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NIKO GALEŠA, 
predsednik Odbora za 
HE na spodnji Savi: 

„Nič ne bo sprejeto 
brez soglasja 
Posavja.“

Gospodarstvo, str. 4

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

izvajanje investicijske 
dejavnosti, d.o.o.

Trg svobode 9
8290 Sevnica

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O.
(za Skupni podvig)

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

mag. ANDREJ VIZJAK,
minister 
za gospodarstvo:

»Država ne bo snovala 
projektov namesto 
Posavja.«

Aktualno, str. 3

MISS POSAVJA 2006:

Zmagovalka 
Sanda Lukavica
iz Krškega

Posavska 
panorama, str. 8-9

SALAMIADA  
V SEVNICI: 

Najboljša salama 
Milana Daničiča s 
Kompolja 

Iz naših krajev, str. 7

Čakajoč na vlado
Le še nekaj dni je do zgodovinskega prvega obiska celotne vlade Republike Slovenije 
v Posavju, sicer enega zadnjih v okviru vladne turneje po slovenskih regijah. Dokon-
čen program obiska predsednika vlade Janeza Janše ter ministrice in ministrov do za-
ključka redakcije še ni bil znan, saj je še v fazi usklajevanja. Po informacijah iz kabi-
neta predsednika vlade naj bi Janša Posavje obiskal že v torek, 28. marca popoldne, 
ko naj bi se sešel z vodstvom Nuklearne elektrarne Krško. Naslednji dan, torej v sre-
do, 29. marca, bo poleg Janše v Posavju tudi celoten ministrski zbor.

Okvirni program obiska pred-
videva delovni posvet vlade od 
9.30 do 11.30 ure v Termah Ča-
tež, do 17. ure sledijo ločeni 
obiski predsednika vlade in mi-
nistrov po posavskih občinah, 
vmes bo ob 15. uri na gradu 
Sevnica novinarska konferenca 
predsednika vlade in nekate-
rih ministrov, od 17. do 19. ure 
pa bo v Kulturnem domu Krško 
potekalo  srečanje vlade z žu-
pani, gospodarstveniki, poslan-
ci in državnim svetnikom iz Po-
savja.
O poteku priprav na vladni ob-
isk in pričakovanjih v zvezi s 
tem dogodkom smo povprašali 
vse tri posavske župane.

Kristijan Janc, 
župan Občine Sevnica: 

Ne pričakujem 
revolucije
»Priprave na obisk vlade pote-
kajo v sodelovanju s službo vla-
de, ki pripravlja obisk, posku-
šamo uskladiti naše in njihove 
želje glede poteka obiska.  Dve 
bistveni zadevi, na katero želi-
mo opozoriti vlado, sta tretja 
razvojna os in hidroelektrarne 
na spodnji Savi. Predvsem tret-
ja razvojna os je eden glavnih 
dolgoročnih projektov za razvoj 
sevniške občine, zato smo tudi 
med pobudniki te prometne po-
vezave med Koroško in Belo kra-
jino. Ob vladnem obisku bi lah-
ko govorili o desetih projektih, 
toda bolje je, da se osredotoči-
mo na dva bistvena za našo pri-
hodnost. Osebno pozdravljam 
vladne obiske po Sloveniji, prav 
je, da predsednik vlade in mini-
stri pridejo med ljudi in se po-
bliže seznanijo s težavami. Sem 
pa realist in vem, da vse naše 
pobude in želje ne bodo ta-
koj uresničene, upam pa, da 
se bodo določene stvari po tem 
obisku vendarle hitreje odvija-
le. Ker smo energetska regija, 
bomo imeli dovolj vprašanj za 
vlado, pa tudi glede drugih stva-

ri, denimo visokih šol. Zaradi 
vladnega obiska ne pričakujem 
revolucionarnih zgodb, so pa od-
zivi na napovedani obisk pozitiv-
ni. Prav je, da ne hodimo vedno 
mi v Ljubljano, ampak da enkrat 
tudi iz Ljubljane pridejo k nam 
v Posavje.«   

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice: 

Osebni stik je 
ključen 
“V Brežicah smatramo, da je ob-
isk celotne vlade RS velik dogo-
dek, saj do sedaj nobena vlada  
ni imela prakse, da obiskuje re-
gije po Sloveniji. Občinske služ-
be so pripravile nabor projektov, 
s katerimi želimo seznaniti pred-
sednika vlade in ministre, za 
lažje usklajevanje pa smo ime-
novali tudi svojo koordinatorko, 
ki sodeluje s protokolom, zadol-
ženim za izvedbo obiska vlade v 
Posavju. Naš glavni namen je, 
da vlado opozorimo na določe-
ne probleme, hkrati  jim želimo 
predstaviti tudi naše ideje in po-
bude. Med projekti, ki bi jih radi 
predstavili ministrom in predsed-
niku vlade, izpostavljam načrt 
širitve Letališča Cerklje ob Krki 
in povezavo civilnega dela leta-
lišča z industrijsko cono, ustano-
vitev Fakultete za turizem in tr-
govino, idejo o povezavi celotne 
regije z gospodarsko platformo, 
seznanitev s poplavno problema-
tiko, izgradnjo podvoza Dobova 
in Vrbinske ceste, podpis proto-
kola o obnovi prostorov Gimna-
zije Brežice, obnovo gradu Bre-
žice, izvajanje nujne medicinske 
pomoči ter nadaljnje postopke v 
zvezi z zasebništvom v ZD Breži-
ce ter izgradnjo HE in pripadajo-
če infrastrukture. Od obiska pri-
čakujem predvsem dogovore, ki 
bodo prinesli konkretne rezulta-

te. Obisk bo omogočil tudi oseb-
ni stik z vsemi ministri in pred-
sednikom vlade, ki je v večini 
primerov ključen pri doseganju 
določenih rešitev.” 

Franc Bogovič, 
župan Občine Krško: 

Predstaviti 
priložnosti, ne le 
težave
“V pripravah na vladni obisk smo 
pripravili teme, ki jih želimo 
predstaviti, za pomoč pri pripra-
vi vsebine obiska smo se poveza-
li z Regionalno razvojno agencijo, 
območno Gospodarsko zbornico in 
gospodarskimi družbami. Predla-
gali smo obiske nekaterih podje-
tij in ustanov, zdaj pa čakamo na 
dokončen program in časovni na-
črt, po katerem bo potekalo sre-
čanje. Pričakujem, da se bo Vlada 
seznanila z našimi razvojnimi prio-
ritetami. Pričakujemo podporo pri 
gradnji hidroelektrarn na spod-
nji Savi, pri zadevah okoli Nukle-
arne elektrarne Krško in pri usta-
navljanju Fakultete za energetiko. 
Pričakujemo tudi podporo podjet-
niškemu okolju, ki ga želimo zao-
krožiti v gospodarsko platformo s 
poslovnimi conami, podjetniškim 
inkubatorjem... Vipap je zgod-
ba zase, kjer težko pričakujemo 
kakšne rešitve. Želimo predstavi-
ti predvsem naše priložnosti, ne le 
težave. Za novo programsko obdo-
bje 2007-2013 moramo nekaj pro-
jektov umestiti v programski del, 
ki ga bo podpirala država. Bolj 
kot s težavami bomo Vlado sezna-
nili s priložnostmi, ki jih imamo, 
in iskali podporo pri tem. Tu gre 
predvsem za področje človeških 
virov oziroma kadrov in ustvarja-
nja podjetniškega okolja.”     

Peter Pavlovič

Iskanje lokacije za končno odlagališče 
NSRAO v Posavju

Na Čagošu ne bo 
odlagališča NSRAO
Ljudska iniciativa Sevnica in sevniški Občinski svet sta 
na ponedeljkovi seji občinskega sveta ostala vsak na 
svojem bregu. Pogodba, ki je bila sklenjena 7. febru-
arja letos med Občino Sevnica in Agencijo za radio-
aktivne odpadke, pa je splavala po Savi, z njo pa tudi 
200 milijonov tolarjev, ki bi jih občina Sevnica preje-
la v triletnem obdobju raziskav na območju Čagoša.

