Stihl. Tel.: 051 649 050

Prodam armirane betonske vino-
gradniške stebre. 
Tel.: 041 636 824

Prodam suhe hrastove fosne, 
debeline 5 cm, elektromotor 
enofazen – 1,1 KV, vino cviček, 
hlevski gnoj in humus; okolica 
Boštanja. Tel.: 031 583 198

Prodam traktor Zetor 2511, le-
tnik 1975. Tel.: 041 523 837

Prodam 1500 kg ječmena. 
Tel.: 031 761 266

Prodam obračalnik SIP 160, do-
bro ohranjen. Tel.: 041 986 016

Ugodno prodam 16-tonski cepilec 
za drva na traktorski pogon, cena 
po dogovoru. Tel.: 070 861 626

Prodam koruzo (suho) v zrnju, 
1500 kg. Tel.: 041 223 957 

Prodam koruzo v zrnju. 
Tel.: 07 69 67 530

Prodam koruzo in ječmen v zr-
nju ali menjam za vino oziroma 
drva. Tel.: 07 49 69 203 (zvečer)

Prodam ječmen, koruzo v zrnju 
in Libela tehtnico do 200 kg. 
Tel.: 041 581 488

Prodam dve do tri nakladalke 
sena v refuzi (okolica Radeč). 
Tel.: 031 319 546

Dvobrazdni plug, 5-delne bra-
ne in manjši šrotar brez motor-
ja prodam ali menjam. 
Tel.: 041 971 638

Prodam traktorsko kovinsko pri-
kolico za znamko Tomo Vinković. 
Tel.: 07 49 64 415

Prodam samostoječi silos za kr-
milo ali žito. Silos je poliestrski 
- HB plastika, kapaciteta 5 m3, 
cena 800 €. Tel.: 031 772 542

Prodam bukova drva, razžaga-
na, cena 50 €/m3 in motorno 
žago Husqvarna G1FF, cena 200 
€. Tel.: 040 840 065

Prodam suha bukova drva za 
centralno kurjavo, možna do-
stava. Tel.: 051 219 623

Prodam kosilnico na laks, lepo 
ohranjena, cena 60 €. 
Tel.: 040 676 047 

Prodam škropilnico Atomizer, 
enoosno, 1000 l, v odličnem sta-
nju, cena 1.300 €. 
Tel.: 051 660 993

Prodam BCS kosilnico, nizka ko-
lesa in kultivator z ježem, ugo-
dno. Tel.: 051 341 626

Prodam večjo količino koruze v 
zrnju in svinjo, težko nad 200 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 67 929

Prodam dobro ohranjeno in malo 
rabljeno kosilnico BCS 127, Acme 
motor, visoka kolesa in trofazni 
el. motor 10 KM Rade Končar. 
Tel.: 03 58 06 131 

Prodam naravno sušeno koruzo 
v zrnju po 0,15 €/kg in ječmen 
po 0,18 €/kg. Tel.: 07 49 22 781

Prodam seno, otavo v kockah. 
Tel.: 041 991 555

Prodam krožne brane in testiran 
200-litrski pršilnik z dodano gar-
nituro 6 m, oboje v dobrem sta-
nju. Tel.: 031 505 188

Prodam kole za vinograd, kra-
vo telico, bukova drva, cviček in 
žganje, okolica Sevnice. 
Tel.: 040 319 448

Prodam diskasto kosilnico BCS 
404, širina košnje 170 cm, ra-
bljena štiri sezone. 
Tel.: 041 929 874 

Prodam seno v kvadratnih balah. 
Tel.: 041 541 539

Prodam koruzo v zrnju, naravno 
sušeno. Tel.: 051 361 635

Prodam trosilec hlevskega gno-
ja, dva pokončna valja, nosilnost 
3 tone. Tel.: 041 744 821

Prodam opaž debeline 15 mm, 
cena 1. klase 6 €, 2. klase 4,2 € 
in brune različnih dimenzij. 
Tel.: 040 624 123

Prodam samohodno kosilnico  
BCS 127, Acme motor, bencin – 
petrolej, visoka kolesa, malo ra-
bljeno in kovinski enofazni cirku-
lar. Tel.: 041 552 915

Prodam kosilnico BCS 127, ben-
cin – petrolej, kosilnico Rapid 
BCS 715, vrtno frezo, traktorsko 
kosilnico dvojni rez in trosilec 
hlevskega gnoja Tajfun.
Tel.: 040 295 510 