Občinski svet Občine Sevnica 
je po večurni razpravi z več-
ino glasov namreč odločil, da 
razveljavi svoje do sedaj spre-
jete sklepe o raziskavah in po-
tencialni gradnji odlagališča 
radioaktivnih odpadkov v Ča-
gošu – KS Studenec. Razvelja-
vitev sklepov občinskega sveta 
se nanaša na sklenjeno lokalno 
partnerstvo z Agencijo ARAO, 
in sicer se s tem prekinjajo tri 
pogodbe: Sporazum o lokalnem 
partnerstvu, Pogodba o izvrše-

vanju lokalnega partnerstva in 
Pogodba o nadomestilu za iz-
vajanje raziskav. Poleg razve-
ljavitve omenjenih pogodb pa 
je Občinski svet sprejel tudi 
odločitev, da ne dovoljuje no-
bene lokacije za radioaktivne 
odpadke na območju občine 
Sevnica. S tem je Ljudska ini-
ciativa dosegla spoštovanje že 
podpisane izjave ministra Taj-
nikarja iz leta 1993. 

B.M. 
(več o tem na strani 2)

Javne predstavitve postopka 
izbora lokacije odlagališča 
NSRAO v občini Krško
Občina Krško je v minulem ted-
nu pripravila tri javne pred-
stavitve, na katerih je v so-
delovanju z ARAO predstavila 
postopek iskanja lokacije za 
izgradnjo odlagališča NSRAO, 
program terenskih raziskav na 
potencialni lokaciji Vrbina ob 
NEK ter način, možnosti in ob-
like vključevanja občanov v so-
odločanje o vseh vidikih umeš-
čanja odlagališča NSRAO v 
prostor in trajnostnem razvo-
ju občine Krško. Poleg pred-
stavnikov Občine Krško in ARAO 
so na predstavitvi stališča po-
sameznih krajevnih skupnosti 
predstavili tudi predsedniki KS 
mesta Krško, KS Leskovec in KS 
Senovo.

Občina Krško želi skozi odbor 
za razvoj občine Krško, odbor 

za okolje ter odbor za tehnično 
sodelovanje odpreti širok dia-
log o vseh vprašanjih umešča-
nja odlagališča in dosedanjega 
sobivanja z jedrskim objek-
tom. V razpravi so udeleženci 
odprli številna vprašanja glede 
vplivov na okolje in zdravje, o 
jedrski varnosti in nadomesti-
lih lokalni skupnosti ter o sa-
mem postopku umeščanja od-
lagališča.

Formiranje odborov bo pred-
vidoma zaključeno v mese-
cu aprilu, v odbore pa se lah-
ko vključijo vsi zainteresirani 
občani, in sicer tako, da se 
za delo v posameznem odbo-
ru prijavijo na Občini Krško, 
osebno ali po telefonu – kon-
taktna oseba je Vanja Bogolin. 

M.D.
Prvi pomladni dan so si v Kapelah polepšali z otvoritvijo 
opazovalnega stolpa v znamenitih Jovsih. Več na strani 7.

ČAKAJOČ NA POMLAD – Vztrajne snežne zaplate so 
vendarle nekoliko popustile in v svoja nedrja spustile 
šopek prvopomladanskih rož, ki jih vsi že nestrpno 
čakamo. Tekst in foto: MKM.
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38. seja občinskega sveta Krško
Občinske svetnice in svetniki bodo zasedali na 38. seji. Na 
dnevnem redu je predlog pripomb in predlogov k predlogu 
državnega lokacijskega načrta za HE Krško, predlog sklepa o 
spremembi in dopolnitvi sklepa o sklenitvi menjalne pogod-
be in sporazuma o vknjižbi solastniških deležev na nepremični-
nah srednješolskih centrov v Krškem. Odločali bodo o predlogu 
letnega programa športa v občini Krško za leto 2006, o nači-
nu financiranja političnih strank v občini in obravnavali pred-
log sklepa o sprejemu programa razvoja mreže javne mladin-
ske infrastrukture in storitev javnega zavoda Mladinski center 
Krško na območju občine v obdobju od 2006 do 2010. Svetni-
ce in svetniki bodo obravnavali še predlog odloka o proraču-
nu Občine Krško za tekoče leto, predlog odloka o ustanovitvi 
Sveta regije Posavje in Regionalnega razvojnega sveta regije 
Posavje ter predlog odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Po-
savje. Za sprejem je občinskemu svetu predlagan tudi pred-
log sprememb in dopolnitev obvezne razlage 1.,2., in 7. člena 
odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic in lop, osnu-
tek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem 
načrtu bencinski servis Kostanjevica, osnutek odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrij-
ska cona Žadovinek. V nadaljevanju bodo obravnavali predlog 
sklepa o sprejemu smernic za pripravo stanovanjskega progra-
ma Občine Krško, se seznanili s sporočilom o ureditvi najem-
nih razmerij v poslovnem objektu CKŽ 30 v Krškem in imenova-
li predstavnike ustanovitelja v Upravni odbor javnega zavoda 
Podjetniški center Krško. 

S podrobnejšo vsebino navedenega dnevnega reda se lahko 
seznanite na spletnih straneh občine Krško: www.krsko.si, kjer 
so po seji objavljeni tudi sprejeti sklepi.

Pred lokalnimi volitvami v novi občini 
Kostanjevica na Krki

»Iz obilice projektov 
in aktivnosti lahko 
nastane veliko novih 
priložnosti«
Potem ko so se v KS Kostanjevica na Krki 29. januarja na 
referendumu odločili za svojo občino, so se že takrat po-
javljala imena morebitnih kandidatov za župana novona-
stale občine. Pred dnevi se je Kostanjevičan Franc Cur-
halek, sicer podjetnik, kot nestrankarski kandidat kot 
prvi predstavil javnosti s svojim programom nove občine. 
Nove vire financiranja občine vidi v sredstvih evropskih 
skladov, v ponudbi prostorskih možnosti za gradnjo objek-
tov drobnega gospodarstva in industrije ter v participaci-
ji sredstev NEK za okolje in prostor. Prepričan je, da Ko-
stanjevici pripada delež premoženja bivše, krške občine. 
Delo župana bi opravljal nepoklicno, torej brez plačila.

Pravnik Franc Curhalek, rojen 
leta 1956, od leta 1992 vodi 
svoje podjetje VECO d.o.o., 
je poročen, oče dveh otrok. 
Preden je odprl svoje podjet-
je, je dve leti delal na banki, 
osem let v Novolesu, štiri leta 
pa kot direktor vodil Poklicno 
gasilsko enoto Krško. Prepri-
čan je, da občinskega prora-
čuna ne bi smeli obremeniti z 
župansko plačo, zato je funk-
cijo pripravljen opravljati ne-
poklicno, denar, okoli pet mi-
lijonov tolarjev letno, pa bi 
namenil štipendiranju, razvo-
ju društvenih aktivnosti in so-
cialnim potrebam občanov.
Za razvoj bo, kot pravi Curha-
lek, morala občina Kostanjevi-
ca na Krki poiskati nove vire 
financiranja, in sicer vidi mož-
nosti v sredstvih iz evropskih 
skladov na podlagi razvojnih 
projektov, v ponudbi prostor-
skih možnosti za gradnjo ob-
jektov drobnega gospodarstva 
in industrije ter v participa-
ciji sredstev NEK za okolje in 
prostor. Kar se tiče delitvene 
bilance z občino Krško, je pre-
pričan, da Kostanjevičanom na 
8,6 % delež prebivalstva v ne-
kdanji občini pripada enak de-
lež premoženja te občine. »V 
delitveni bilanci bo potrebno 
urediti delitev, najprej seve-
da nesporne zadeve, nato pa 
še zahtevnejše. V pogajanjih 
bom dosleden in zagovarjal 
bom naše interese,» poudar-
ja Curhalek.
V letu 2007 si bo prizadeval 
za dokončanje že začetih pro-
jektov, kot so obvoznica, ploč-
niki, kanalizacija Prekopa in 

pločnik Ljubljanske ulice, v 
nadaljevanju pa še cesta Ma-
lence-Koprivnik, pločnik Gor-
janska cesta in cesta Vrbje-
Vrtača.
V programu se zavzema tudi 
za varovanje okolja, ureditev 
divjih odlagališč, izboljšanje 
oskrbe s pitno vodo, za raz-
voj vinogradništva, sadjarstva 

in pridelave zelenjave, prilož-
nost za razvoj vidi tudi v goz-
darstvu. Da bi gospodarstvo 
imelo osnovne pogoje za raz-
voj, mora občina, kot pravi, 
ponuditi prostorske možnosti, 
štipendijski sklad in pripraviti 
analizo možnosti razvoja ma-
lega podjetništva. »Iz obilice 
projektov in aktivnosti lahko 
nastane veliko novih možnosti 
in priložnosti, da občina dobi 
več življenja,« dodaja Franc 
Curhalek. 

L. Petrišič

25. seja OS Brežice
Svetniki občinskega sveta Brežice bodo v ponedeljek, 27. mar-
ca, na 25. redni seji med drugim razpravljali o predlogu preob-
likovanja organizacijske strukture Regionalne razvojne agencije 
Posavje, o predlogu odloka o spremembah odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ter od-
ločali tudi o imenovanju direktorja tega zavoda ter o predstav-
nikih ustanovitelja v svet tega zavoda. V skladu z dnevnim re-
dom bodo med drugim imenovali tudi člane Vodstvenega odbora 
za lokalno partnerstvo (ARAO). Na dnevnem redu ponedeljkove 
seje so še predlog sklepa o soglasju k podpisu pogodbe za izdela-
vo elaborata za študijski program fakultete za turizem, predlog 
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Brežice, pred-
log odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah v sve-
te krajevnih skupnosti občine Brežice ter določitev novega nosil-
ca v planu proračuna Občine Brežice za leto 2006.

Čagoš na prepihu (2. del)

Tajnikarjeva obljuba naredila dolg...?
Ljudska iniciativa Sevnica je 15. marca na Občino Sevnica in sevniški občinski svet ponovno vložila protestno izjavo proti 
raziskavam in morebitni gradnji odlagališča radioaktivnih odpadkov v Čagošu in tudi na celotnem območju občine Sevnica, 
saj so ob prvi vložitvi manjkali rojstni podatki podpisnikov. Župan Kristijan Janc je sicer predlagal, da se razširi Vodstveni 
odbor Sevnica z članom Ljudske iniciative, vendar so bili ti v njem pripravljeni sodelovati le pod določenimi pogoji. 

Ljudska iniciativa Sevnica je na 
podlagi dobrih 1.200 zbranih 
podpisov naslovila na sevniški 
občinski svet zahtevek za raz-
veljavitev vseh podpisanih po-
godb z Agencijo ARAO, na pod-
lagi katerih se lahko pričnejo 
izvajati raziskave na območju 
Čagoša v KS Studenec kot eni 
izmed potencialno možnih lo-
kacij za izgradnjo odlagališča 
za radioaktivne odpadke. Ven-
dar pa je župan Kristijan Janc 
Ljudsko iniciativo pozval k do-
polnitvi pobude, saj je bila ta 
nepopolna, ker je bila na 85-
ih straneh s podpisniki peticije 
poleg stalnega bivališča nave-
dena le letnice rojstva, ne pa 
popolni rojstni podatki, se pra-
vi še dan in mesec rojstva. Po 
besedah Boštjana Jakšeta, ki 
zastopa Ljudsko iniciativo Sev-
nica, so dopolnili manjkajoče 
podatke in 15. marca ponov-
no vložili zahtevek. Z njim so 
seznanili tudi Vlado RS, Državni 
zbor ter okoljsko in gospodar-
sko ministrstvo.

Gornji Leskovec 
nesprejemljiv

Na Kališevcu na Bohorju je 27. 
maja 1993 Boris Sovič, tedanji 
državni sekretar za energeti-
ko na Ministrstvu za gospodar-
ske dejavnosti, ki ga je vodil 
Maks Tajnikar, pred razjarje-
nimi kmeti, ki so nasprotovali 
potencialni lokaciji za izgrad-
njo odlagališča za radioaktivne 
odpadke, lastnoročno podpi-
sal izjavo, da na področju ob-
čin Sevnica in Krško, pri čemer 
je izvzeto območje NEK, ne bo 
odlagališča odpadkov brez so-
glasja krajanov. V nadaljevanju 
pa tudi, da brez vnaprejšnjega 
informiranja in soglasja kraja-
nov na območju obeh občin ne 
bodo potekale raziskave tere-
na, pri čemer je Sovič ponovno 
izvzel lokacijo pri NEK. Nasled-
njega dne je omenjeno izjavo 
s podpisom potrdil tudi gospo-
darski minister Tajnikar. 

A do nezadovoljstva in revol-
ta med ljudmi je prišlo že tri 
leta pred tem z objavo možnih 
lokacij za trajno odlagališče 
NSRAO, ko se je zaradi protesta 
krajanov Blance odzval Izvršni 
svet Skupščine občine Sevnica 
in sprejel sklep, da je za obči-
no Sevnica nesprejemljivo, da 
se potencialna lokacija umesti 
med možne lokacije. Navedeni 
sklep z dne 18.10.1990 je sev-
niški Izvršni svet, ki ga je vo-
dil Marjan Kurnik, podprl z dej-
stvi, da je kmetijstvo v občini 
Sevnica opredeljeno kot ena od 
prioritet ekonomskega razvoja, 
da je območje, ki je veljalo 
kot potencialno možno za odla-
gališče razmeroma gosto nase-
ljeno, da je tamkajšnjim prebi-
valcem kmetijstvo predstavlja 
glavni vir preživetja, pa tudi, 
da je območje potresno. Kot 
zadnji argument ob sprejetju 
sklepa je bilo še navedeno, da 
sta občini Sevnica in Krško že 
tako ali tako ekološko obreme-
njeni s predvidenimi objekti, 
kot so hidroelektrarne na Savi, 
železnica in avtocesta, pa bo-
sta še bolj. 

S tem pa zadeva Gornji Lesko-
vec ni bila zaprta, saj je bila 
dve leti kasneje objavljena 2. 
faza študije izbora lokacij od-
lagališč NSRAO, Gornji Lesko-
vec pa še vedno uvrščen med 
zmanjšanim številom, a še ved-
no možnimi šestimi lokacijami 
v Sloveniji. Na to se je ponov-

no odzval sevniški Izvršni svet 
in 24.3.1992 zahteval od Vla-
de, da se lokacija v Zg. Le-
skovcu črta kot primerna iz 
vseh obstoječih dokumentov, 
pri tem pa naslovil tudi opozo-
rilo: Izvršni svet SO Sevnica na-
sprotuje vsakršni, tudi zakon-
ski prisili določanja lokacije, 
ki ne bi upoštevala stališč lo-
kalnega prebivalstva.”  9. apri-
la istega leta je Breda Mijovič 
kot predsednica Skupščine ob-
čine Sevnica seznanila Ministr-
stvo za energetiko ter Ministr-
stvo za varstvo okolja s stališči 
vseh skupščinskih zborov, ki so 
obravnavali in zavrnili lokacijo 
v Spodnjem Leskovcu: »Skup-
ščina občine Sevnica še ved-
no vztraja na črtanju Zgornje-
ga Leskovca iz seznama možnih 
lokacij za odlagališče NSRAO in 
ne dovoljuje nobenih nadalj-
njih raziskav na območju Kra-
jevne skupnosti Blanca v zve-
zi z odlagališčem NSRAO.”  Z 
že navedenim podpisom izjave 
ministra Tajnikarja v letu 1993 
pa se je, vsaj tako je bilo vide-
ti, zaprlo poglavje potencial-
no možne izgradnje odlagališ-
ča NSRAO na območju občine 
Sevnica.

Eksperti za Čagoš

Po dobrem desetletju je v me-
secu maju 2005 Občinski svet 
Občine Sevnica sprejel sklep, 
da se občina prijavi v izbor lo-
kacij za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpad-
kov. Agencija ARAO je sicer 
predlagala tri lokacije v sevni-
ški občini, med katerimi pa ni 
bilo območja Čagoš, na Občini 
Sevnica pa so izločili območje 
KS Blanca in sprejeli kot mož-
no potencialno lokacijo ob-
močje južno od naselja Kompo-
lje – Šmarčna. Ob tem so med 
možne lokacije za odlagališče 
predlagali na predlog KS še ob-
močje Čagoša v KS Studenec, 
območje desnega brega Sevnič-
ne (Dol – Podgorje) v KS Zabu-
kovje, območje celotne KS Kr-
melj s poudarkom na območju 
nekdanjega rudnika in območ-
je Hruševaj v Mirenski dolini v 
KS Boštanj. Ekspertna skupina 
pa je za edino primerno izbrala 
lokacijo Čagoš, kjer bi bili nad 
zemljo v dolini Podturnskega 
potoka zgrajeni le pomožni ob-
jekti odlagališča, samo odlaga-
lišče pa bi se zaradi topografi-
je tega območja nahajalo pod 
zemljo. 