Prodam vitel Krpan 4SI, v garan-
ciji, inverzija za TV 730, ličkal-
nik v delni okvari, vse po dogo-
voru. Tel.: 031 308 391

Prodam kalane kostanjeve kole 
za vinograd, menjam ali kupim 
odojke do 30 kg. Tel.: 031 397 434

Po zelo ugodni ceni prodam ve-
čjo količino cipres Thuja Sma-
ragd. Tel.: 041 928 980

Prodam ciprese za živo mejo in 
okrasne grmičke. Tel.: 041 564 621

Kupim motokultivator Muta s 
priključki ali samo priključke za 
Muto. Tel.: 051 496 012

ŽIVILA, VINO
Prodam vina modra frankinja, 
žametovka, chardonnay polsu-
hi, sauvignon sladki, suhi laški 
rizling. Cena ugodna. 
Tel.: 031 305 937 

Prodam zelo kvalitetno rdeče 
vino. Možna tudi menjava za meso 
in dostava. Tel.: 031 308 187

Ugodno prodam kvalitetno belo 
in rdeče vino ali menjam za 
drva. Tel.: 031 305 826

Prodam vino cviček in domače 
žganje. Tel.: 041 778 121

Prodam cviček (Malkovec) po 1 
€/l. Tel.: 041 463 254

Prodam 5 let staro kravo simen-
talko in konec aprila meso od po-
lovice mlade krave. 
Tel.: 031 210 661

Prodam fižol češnjevec in krom-
pir, pridelano kot bio. 
Tel.: 041 738 338

Prodam domač jagermaister po 
10,00 €/l in sadjevec po 4,00 
€/l. Tel.: 041 524 287

Prodam meso domačega zajca 
ali žive za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 827 482

Prodam rdeče vino, večjo količi-
no, cena 0,60 €/l, nad 100 litrov 
cena 0,50 €/l. Tel.: 041 643 972

Prodam žganje, sadjevec iz ne-
škropljenega sadja. 
Tel.: 040 574 769

Prodam žganje sadjevec (tepke) 
in tropinovec, oboje po 4,00 €/l. 
Tel.: 041 852 119 

Prodam večjo količino rdečega 
vina z bizeljsko-sremiškega oko-
liša, nad 200 litrov cena 0,50 
€/l. Tel.: 07 81 60 672 

Prodam modro frankinjo – 1,5 
€/l, mešano rdeče vino in char-
donny – 1,00 €/l, ali zamenjam 
za prašiča, okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam kvaliteten cviček. 
Tel.: 041 744 643

Prodam rdeče in belo vino meša-
nih sort, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 20 945

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

Prodam rdeče vino po 0,90 €/l. 
Tel.: 07 49 22 452

Ugodno prodam cviček. 
Tel.: 07 47 78 069

ŽIVALI
Prodam 9 mesecev starega koz-
lička brez rogov, srnaste pasme, 
od mlekaric. Tel.: 041 712 976

Prodam večje število koz, nava-
jenih pastirja (koza in mladič – 
100 €, burski kozel – 100 €, koza 
– 60 €). Tel.: 040 439 226

Prodam 3 prašiče mesnate pa-
sme, težke po 100 kg, za nadalj-
njo rejo ali zakol. Cena 1,50 € kg 
žive teže. Tel.: 031 434 572

Prodam teličke dvojčice, stare 
10 tednov. Tel.: 07 81 88 063

Ugodno prodam burskega kozla 
po izbiri (oče rodovnik), za na-
daljnjo rejo ali za zakol, in ko-
vinski rastlinjak. Tel.: 041 328 032

Prodam odojke, težke 22 – 28 
kg, 5 kom., okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam velike čistokrvne šnav-
carje, cepljene, oddaja možna ta-
koj. Cena 400 €. Tel.: 041 538 559

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, hranjenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 279

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 448 470

Prodam večje število jagnjetov, 
nekaj plemenk ter ovna, možen 
tudi zakol. Tel.: 041 724 490  

Prodam 5 prašičev, težkih 120 – 
130 kg in 6 prašičev, težkih 40 
kg; možna menjava za drva. 
Tel.: 041 934 846 

Prodam 3 prašiče, težke 120 – 
150 kg, hranjene z domačo hra-
no, in telico, težko 600 kg. 
Tel.: 07 49 67 697