Raziskave za 
233.188 evrov

V času terenskih raziskav, ki 
naj bi predvidoma potekale do 
leta 2009, je bila občina Sev-
nica s podpisano pogodbo lo-
kalnega partnerstva v mese-
cu februarju letos upravičena 
do skupno 233.188 EUR nado-
mestila zaradi omejene rabe 
prostora. Del sredstev, okoli 70 
milijonov SIT, kolikor bi potem-
takem občini pripadalo v le-

tošnjem letu, je že zajetih v 
letošnjem rekordno velikem 
občinskem proračunu. Po klju-
ču delitve, ki ga je sprejel Ob-
činski svet, bi 50 odstotkov od 
navedene vsote ostalo v občin-
skem proračunu, ostalo pa naj 
bi razdelili za delovanje oziro-
ma potrebe KS Boštanj, Zabu-
kovje in Studenec.

Čagoš je padel

Da bi vzpostavili dialog, zbli-
žali stališča ter omogočili vse 
bolj glasni Ljudski iniciativi v 
skupnih razpravah in aktivno-
stih izražanje mnenj in pomis-
lekov, je župan Kristijan Janc 
predlagal, da se že imenova-
ni sedemčlanski Vodstveni od-
bor  razširi še s predsednikom 
Ljudske iniciative, po drugi 
strani pa bi lahko Vodstveni od-
bor, ki je opredeljen kot repre-
zentativno telo lokalnega part-
nerstva, aktivnosti vodil dalje. 
A že seja sevniškega Vodstve-
nega odbora 16. marca, kate-
re so se udeležili predstavniki 
Ljudske iniciative, je nakaza-
la vse večji razkorak. Pri tem 
so na seji prisotni mediator-
ji ARAO ostali v povsem pasiv-
ni vlogi, četudi naj bi ravno ti 
imeli nalogo navezovanja sti-
kov in iskanja poti, ki naj bi 
omogočile kvalitetno in celovi-
to izmenjavo informacij o nači-
nu in postopku izbora lokacije 
in vseh pomembnih značilno-
stih načrtovanega odlagališ-
ča. Tako smo lahko slišali me-
diatorko ARAO Margareto Jeraj 
Kunc, ki je kot protiutež pomis-
lekom Ljudske iniciative o ne-
gativnih vplivih prisotnosti to-
vrstnega objekta na zdravje 
ljudi, navajala, da ima nasad 
lešnikov na pobočju Libne nad 
NEK in da v neposredni bližini 
objekta pridelujejo najboljša 
slovenska jabolka. Skratka, iz-
zvenelo je, kakor so porok var-
nosti blagovne znamke in ne 
tehnične specifikacije in izved-
ba predvidenega objekta. 

Ponedeljkova seja je dokončno 
odpihnila pogodbo med Občino 
Sevnica in ARAO, s tem pa tudi 
terenske raziskave in sredstva, 
ki naj bi jih Občina prejemala 
v obdobju treh let. Predstavni-
ki Ljudske iniciative so namreč 
na seji zahtevali in pogojevali 

svoje sodelovanje v nadaljnjih 
postopkih s tem, da se najprej 
razveljavijo oziroma po njiho-
vem “zamrznejo” že sklenje-
ne pogodbe, določi območje 
krajevnih skupnosti, v katerih 
bi razpisali poizvedovalni re-
ferendum, na podlagi rezulta-
ta pa bi ali ne nadaljevali s po-
stopkom raziskav. Slišati je bilo 
pobude, da naj točko prekinejo 
in nadaljujejo na naslednji seji, 
na eni strani zaradi vidne priza-
detosti članov občinskega sve-
ta, ki jim je bilo jasno izraženo 
nezaupanje in nedemokratič-
no sprejemanje odločitev, po 
drugi strani pa tudi zaradi ne-
jasno izraženih zahtev Ljudske 
iniciative. V vmesnem obdo-
bju pa naj bi Občina pridobi-
la od Vlade zagotovilo in točen 
rok, do kdaj lahko izstopi iz lo-
kalnega partnerstva. Toda žu-
pan Janc je vztrajal pri glaso-
vanju z besedami: “V tej občini 
odloča Občinski svet in nobe-
na Vlada. Obstajata samo dve 
možnosti: ali gremo skupaj na-
prej, če pa smo na dveh brego-
vih, prekinimo tukaj in takoj. 
In če ta Ljudska iniciativa ne 
zaupa 25 svetnikom, je zgod-
ba končana. Jaz se ne mislim 
iti vojne z Ljudsko iniciativo, 
še manj pa s svojimi sokrajani. 
Občinski svet je sprejel odloči-
tev zgolj za raziskave, ne pa za 
odlagališče.” 

Četudi bi lahko sevniški občin-
ski svet počakal z odločitvijo, 
so z večino, s 14 glasovi od 24 
prisotnih, razveljavili vse svoje 
sklepe, ki se nanašajo na Lokal-
no partnerstvo z ARAO, posle-
dično pa tudi vse ostale spora-
zume in pogodbe. Ob tem pa so 
sprejeli tudi sklep, da ne dovo-
ljujejo nobene lokacije za radi-
oaktivne odpadke na območju 
občine Sevnica. Videti je bilo, 
da je pred glasovanjem jeziček 
na tehtnici v prid pobude Ljud-
ske iniciative premaknila svet-
nica Breda Drenik Sotošek re-
koč, da država v trinajstih letih 
ni naredila ničesar za obvešča-
nje in osveščanje ljudi, da je 
potrebno spoštovati odločitve 
tedanjega vodstva občine Sev-
nica, kakor tudi podpis ministra 
Tajnikarja, in ljudem namesto 
obljubljenega denarja in večje 
blaginje zagotoviti mir. 

Bojana Mavsar

Franc Curhalek



Posavski obzornik - leto X, številka 6, četrtek, 23. 3. 20062 AKTUALNO Posavski obzornik - leto X, številka 6, četrtek, 23. 3. 2006 3AKTUALNO

Kolumna

Lepota.
Če smo zemljani Posavja serijo marčevskih 
ur doživljali vse prej kot lepo, ker nam jo 
je po našem prepričanju mati narava zago-
dla, da ni mogla bolj, in smo k temu še z 
grozo poslušali votlo muziciranje izginja-
jočega kurilnega olja iz hišnih cistern, je 
to pač lepotna napaka tega ženskega me-
seca. Z ekonomskega in čustvenega vidika 
doživljanja. A narava ne igra na ukaz in se ne gre človečkovih mi-
škulanc z njo.

Kolikor oči, toliko pogledov na lepoto, toliko njenih lic. 

Pred tednom se je iztekel letošnji uradni regionalni lepotni izbor 
Miss Posavja za miss Slovenije 2006, tri izbrane mladenke pa bodo 
zastopale lepoto slovenske jugovzhodne dežele na polfinalnem iz-
boru v nekoliko temperaturno znosnejših dneh. Da se dekle odloči 
za takšno tekmovanje, nenazadnje tudi za razkazovanje – zunanje 
najprej, ki je prvo na ocenjujočih očeh, in na nek način tudi skrito 
notranje – mora biti najbrž dovolj mlado, ravno toliko, če ne bolj, 
pogumno in vsaj s kančkom neke samozavesti, ko ima s svojo lepoto 
gotovo za kasneje skrite še kakšne adute. Brhka so naša dekleta, ki 
jim je ob tem letu želeti le, da bi ohranile trezne možgane in zgolj 
pozitivno življenjsko izkušnjo več. 

Ne gre za to, da bi jih basala s kozjimi molitvicami, temveč da ob 
morebitnem vzponu ne bi postale čustveno pohabljene, na kakšni 
modni brvi okostnjaki, z bingljajočimi okončinami, s hojo robota, z 
odsotnimi steklenimi očmi in bledikavih udrtih lic. Kar je nezemelj-
sko življenje slavnih žensk, z ozadjem niza zahtevnih botrov, kate-
rih naroke in sprijenih želja utapljajo v pijančevanju in si vzdržnost 
blažijo z uživanjem drog. Tudi ne gre zato, da ne bi moje žensko oko 
z veseljem zaigralo ob mladi, lahko tudi ob malo manj mladi ženski 
lepoti. Ali se morda ob pogledu nanjo celo topila od zavisti. Saj je 
današnji čas ob vršenju pomagal zagovornik ugotovitve, da ni grdih 
žensk. Mi pa res vse pade dol, ko ženska lepota odpre usta in iz nje 
brbota blebetanje brez glave in repa, mimo vseh vsebin, ki bi lahko 
vsaj nekaj povedale. Kot sta nam državljanom te države zverinski 
fiasko na teveju uprizorila gospod Plemeniti Jelinčič in misica Zve-
rova Manca. Z blebetanjem in hihitanjem sta bila ravno toliko zve-
rinska kot pedofili, o čemer naj bi tekla beseda. In sta »sogovorni-
ka« z moralno držo in lepoto duha na čisto pogrnila.

V življenju se vse spreminja. Tudi ženska lepota. Tone Pavček, ki je 
prevajal pesmi Ane Ahmatove, se ruske pesnice in prevajalke spo-
minja: »…Res pa v zadnjih letih ugotavljam, da je lepota morebi-
ti vseeno večna in da je drugačna zgolj njena oblika. Dekle, je na 
primer, v mladosti drugačno kot zrela žena ali ženska na odhodu. O 
tem sem začel razmišljati šele na obisku pri Ani Ahmatovi. Takrat je 
imela 75 let in gledala sva stare fotografije. Na številnih so pesni-
ki, slikarji in drugi umetniki klečali pred njo in občudovali njeno le-
poto. Bila je črna in vitka. Kot usodna kača. Odložil sem fotografije 
in pogledal Ano. Bila je siva, široka, s črnim pregrinjalom prek gla-
ve, počasi je govorila svoje verze. Vprašal sem se, kdaj je bila lep-
ša: prej ali zdaj… Ugotovil sem, da je bila tisti trenutek, ko sem jo 
gledal, neskončno lepa, saj je premagala vse težave, ostala je do-
stojanstvena, čista, mogočna, zmagujoča. Stalinizem, teror in suro-
vost je premagala s kratkimi ljubezenskimi pesmimi…«

Drsim z lepote v lepoto. S tega tako relativističnega pojma nagr-
madenega lepotnega glamurja, -  ki ga v demokratski drži vseka-
kor ne zanikam - pa mi misli, kot pajčolan nežna sapa, lepota duše 
boža. Ta kipi iz razmršenih las, ki so jih skuštrale zalite otroške ro-
kice, iz sklonjene postave nad oslabelim starčkom ali nad prezeblim 
golobom… iz na stežaj odprtih duri, prišlemu k domu… Mimo buj-
nih ali shiranih mladih teles, valovitih ali v sračja gnezda naprav-
ljenih las, pravšnje ne pravšnjih centimetrov v pasu in lepo ali pre-
več zaobljenih ritk. 
Pa mi je oni dan Marjan v lice sončil zobe: »Veš, do nebes uživam 
v tem lepem rahlem pozibavanju snežink.«  Zaripla od vetrove za-
letavosti sem mu zamijavkala:« Aha, tudi prav. Me še bolj predol-
go zebe!«

Pa mi pade na misel še Dostojevski. Po njem je lepota – uganka.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Pogovor z mag. Andrejem Vizjakom, ministrom za gospodarstvo

Posavje dobiva nove 
priložnosti!
Pred bližnjim prihodom vlade v Posavje smo prosili za pogovor enega njenih pomembnih članov, gospodar-
skega ministra mag. Andreja Vizjaka, ki kot Posavec in nekdanji župan Brežic seveda tudi sodeluje pri načr-
tovanju obiskov pri posameznih podjetjih in institucijah. Vizjak ob tem poudarja, da bi moralo Posavje svoje 
razvojne programe na vseh področjih voditi usklajeno, kar bi moralo biti uresničljivo, glede na to, da  gre za 
regijo, ki je po prebivalcih in številu občin najmanjša, kar jih je vlada doslej obiskala. 

Premier in zunanji minister bosta obiskala uredništvo 
Posavskega obzornika in TV Krško

Ob obisku Vlade RS v Posavju bo v torek, 28. marca, pred-
sednik slovenske vlade Janez Janša predvidoma obiskal tudi 
uredništvo našega časopisa na trgu Matije Gubca v Krškem, 
kjer ga bo sprejel direktor Zavoda Neviodunum Silvester Mav-
sar, zatem pa se bo z izvršno urednico Lidijo Petrišič in novi-
narjem Petrom Pavlovičem pogovarjal o aktualnih vprašanjih 
Posavja in Slovenije. Naslednji dan, v sredo popoldne pa se bo 
z ministrom za zunanje zadeve dr. Dimitrijem Ruplom pogo-
varjala Maruša Mavsar. Dogodka bo posnela tudi ekipa Televi-
zije Krško, ki bo o obisku predsednika in članov vlade v Posav-
ju pripravila reportažo za oddajo Od torka do torka.

Kakšen je namen teh obiskov?
Namen je dvojen. Najprej, da se 
vlada kot celota seznani z aktu-
alno problematiko, odprtimi pro-
jekti in pričakovanji razvojnih 
akterjev posamezne regije do 
države na vseh področjih.  Dru-
ga stvar pa je, da je to tudi pri-
ložnost za regijo, da se organizira 
in na nek način koordinirano na-
stopi do države glede svojih raz-
vojnih prioritet. Vlada si seveda 
težko ustvari  resen pogled na re-
gijo, če v vsaki občini dela vsak 
nekaj po svoje. Ker ključni pro-
jekti so le medobčinski, regijski 
in zaradi tega je seveda koordi-
nacija nujna. 

So dosedanji obiski po regijah 
že dali kakšne konkretne re-
zultate?
Seveda. Ti obiski so namenjeni 
tudi konkretnim obiskom dolo-
čenih podjetij in institucij, kjer 
se odprejo določena vprašanja.  
Predvsem pa je pomembno, da 
se taki koordinirani obiski zgodijo 
v družbah, ki potrebujejo medre-
sorski pogled. Zato bo tudi obisk 
v Posavju lahko zelo koristen za 
nekaj konkretnih problemov ozi-
roma vprašanj, ki so specifična 
za Posavje.

Ali bi lahko navedli primer?
Eden prvih je vsekakor tovarna 
celuloze v Krškem. Potrebno je 
povedati, da surovinska baza za 
celulozo izhaja tudi iz slovenskih 
gozdov in z zaprtjem oz. preki-
nitvijo te proizvodnje bo na nek 
način na prepihu gospodarjenje 
z gozdovi in posledično z lesno 
maso. Po drugi strani je to poleg 
gozdarskega tudi okoljski pro-
blem. Posebno, če bi se odloči-
li maso iz gozdov namenjati za 
energent. Potrebno se je odloči-
ti, ali ga nameniti za proizvod-
njo z večjo dodano vrednostjo, 
kot je lesnopredelovalna indu-
strija, in samo del za energetsko 
uporabo. Načrtujemo koordiniran 
pogovor na to temo med pred-
stavniki tovarne in ministrstev za 
kmetijstvo, okolje in prostor ter 
gospodarstva.

Imate glede celuloze zdaj že 
kakšne rešitve?
Rešitve se kažejo, vendar zade-
va ni tako daleč, da bi bile že na 
mizi, saj je vloga države tu ome-
jena. Treba je vedeti, da je v to-
varni tuj lastnik, podjetnik, ki 
funkcionira in od katerega bi pri-
čakovali največjo iniciativo. Se-
veda mora tudi država prispevati 
svoj del, zato bomo ta obisk izko-
ristili za obravnavo tega vpraša-
nja. Je nekaj rešitev in tudi mož-
nih projektov, zato je prav, da o 
njih kaj rečemo. 

In drug primer?
To je gospodarski projekt, v ok-
viru katerega naj bi ob avtocesti 
med Drnovim in letališčem Cer-
klje ob Krki zrasla pomembna go-
spodarska platforma in logistični 
center. Da je ta lokacija ugodna, 
kažejo že prisotni investitorji, ki 
so prišli v ta konec, in mislim, da 
bi se z odprtjem letališča tudi za 
civilne namene, kar je usmeritev 
te vlade, pojavilo tudi širše pov-
praševanje.

Ali gre za državni projekt?
Tako je. To je projekt, katerega 
nosilec je naše ministrstvo, ker 

vemo, da lahko z mrežo dese-
tih takih centrov po Sloveniji po-
krijemo razvojne možnosti tudi 
prometno logistično zanimivih, 
vendar gospodarsko zaenkrat še 
manj razvitih podočij v Sloveniji.  
V našem primeru gre zaradi bliži-
ne letališča, ki kar kliče po civil-

ni uporabi, in zaradi meje za fan-
tastično prostorsko lokacijo, ki se 
v nastajajoči coni na Drnovem že 
potrjuje.  