Prodam 3 prašiče, težke 60 kg. 
Tel.: 031 369 773

Prodam odojke, tečke cca. 40 
kg, jedilni beli krompir, fižol siv-
ček in črešnjevec ter prašiča za 
zakol. Tel.: 07 49 67 826

Prodam osem domačih račk in 
peteline, zelo lepe. 
Tel.: 07 49 70 051

Prodam dva odojka, težka 25 – 
30 kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam 10 mesecev brejo kobi-
lo in 2 leti staro žrebico pasme 
norik, zelo lepe, mirne. 
Tel.: 041 377 870

Prodam 3 ovce, dve breji, eno 
z mladičem, cena po dogovoru. 
Oddam tudi vinograd v najem. 
Tel.: 040 953 832

Prodam prašiča, težkega okoli 
170 kg. Tel.: 041 255 556

Prodam dva prašiča, težka 70 – 
80 kg. Možna menjava za koruzo, 
konjski komat in teličko simen-
talko. Tel.: 031 768 569

Prodam 3 odojke. 
Tel.: 031 563 503
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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 15. in 28. aprilom

Četrtek, 15. 4.
• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pre-

davanje Ruth Podgornik Reš „Cvetoče razkošje“
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: cikel predavanj Pot 

do sreče obstaja - „Nove šolske paradigme – ustvarjanje 
etične družbe“

• ob 19.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
predavanje Mitje Teropšiča z naslovom „Fikcija ali real-
na oborožena sila? Manevrska struktura Narodne zaščite 
v Posavju leta 1990.“

Petek, 16. 4.
• ob 16.00 v OŠ Radeče: predavanje Andreje Kandolf „Iz-

brana poglavja iz biologije čebel“, ob 17.00: zbor čla-
nov Hortikulturnega društva Radeče in predavanje Fran-
ca Božjaka

• ob 18.00 v MC Sevnica: delavnica soleopatije in čude-
žnih učinkov sonca

• ob 18.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger 
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: večer družabnih iger s starši
• ob 18.00 v OŠ Raka: človek ne jezi se s človeškimi figuricami
• ob 19.00 v SMC Sevnica: turnir v pikadu
• ob 18.00 v Domu Svobode Brestanica: otvoritev razstave 

ročnih del „Pridne roke Rajhenburga“

Sobota, 17. 4.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – izdelava mozaika
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Uroševa delavnica risanja in 

slikanja
• ob 10.00 v OŠ Raka: plesna delavnica 
• ob 10.00 v PC TA-BU Krško: MC direndaj - gugajoči se 

pingvini
• ob 10.00 pri nekdanji vinski kleti na Malkovcu: tradicio-

nalna proslava dneva upora slovenskega ljudstva in spomi-
na na odhod prvih partizanov z Malkovca v Duletovo četo

• ob 17.00 pod šotorom v Pošteni vasi: praznik kruha, vina 
in dobre volje DVV Gadova peč

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: kulturni šok
• ob 20.00 v dvorani kulturnega doma v Bistrici ob Sotli: 

18. praznik vina in 9. salamiada
• ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert skupine Soddiha

Nedelja, 18. 4.
• ob 9.00 na igrišču OŠ Artiče: pohod po artiški sadjarski poti
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen za april
• ob 14.00 v dvorani gasilskega doma na Studencu: sreča-

nje starejših krajanov
• ob 15.00 v dvorani podružnične osnovne šole Svibno: pre-

davanje „Grajski hrib Svibno – naravni rezervat“
• ob 17.00 v MC Sevnica: filmski maraton – fantazijski filmi
• ob 19.30 v Kulturnem domu v Podbočju: koncert Bene-

ških fantov v spomin Ediju Bucovazu
• ob 20.00 v KD Krško: komedija „Svobodni zakon!“, za izven

Ponedeljek, 19. 4.
• od 9.00 do 15.30 v OŠ Savo Kladnik Sevnica: krvodajal-

ska akcija
• ob 9.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško: seminar „S ko-

munikacijo do boljših odnosov“
• ob 13.00 na športnem igrišču pri Gimnaziji Brežice: špor-

tna prireditev Žogarija 

Torek, 20. 4.
• od 7.00 do 13.00 v OŠ Savo Kladnik Sevnica: krvodajal-

ska akcija
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti mesečni hitro-

potezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica za april
• ob 18.00 v Vrtcu Ciciban Sevnica – enota Kekec: starše-