Kaj pa ambicije Posavja po viso-
košolskih programih?
Kot veste, snujemo v Posavju dve 
fakulteti, eno za energetiko v Kr-
škem v sodelovanju tudi z Vele-
njem, fakulteto za turizem in tr-
govino pa v Brežicah. Tak obisk je 
tudi treba izkoristiti za podporo 
tem projektom tudi s strani vla-
de in resornih ministrstev. Kar se 
tiče ministrstva za gospodarstvo, 
poudarjam, da so za nas ključni 
programi, ki imajo podporo regij-
skega gospodarstva. Energetika 
in turizem sta gospodarski dejav-
nosti, ki sta v Posavju že doma, 
tu imamo dovolj strokovnjakov, 
ki bi lahko pomembno sodelova-
li kot profesorji na takih institu-

cijah. S temi programi namreč ne 
zajedamo v profesorski kader na 
obstoječih fakultetah, ampak vi-
dimo ta kader v gospodarstvu, ki 
v regiji deluje. 

Najbrž tudi ne boste mogli 
mimo dveh velikih, energetskih 
projektov, kot sta nuklearka in 
HE na spodnji Savi?
Kolikor vem, bomo obiskali NE Kr-
ško s predsednikom vlade in z mi-
nistrom za zunanje zadeve. Mis-
lim, da je, upoštevajoč pomen 
energetike v evropskem in tudi 
slovenskem prostoru tega edi-
nega komercialnega energetske-

ga objekta te vrste pri nas, treba 
obranavati kopico vprašanj v zve-
zi s Hrvaško, ki pa so povezana 
predvsem z zgodovino tega ob-
jekta, ne pa s tekočim obratova-
njem. Dobro je, da se predsednik 
kot tudi ostali člani vlade sezna-
nijo s tekočo problematiko. 

Glede izgradnje spodnjesavske 
verige je problem manjši, kot je 
morda videti. Pravzaprav je pro-
blem v iskanju kompromisa med 
lokalnimi željami po infrastruktu-
ri in možnostjo financiranja infra-
strukture iz države. Treba je po-
udariti, da je projekt izgradnje 
hidroelektrarn bistveno več kot 
samo energetski projekt, to je 
pomemben projekt, ki izkorišča 
sinergije tega energetskega po-
sega s posodobitvijo infrastruktu-
re, ki jo je smotrno izvajati vzpo-
redno. Zaradi tega je potrebnih 
investicij zdaj več, saj smo na 
poseg dolgo čakali. 

V tem primeru se nahajate v 
več vlogah? Razpeti ste med lo-
kalnimi interesi, interesi regije 
in možnostmi države?
Moja prisotnost v vladi je lahko 
samo koristna, ker dobro poznam 

projekt. Kar se tiče ministrstva 
za gospodarstvo in posledično 
holdinga, ni problema. Problem 
je na drugih resorjih, na ministr-
stvu za okolje in prostor v odnosu 
do Infre in infrastrukturnih inve-
sticij, ki se financirajo iz vodne-
ga sklada. Ker je iz njega potreb-
no zagotoviti denar tudi za druge 
projekte v državi, so se pojavile 
dileme pri finančnem ministru. 
Tretji problem pa so ministrstva, 
ki financirajo ostalo infrastruktu-
ro, ki ni neposredno v projektu 
izgradnje HE na spodnji Savi, saj 
morajo te projekte ministrstva 
vključevati v letne proračune.

Ali kljub temu podpirate zahte-
vana vlaganja?
Treba je poudariti dve pogosto 
spregledani, a pomembni dejstvi: 
prvo, da je Posavje dolgo čaka-
lo na ta projekt, marsikje infra-
struktura ni bila posodobljena, 
ker so čakali, da bo to nareje-
no ob izgradnji elektrarn. Druga  
stvar je, da se bo ves denar, ki je 
namenjen za infrastrukturo, vr-
nil državi iz koncesijske dajatve 
znotraj 50-letnega obdobja. Ra-
čunati je, da bo vsa veriga, kar se 
tiče infrastrukturnega dela, sta-
la 120 miljonov evrov, hidroelek-
trarne pa bodo z 10 % koncesijo 
vrnile v lokalni oz. v državni pro-
račun okoli 180 milijonov evrov. 
Proizvedena kilovatna ura elek-
trične energije bo vrnila vsa vla-
ganja, ki jih zahtevajo elektrarne 
danes. Ob tem bo dobila država 
pomemben energetski projekt, 
ki zagotavlja varno in zaneslji-
vo oskrbo Slovenije z električno 
energijo ter protipoplavno zašči-
to in se izognila stroškom zaradi 
poplav. Nenazadnje se bo glede 
infrastrukture dvignila kakovost 
življenja v tem prostoru.

Kakšna je pri razvoju regije vlo-
ga razvojnih institucij?
Vloga razvojnih institucij mora 
biti ključna, kajti država ne bo 
podprla projektov, ki jih ni, dr-
žava ne bo snovala projektov na-
mesto Posavja. Projekti morajo 
nastati tu, v tistih konkurenčnih 
prednostih, ki jih okolje nudi. 
Zato vidim ključno nalogo raz-
vojnih agencij, da z usmeritvami 
države, ki so zapisane v strategi-
ji razvoja in drugih dokumentih, 
pripravljajo konkretne razvojne 
projekte za regijo, ki so seveda 
ekonomsko upravičeni. Skratka, 
če regija točno ve, kaj želi v pri-
hodnosti, je tudi možno najti de-
nar. Denarja iz strukturnih skla-
dov, iz kohezijskih skladov in iz 
državnega proračuna je kar ne-
kaj. Če bo vse tako, kot izgleda 
sedaj, bomo v naslednji finanč-
ni perspektivi deležni precejš-
nih sredstev, ki jih bomo razdeli-
li med kvalitetne projekte, ti pa 
morajo nastati v regiji.

Kakšno podobo imajo o Posav-
ju pred tem obiskom ministri 
oz. vlada?
To bi morali vprašati vsakega mi-
nistra posebej. Obisk začnemo 
vedno s sejo vlade, ki traja pri-
bližno dve uri. V okviru tega bom 
imel kratko predstavitev gospo-
darstva v Posavju. Rekel bi, da 
Posavje dobiva nove priložnosti 
zaradi določenih novih okoliš-
čin. To je regija z izredno inten-
zivnim investiranjem ob gradnji 
avtoceste, mejnih prehodov in 
nenazadnje ob gradnji spodnje-
savske verige, zaradi česar je tu-
kaj zdaj nadpovprečno investira-
nje na prebivalca. Če govorimo v 
logističnem smislu, se odpirajo 
dejansko nove perspektive v do-
stopnosti regije tako za gospo-
darstvo kot tudi turizem. S tem 
želim povedati, da se regija go-
spodarsko prestrukturira iz tek-
stilne in drugih delovno intenziv-
nih panog v nove, kot so logistika, 
turizem, energetika. Posavje ima 
v tem smislu nove poslovne pri-
ložnosti in nov zagon. 

Silvester Mavsar
Foto: Robert Sajovec
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10. seja Odbora za HE na spodnji Savi

Bo savska veriga zgrajena
tri leta prej?
Odbor za HE na spodnji Savi, ki mu predseduje Niko Galeša, je na svoji 10. seji naj-
več časa porabil za točko o financiranju infrastrukture ob izgradnji spodnjesavskih 
elektrarn, saj Posavje in vlada RS oz. finančno ministrstvo še nista našla skupnega je-
zika o tem vprašanju. Obravnavali so tudi potek gradnje HE Boštanj in Blanca ter pri-
prave na gradnjo HE Krško in Brežice, govora pa je bilo tudi o skrajšanju gradnje celo-
tne verige za tri leta.

Vlada RS še vedno ni potrdila 
predloga financiranja investi-
cij za ureditev vodne, držav-
ne in lokalne infrastrukture 
na vplivnem območju ener-
getskega izkoriščanja spod-
nje Save, za kar naj bi bilo 
krivo predvsem finančno mi-
nistrstvo, ki ima namen zniža-
ti vrednost teh vlaganj. Gale-

ša odločno zatrjuje, da se to 
ne bo zgodilo brez soglasja Po-
savja, ki je na projekt pristalo 
le pod določenimi pogoji: „Nič 

ne bo sprejeto brez soglas-
ja Posavja. Ne bomo šli v ne-
mogoče zahteve, zahtevamo 
le tisto, kar je bilo dogovorje-
no že pred podpisom koncesij-
ske pogodbe“. Brežiški župan 
Ivan Molan je ob tem izrazil 
bojazen, da bodo naslednje 
elektrarne v verigi oškodova-
ne pri infrastrukturi na račun 

prvih, vendar Galeša pravi, 
da je bojazen odveč. Direk-
tor projekta izgradnje Bogdan 
Barbič je dodal, da se bo ce-

Člani odbora med sejo

lotna investicija v infrastruk-
turo (120 milijonov evrov) dol-
goročno povrnila s koncesijsko 
dajatvijo.

Sicer je HE Boštanj tako rekoč 
zgrajena, Infra in HSE konču-
jeta še zadnjo infrastrukturo 
(ureditev akumulacijskega ba-
zena in Kompolja, potrebno je 
še asfaltirati cesto R3, zgradi-
ti krožišče v Boštanju in brv 
na Šmarčni), tako da bo maja 
začela delovati. Gradnja HE 
Blanca že poteka, prav tako 
priprave na gradnjo HE Krško, 
ki se bo z gradnjo mostu prav-
zaprav začela že letos – seveda 
če bo pravočasno sprejet dr-
žavni lokacijski načrt. HSE je 
že dal pobudo za začetek po-
stopka sprejemanja državnega 
lokacijskega načrta za HE Bre-
žice, saj bo postopek zaradi 
vpliva elektrarne na NEK pred-
vidoma zahtevnejši. 

Galeša je povedal še, da raz-
mišljajo, kako skrajšati grad-
njo spodnjesavske verige za 
tri leta (torej do leta 2015 na-

mesto 2018). Kot 
pravi Barbič, je 
to tehnično mož-
no, nimajo pa še 
finančnih analiz 
morebitne takš-
ne odločitve. 
Odbor je obra-
vnaval tudi orga-
nizacijski pristop 
k izgradnji elek-
trarn, ki je, kot 
pravi Galeša, ne-
učinkovit. Pred-
lagal je, naj pro-
jekt, ki je vreden 
kar 460 milijonov 
evrov, usmerja 
posebna delovna 
skupina, imeno-
vana s strani vla-
de. 

P. Pavlovič

MOČ MAJHNIH 
KORAKOV
Glede na to, da je občina Krško v celoti pokrita z rednim odvozom komunalnih 
odpadkov, da redno obveščamo vse uporabnike o naših storitvah, da naraščajo 
zbrane količine ločenih frakcij, da ni v porastu nastanek črnih odlagališč, na Ko-
staku ocenjujemo, da se stvari obračajo na bolje. Kljub temu ponovno opozarja-
mo na določena pravila, ki se občasno opuščajo. 

KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.
Leskovška cesta 2a, Krško

Tel.: (07) 48 17 200

Z vsakim dnem nam postaja 
bolj jasno, da bomo morali svo-
je ravnanje z odpadki korenito 
spremeniti. Črna odlagališča, 
ogrožena zrak in voda,…, vse to 
nam narekuje posebno občutlji-
vost in skrb za življenjski pros-
tor, ki ga bomo navsezadnje pre-
dali bodočim rodovom. Ekološko 
ozaveščen in gospodaren odnos 
do odpadkov od vseh nas zahte-
va več doslednosti in natančno-
sti. Ločeno zbiranje odpadkov in 
njihova predelava koristi vsem: 
okolju, ker ga manj obremenju-
jemo, in nam samim, ker je to 
podlaga zdravega življenja. 

Ministrstvo za okolje in prostor 
je z Odredbo o ravnanju z loče-
nimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki določilo mini-
malne standarde za ravnanje z 
ločeno zbranimi frakcijami v ok-
viru opravljanja lokalne javne 
službe. Tako je občine zadolži-
lo za ureditev infrastrukture za 
izvajanje obveznosti (zbiralni-
ce oziroma ekološki otoki, zbir-
ni centri, sortirnice,…), izvajal-
cem javne službe pa je naložilo 
obveznosti organiziranja in iz-
vajanja ločenega zbiranja od-
padkov. 

Na naše odlagališče bomo od-
lagali odpadke predvidoma do 
avgusta letošnjega leta, potem 
pa bomo odpadke vozili na re-
gijsko odlagališče v Novem me-
stu. Splošni državni namen je 
bil, da je v Sloveniji manjše šte-
vilo večjih odlagališč, saj se na 
tak način racionalizirajo stroški 
odlaganja in manj obremenjuje 
okolje. Naloga komunalnih pod-
jetij je, da odpadke na samem 
izvoru čim bolj ločujemo na svo-
jih zbirnih centrih, da se čim 
manj odpadkov odlaga na meša-
na odlagališča.

V naši občini ločeno zbiranje od-
padkov poteka že od leta 2001 
in lahko se pohvalimo z dobrimi 
rezultati, ker so količine loče-
no zbranih odpadkov vsako leto 
v porastu.

Zbiranje in odvoz

Pripravili smo celovit načrt oko-
lju prijaznega zbiranja odpadkov. 
Odpadke smo zajeli v treh ravneh 
ločenega zbiranja in odvoza od-
padkov:
- zbiranje bioloških in ostalih 

odpadkov pri gospodinjstvih 
in na zbirnem centru;

- zbiranje odpadkov v namen-
skih posodah na ekoloških 
otokih za več gospodinjstev;

- zbiranje kosovnih in nevarnih 
odpadkov na zbirnem centru 
ter v letnih akcijah.

Ločeno zbrane odpadke na zbir-
nem centru obdelamo in sortira-
mo ter jih predamo končnim upo-
rabnikom. 

V bližini vašega doma so urejena 
odjemna mesta za odlaganje lo-
čeno zbranih odpadkov, ki se pra-
vilno imenujejo ekološki otoki. 
Različne barve pokrovov na poso-
dah in napisi vas opozarjajo, ka-
terim odpadkom so namenjeni.

V zabojnik z rdečim pokrovom 
odlagamo PAPIR:

- časopise, revije, prospekte, 
- šolske zvezke, knjige, pisalni 

papir,
- kuverte, ovojni papir, papir-

nate vrečke,
- kartonske škatle in embalažo 

za prehrambene izdelke,
- manjšo kartonsko embalažo. 
Drobni nasvet: večjo kartonsko 
embalažo po možnosti razrežite 
na manjše kose. 
V rjav zabojnik odlagamo BIOLO-

ŠKE ODPADKE:
- kuhinjske odpadke (čebulni, 

krompirjevi olupki, ostanki 
solate, lupine lešnikov, …),

- kavno goščo in kavne filtre, 
čajne filtre,

- jajčne lupine,
- vrtne odpadke (cvetje, trava, 

odmrle rastline),
- druge lesene odpadke (ža-

govina, lesni sekanci, lubje, 
veje dreves in grmovja).

Drobni nasvet:
- biološke odpadke je pripo-

ročljivo odlagati v papirnate 
vrečke,

- večje kose je potrebno pred 
odlaganjem razrezati (veje,…).

V zabojnik z rumenim pokrovom 
odlagamo:
- plastično 
 embalažo, 
- plastične folije. 
Drobni nasvet: plastenke obvez-
no stisnite, preden jih odložite, 
zaradi prihranka prostora in v po-
sodo ne odlagajte pločevink.

V zeleni zabojnik odlagamo STE-
KLO:

- vse vrste praznih in čistih ste-
klenic, 

- kozarce za vlaganje (brez ko-
vinskih pokrovčkov),

- kozarčke in stekleničke otro-
ške hrane,

- razbite kozarce in steklenice.
Drobni nasvet: vračljivo embala-

žo raje vrnite v trgovino.
V SIVE posode odložimo ostanek 
odpadkov, ki jih ni mogoče po-
novno uporabiti. 

Med KOSOVNE ODPADKE spadajo: 
stavbno pohištvo, bela tehnika, 
sanitarni elementi, drugi odpad-
ki, ki jih zaradi velikosti ni mož-
no odlagati v posode za odpad-
ke. Mednje vsekakor ne sodijo: 
odslužena vozila in njihovi deli, 
gradbeni odpadki, avtomobilske 
gume, akumulatorji, zeleni od-
padki. Urnik odvoza komunalnih 
odpadkov je bil objavljen na za-
dnji strani računa za komunalne 
storitve v mesecu februarju.