vski čvek s Sonjo Bobek Simončič

Sreda, 21. 4.
• ob 17.00 v dvorani Kulturnega doma v Globokem: tradi-

cionalna prireditev »Globoko poje«
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: Pravljično rešetanje, pra-

vljice za malo starejše in odrasle
• ob 18.00 v MC Brežice: strokovno predavanje „Motnje 

prehranjevanja in odnos do telesa“

Četrtek, 22. 4.
• ob 17.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: predavanje Anje Štefan o pripovedovanju pravljic
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige „Zma-

jeve črte“ - Tadej Pretner
• ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje/pogovor ob knji-

gi Nare Petroviča „Prizemljena duhovnost je najbolj prak-
tična stvar na svetu!“

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Jasne 
Gabrič „Potovanje po Ameriki“ 

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: koktajl party in body pain-
ting show z DJ-em

Petek, 23. 4.
• od 14.00 dalje v parku pred Valvasorjevo knjižnico Krško: 

prireditev „Podarimo knjigo in cvet“
• ob 17.00 v OŠ Bizeljsko: ob 220-letnici šolstva predstavi-

tev glasbene drame Dolina spomina 
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev pesniške zbir-

ke Dragomile Šeško z naslovom „Krog“
• ob 19.00 v cerkvi sv. Roka v Brežicah: Pesem Posavja – re-

vija oktetov in malih pevskih skupin Posavja
• ob 20.00 v MC Brežice: Fazanc 09/10 v organizaciji DŠB  
• ob 20.30 v klubu KD Krško: jazz koncert Tjaše Fabjančič 
& The Playgrounds

Sobota, 24. 4.
• ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – fižolčki sreče
• ob 11.00 pred blagovnico in restavracijo Štefanič Breži-

ce: predstavitev skupin Slofolka
• ob 14.00 na igrišču v Dobovi: žegnanje konj
• ob 19.00 v dvorani OŠ Svibno: veseloigra „Fajfica tobaka 

in skodelica kave“ v izvedbi Prosvetnega društva Svibno 
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Artiče: gala otvoritveni kon-

cert „Slofolk“ - 6. mednarodni folklorni festival
• ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 

med RK Sevnica – RK Grča Kočevje
• ob 20.00 v MC Sevnica: Balkan party 
• ob 20.00 v športni dvorani Gimnazije Brežice: turnir bo-

rilnih veščin „K-1 in free fight night“
• ob 20.00 v večnamenski dvorani Term Čatež: predstava 

„Kako smo ljubili tovariša Tita“

Nedelja, 25. 4.
• od 9.30 do 10.00 zbor pri Isteniču v Stari vasi na Bizelj-

skem: 5. pohod po pešpoti k repnicam

Ponedeljek, 26. 4.
• ob 9.00 pred knjižnico v Kostanjevici na Krki: ponedelj-

kovi pohodniki
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: pomladni koncert Pi-

halnega orkestra Videm Krško s pobratenim Pihalnim or-
kestrom Prevalje

• ob 20.00 v Prosvetnem domu Brežice: koncert Prifarskih 
muzikantov in Citrarskega orkestra Glasbene šole Brežice 

Torek, 27. 4.
• ob 19.00 v MC Sevnica: večer za film

Sreda, 28. 4.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica

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 bodo prodajali

21. aprila bele težke kokoši ter 
11. maja bele kilogramske 

piščance.
Rjave, grahaste, sive ter bele 

jarkice pa prodajamo vsak 
torek in petek. 

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 odojke, težke okoli 30 
kg, primerne za nadaljnjo rejo 
ali za zakol in travniški mulčer, 
širine 120 cm, rotacijski, 2 elip-
si, 4 noži. Tel.: 031 796 019

Prodam prašiče, težke 150 kg, 
odojke, težke 30 kg, koruzo in 
seno v refuzi. Tel.: 07 49 67 135

Kupim bikce mesnih pasem. 
Tel.: 031 748 968

RAZNO
Prodamo rabljeno strešno kri-
tino Opekarne Brežice, 2.000 
kom, cena ob ogledu. 
Tel.: 041 282 882

Prodam starejšo strešno kritino 
Opekarne Brežice, cena po dogo-
voru. Tel.: 03 56 84 211

Prodam šivalni stroj Singer in 
štedilnik Gorenje (4 plin, 2 ele-
ktrika). Tel.: 07 49 57 213

Prodam TV z daljincem, v do-
brem stanju. Tel.: 031 274 865

Prodam unikatno večerno matu-
rantsko obleko iz Francije, vel. 
38, dolga, v bež barvi, enkrat 
nošena; cena 80 €. 
Tel.: 041 542 910

Prodam harmoniko Melodija 
Mengeš, duri B-ES-AS-DES, 850 
€, dobro ohranjena. 
Tel.: 041 240 833

Prodam diatonično harmoniko 
Rehar, duri C-F-B, glasilke ama-
no dural. Tel.: 030 934 786

Prodam diatonični harmoniki To-
lar, 37 + 3 gumbi, modra B-ES-AS, 
rjava C-F-B, glasilke tipo amano, 
turbo basi. Tel.: 041 439 908 

Prodam premični sesalec za ža-
govino, oblanje in prah. 
Tel.: 031 274 865

Prodam lepo ohranjeno poči-
tniško prikolico znamke Knaus. 
Tel.: 031 734 110

Zelo ugodno prodam slušni apa-
rat Neuroth – Siemens, rabljen 
dva meseca. Tel.: 040 893 922

Iščem partnerja za gradnjo hiše 
na morju. Cena 1 m2 - 1.700 €, 
panoramski razgled, mir, borov 
gozd, parcela, priključki, gradbe-
no dovoljenje. Tel.: 07 49 61 872

Prodam dva jogija,  Bavaria 
Wolltex in Dormeo, malo rablje-
na, po ugodni ceni. 
Tel.: 03 56 88 365

Prodam lonce po izbiri in korita 
za rože, cena od 0,30 do 0,50 €. 
Tel.: 041 892 049

Prodam dvižna lesena garažna 
vrata 2400 x 2200, daljinsko vo-
dena, vhodna vrata - 1300 x 2000 
in dva okna - 1000 x 1400. Vre-
dnost 240 €. Tel.: 051 627 545

Prodam protivlomno mrežo za 
okna, oblika satje, dim. 110 x 
100, 100 x 90, za vrata dim.140 
x 290, imajo tudi okvir, komar-
nik in kljuko. Tel.: 041 773 484 

Po simbolični ceni 20 € prodam 
starejši, a popolnoma delujoč 
računalnik z ekranom, miško, 
zvočniki in tipkovnico. 
Tel.: 040 654 232

Prodam gumi voz, dobro ohra-
njen, cena po dogovoru. Tel.: 
031 631 765

Kupim 1000-litrsko PVC cisterno 
za vodo na paleti. 
Tel.: 041 595 542 

Ugodno prodamo baldahin za 
kamp prikolico Adria, dolžine 
3,20 x 2,00 m, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 465 355

Prodam stroj za izdelavo be-
tonskih kvadrov, ročne izdelave, 
potreben manjšega popravila ter 
cca. 300 podstavkov za kvadre. 
Tel.: 07 49 51 546

Če imate namen podariti rabljen 
pleten koš, uporabno mrežo za 
vrt, kovinske palice, notranje 
ali zunanje ploščice, jih upoko-
jenec iz okolice Sevnice z vese-
ljem vzame. Tel.: 040 637 453

Podarim stroj za izdelavo slado-
leda, nerabljen, v originalni em-
balaži, ter koš za plenice. 
Tel.: 070 876 936

Prodam starejši barvni TV Go-
renje, delujoč, za simbolično 
ceno. Tel.: 070 866 618

Prodam moško gorsko kolo na 18 
prestav in otroško kolo. 
Tel.: 041 620 219

Prodam kompletno ozvočenje, 2 
x 200 W, 8 kanalov, v odličnem 
stanju. Tel.: 031 761 559

Pod nujno prodam le dva do tri-
krat uporabljen pomivalni stroj 
Matrix. Prodam po polovični ceni 
novega ali zamenjam za omaro, 
pisalno mizo. Tel.: 040 900 129

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam veliko kotno sedežno 
garnituro, dobro ohranjeno. 
Tel.: 031 878 690 

Prodam notranja vrata s ste-
klom, imitacija bukev, dim. 2000 
mm x 950 mm x 210 mm. Vrata 
so dvakrat lakirana, cena 190 €. 
Tel.: 031 298 906

Ugodno prodam novo hrastovo 
ovalno mizo (160 x 40 x 100 cm) 
ter mešalec za beton, podarim 
pa rabljeno zamrzovalno skrinjo 
(350 l). Tel.: 041 205 207

Prodam ovalno hrastovo mizo, 
nova, 160 x 120 cm, zložena 120 
cm, cena 70 €. Tel.: 041 514 129

Prodam delovne mize za pisarno 
ali delavnico, kot nove, s predal-
niki, dim. 90 x 175 cm. 
Tel.: 041 652 433

Prodam masivno mizo s klopmi 2 
m, primerno za zidanico, ter cir-
kular. Tel.: 041 250 744

Prodam otroški avtosedež Maxi 
Cosi Priori za 9 – 18 kg, cena 30 
€. Tel.: 041 969 693

Prodam otroško gorsko kolo Na-
kamura 20 Enduro (20 x 1.90), 
lepo ohranjeno, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 473 485 

Prodam otroški voziček, jajček, 
otroški voziček marela, otroško 
kolo do treh let, previjalno pod-
lago,  banjico. Tel.: 041 267 782

STIKI
41-letni samski fant, iskren, ure-
jen, nekadilec, iščem za resno 
zvezo mlado dekle, staro do 38 
let, ki si želi ustvariti družino. 
Tel.: 041 925 196 

60-letni vesel moški 170/70, išče 
vitalno upokojenko za skupno ži-
vljenje na njegovem domu. 
Tel.: 041 292 018 

Fant, 49 let, bi rad spoznal žen-
sko do 55 let iz Brežic, Krškega 
ali Sevnice, ki bi prišla k meni na 
podeželje, samo resne. 
Tel.: 041 887 130

Perutnina Rostohar 
obvešča cenjene stranke,

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 
rjavih in grahastih jarkic 

starih 10 tednov, 
8. in 9. maja.

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

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E
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dirki osvojili točke še Radko-
vič dve, Revinšek štiri, Ivačič 
eno in Bilobrk dve. 

Več o dogajanju v Krškem, 
Goričanu in v Lendavi si lah-
ko preberete na portalu www.
posavje.info, kjer še posebno 
pozorno spremljamo novo se-
zono v speedwayu. M. P., 
 foto: Gregor Sečen

ke. Za tretje mesto sta se v 
dodatni vožnji pomerila Lju-
bljančana Aleš Kraljič in 
Maks Gregorič in slednje-
mu je tudi pripadla zadnja 

stopnička na zmagovalnem 
odru. Krški vozniki so start 
v člansko sezono opravili po 
pričakovanjih, najbolje pa se 
je odrezal Aleksander Čonda, 
ki je zasedel peto mesto. 

V lendaVi dirko 
PokVaril dež

Že naslednji dan je bila v 
Lendavi druga dirka za sku-
pno državno prvenstvo mla-
dincev Madžarske, Hrvaške 
in Slovenije do 21 let. Krški 
tekmovalci so prišli na dirko 
kot favoriti, tokrat pa jih je 
na dirki sodelovalo že osem! 
Svoj debi na dirkah je na-
mreč doživel Kristijan Re-
vinšek. Vendar se Krčanom 
tokrat ni vse izšlo po načrtih. 
Vsi štirje »prvokategorniki« 
(Aljoša Remih, Aleksander 

Čonda, Matija Duh, in Samo 
Kukovica) so po dobrih časih 
na treningu že imeli v mislih 
medsebojne borbe za zma-
go, vendar so bili to le ra-

čuni brez krčmarja. Dirko so 
organizatorji tik pred zdaj-
ci zaradi nogometne tekme 
prestavili na 17. uro, zatem 
pa je bila zaradi dežja pre-
kinjena po dvanajsti vožnji. 
Ker ni bilo mogoče odpelja-
ti dodatne vožnje za drugo 
in tretje mesto na zmagoval-
nem odru, so vrstni red do-
ločili z žrebom. Duhu je po 
žrebu pripadlo drugo mesto, 
tretje Madžaru Benku, naj-
krajšo je po enakem številu 
točk potegni prav zmagova-
lec prve dirke v Krškem Re-
mih, ki mu je žreb določil če-
trto mesto in s tem tudi slabo 
bero točk v skupnem seštev-
ku prvenstva. Za njima sta 
se s po sedmimi točkami 
uvrstila Čonda in Kukovica. 
Od posavskih mladih speed-
wayistov so v tej prekinjeni 

ŽOGARIJA PRIHAJA V BREŽICE!
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice in Občina Brežice

napovedujeta

ŽOGARIJO
 Sodelujem – ne tekmujem

v ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 13. uri

Kaj je ŽOGARIJA?
Žogarija je športna prireditev za deklice in dečke, 
v starosti od sedem do dvanajst let. Na prireditvi 
se bodo lahko preizkusili v nogometni igri, spre-
tnostnih štafetnih igrah, zadevanju odprtine v golu 
(različne velikosti odprtin na različni višini), meta-
nju na koš, ustvarjalnih likovnih delavnicah in pri-
pravi hitrega zdravega energijsko polnega in boga-
tega obroka. 
Tudi starši in ostali spremljevalci ter naključni obi-
skovalci se bodo lahko preizkusili v zabavnih nagra-
dnih tekmovanjih, v katerih bodo pokazali svoje 
spretnosti v različnih igrah.

Kdaj?
V ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 13. uri

Kje?
Športno igrišče pri Gimnaziji Brežice.

Za koga?
Za vse, še posebej za deklice in dečki od starosti 
sedem do dvanajst let.

Žogarijo v Brežicah organiziramo že drugič. Lan-
sko leto je bila Žogarija v Brežicah prvič in odziv 
oz. udeležba je bila odlična. Prepričani smo, da 
bo letos ravno tako. 

Več o projektu ŽOGARIJA na www.zogarija.si.

V A B L J E N I!
In se vidimo na ŽOGARIJI!

Zmagoslavje	Krčanov

Vozniki, ki so nastopili v Krškem (od desne proti levi stojijo: Dino Kovačič, Matija 
Duh, Samo Kukovica, Aleksander Čonda, Renato Cvetko, Marjan Bilobrk, Aljoša Remih, 
Žiga Radkovič in Roland Benko. Čepijo (od leve): Matic Ivačič, Jasmin Iljaš, Dario 
Vugrinec, Nejc Malešič, Maks Lipinik, Dalibor Bot, Ladislav Vida in Jernej Pečnik.

Zmagovalna trojica v Krškem: Matija Duh, Aljoša Remih 
in Aleksander Čonda

Publika si je tokrat lahko ogledala zelo zanimive vožnje.Padec Jasmina Iljaša 

Aljoša Remih v 
zmagovalnem pozdravu 

Čonda pred Kovačičem in Kukovico v drugi vožnji

Dirka je bila takorekoč zgo-
dovinska tudi po udeležbi, 
saj je na njej nastopilo kar 
sedem voznikov iz domače-
ga kluba. Na zmagovalnem 
odru so si po enakem števi-
lu točk iz rednega dela dir-
ke (13) po dodatni vožnji raz-
delili stopničke Aljoša Remih 
kot zmagovalec, 2. mesto je 
zasedel lanski mladinski pr-
vak Matija Duh, 3. pa je bil 
Aleksander Čonda. 

Na izredno razburljivi dir-
ki je med domačimi vozniki 
izstopal tudi Samo Kukovi-
ca z dvanajstimi točkami in 
osvojitvijo 4. mesta. Na dirki 
pa so nastopili še Marjan Bi-
lobrk, ki je zasedel 11. me-
sto in dva debitanta na pe-
ščenih ovalih, Žiga Radkovič 
na koncu 15. in komaj šest-
najstletni Matic Ivačič. Pred-
vsem slednji je kot rezerva 
in debitant izredno pozitivno 
presenetil, saj je dobil prilo-
žnost v petih vožnjah in pri 
tem zbral zavidljivih sedem 
točk, kar je zadostovalo za 
odlično 9. mesto. 

V goričanu Vse Po 
PričakoVanjiH

V Goričanu na Hrvaškem, ki 
bo avgusta tudi prizorišče 
nam najbližje dirke za sve-
tovno prvenstvo (SGP), se je 
odvila prva dirka skupnega 
državnega prvenstva članov 
Hrvaške in Slovenije.  Po pri-
čakovanjih sta vlogo favori-
ta upravičila domačin Juri-
ca Pavlic in slovenski prvak 
Matej Žagar. Slednji je dir-
ko dobil brez izgubljene toč-

KRŠKO - Na prvi dirki skupnega mladinskega državnega prvenstva do 21 let, v 
katerem tekmujejo vozniki iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, so domači vo-
zniki AMD Krško po izredno izenačeni dirki osvojili zmagovalni oder v celoti. 

Na zmagovalnem odru v 
Goričanu: Jurica Pavlic, 
Matej Žagar in Maks 
Gregorič (foto: M. P.)

Del krške ekipe pred dirko v Lendavi (foto: M. K.)

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781