Svetujemo vam, da preprečujete 
nastanek NEVARNIH ODPADKOV. 
Pred nakupom premislite, kate-
rim nevarnim odpadkom se lah-
ko izognete in izbirajte le oko-
lju prijazne izdelke.  
Odpadna olja, zdravila, škropiva, 
barve, lake, razredčila, embala-
žo barv, lakov in topil, spreje, 
baterije, akumulatorje, neon-
ske žarnice, elektronske aparate, 
embalažo kozmetičnih izdelkov. 
Nevarne odpadke zbiramo v po-
sebej organiziranih akcijah, en-
krat letno v mesecu septembru, 
kosovne odpadke pa dvakrat let-
no, in sicer spomladi ter jeseni 
po določenem urniku.

Stroški praznjenja posod iz eko-
loških otokov so zajeti v ceni 
smetarine. Vse ločeno zbrane od-
padke lahko pripeljete sami na 
naš Zbirni Center v Spodnji Sta-
ri Grad, vsak delovnik med 7. in 
21. uro. Zlasti v spomladanskem 
ali jesenskem času, ko obrezuje-
te vejevje in jih ni mogoče spra-
viti v posodo za biološke odpadke 
ali pa jih ne morete dati na vaš 
kompostnik.

Zavedamo se, da ni možno zgra-
diti sistema gospodarjenja z od-
padki naenkrat. Predvsem z 
vašim sodelovanjem bomo v krat-
kem času dosegli cilj, da se od-
loži čim manjše količine še upo-
rabnih odpadkov na odlagališče. 
Trudili se bomo, da prebivalci ne 
boste več imeli negativnega miš-
ljenja o odpadkih in z njimi po-
vezanimi centri za ravnanje z od-
padki in odlagališči. Verjamemo, 
da v skrbi za naše okolje lahko ra-
čunamo na vašo pomoč, kajti za 
to niso odgovorni le izvajalci sto-
ritve. Kot skrbimo za čistost svo-
je duše in telesa, poskrbimo tudi 
za naravo, zemljo, vodo in zrak. 
Za pomoč se že v naprej zahva-
ljujemo.

Za morebitna dodatna vprašanja 
pokličite na telefonski številki: 07 
49 05 086 in 07 49 05 085 ali pa se 
oglasite pri pristojni službi na Zbir-
nem Centru Spodnji Stari Grad. 

 Ločeno zbrani odpadki v tonah
Leto Kosovni Nevarni Papir Plastika Steklo Biološki Skupaj

2003 323 3 61 27 83 1 498

2004 349 12 102 64 94 472 1.093

2005 623 7 311 98 110 970 2.119

Ločeno zbiranje odpadne 
embalaže ohranja okolje.
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Obudili spomin na 
„krške“ protestante
V zgodovini Krškega in Brestanice, ki letos praznujeta 1111 
let prve pisne omembe, zavzema pomembno vlogo tudi obdo-
bje protestantizma. Zato je bil „krškim“ protestantom, pred-
vsem Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu, posvečen pogovor 
v Dvorani v parku.

Kolokvij oziroma pogovor z na-
slovom Vloga in pomen „kr-
ških“ protestantov so pripra-
vili Valvasorjev raziskovalni 

center, Valvasorjeva knjižni-
ca in Krajevna skupnost me-
sta Krško, ki je dala pobudo 
zanj. Kot je povedal predsed-
nik sveta KS mesta Krško Jože 
Habinc, zato, ker je bilo o tem 
obdobju krške zgodovine do 
sedaj premalo govora, zato 
je potrebno oživiti zgodovin-
ski spomin.
V prvem delu pogovora je o 
Bohoriču govoril akademik 
prof. dr. Jože Toporišič, o Dal-
matinu in posavskem nareč-
ju dr. Melita Zemljak Jontes, 
o gradnji leskovške župnijske 
cerkve v obdobju protestantiz-
ma pa Daša Pahor. Po premoru 

je 16. stoletje v Krškem pred-
stavila Ljudmila Šribar, Dal-
matina in Bohoriča v osnovno-
šolskih učbenikih Zorica Kerin, 

njuno podobo in sledi v Krškem 
in okolici pa Alenka Černelič 
Krošelj. Sledila je še razprava 
udeležencev pogovora.
Kolokvij je postregel z marsi-
katero zanimivo ugotovitvijo 
o zgodovini Krškega z okolico 
in se je lepo vključil v prazno-
vanje 1111-letnice prve pisne 
omembe Krškega in Brestani-
ce. Habinc je obžaloval le, da 
se ga ni udeležilo več osnov-
no in srednješolskih ravnate-
ljev, ki so bili povabljeni nanj: 
“Zgodovinski spomin peša rav-
no pri tistih, ki bi ga morali 
ohranjati in prenašati na mla-
de rodove.”   P. Pavlovič

Jože Habinc, župan Franc Bogovič in akad. prof. dr. Jože 
Toporišič na kolokviju

„Nihče ne bo na cesti“
Poročali smo že o načrtih Mladinskega centra Brežice, 
da obnovi nekdanji vojaški kompleks na Gubčevi v Bre-
žicah in ga zapolni z novimi vsebinami. Tam sedaj poleg 
Mladinskega centra domuje kar nekaj društev in organi-
zacij, o njihovi usodi po obnovi stavbe pa je tekla bese-
da na nedavnem sestanku z županom Ivanom Molanom.

Predstavniki Mladinskega 
centra Brežice so na sestan-
ku predstavili projekt »Med-
narodno krožišče«, ki objek-
tom na Gubčevi 10a poleg 
nujno potrebne obnove do-
loča tudi nove vsebine. Te so 
usmerjene predvsem v podro-
čje neformalnega izobraževa-
nja, mladinskega turizma in 
kulture, v objektu pa bodo 
med drugim tudi nastanitve-
ne kapacitete oziroma mla-
dinski hotel. 

Uporabniki prostorov na Gub-
čevi, med njimi je kar nekaj 
društev in klubov (Društvo 
zbirateljev Verigar, Društvo 
invalidov Brežice, Radio klub 
Elektron, Združenje bor-
cev NOB, Območna organi-
zacija Rdečega križa, Strel-
sko društvo Brežice, Društvo 
diabetikov Posavja, Planin-
sko društvo Brežice, Društvo 
študentov Brežice, Zavod za 
šport), pa tudi lokalni odbo-
ri političnih stank, so podprli 
obnovo kompleksa, zaskrblje-
ni pa so nad svojo prihodnost-
jo in možnostmi alternativnih 
prostorov. Župan Ivan Molan 
je izrazil pripravljenost ob-
čine za iskanje rešitev: „Na 

kolegiju smo se dogovorili, 
da bomo poiskali vse mož-
ne prazne prostore v občini 
Brežice in nato v dogovoru z 
društvi poiskali nadomestne 
prostore zanje. Nekaj pros-
torov bo po selitvi Upravne 
enote praznih celo v občin-
ski stavbi, nekaj pa jih bo po-
trebno najti drugje.“ Molan 
zagotavlja, da nihče od upo-
rabnikov prostorov na Gubče-
vi ne bo ostal na cesti. 

P. Pavlovič

Obisk Modrega medvedka
Modrega medvedka smo poznali s sličic v Cicibanu in Cicidoju,  z 
nalepk …  Ampak to so bile samo risbice malo nenavadno obarva-
nega medvedka. Potem pa se je zgodilo. Bil je turoben petek. Na-
enkrat se je na vratih naše šole pojavil ogromen modri medvedek. 
Izginila je vsa sivost dneva, saj je bil medvedek – bolje bi se reklo 

medved, kot modrina jasnega neba. Prijazno je prihlačal v raz-
red. Pokramljal je z nami in zaplesal z otroki, peli smo pesmice. 
Pa vsak je dobil še darilce! Kar prehitro se je moral posloviti.
Hvala vsem na Mladinski knjigi, ki ste Modremu medvedku na zem-
ljevidu pokazali pot do Sevnice in na OŠPP Ane Gale. Upamo, da 
še pride!

Učenci in učitelji OŠ Ane Gale Sevnica   
Pripravila: Ivanka Žibert

Prisluhnejo potrebam 
krajanov
Krajevna skupnost Raka šteje danes 1.900 prebivalcev v kar 
27 vaseh. Prebivalstvo se ukvarja s kmetovanjem, med njimi 
je tudi nekaj močnih kmetov. Zadnje čase je v razcvetu po-
sebna panoga – konjereja. Na njihovem območju je izredno 
razvito tudi podjetništvo oz. obrtništvo, saj beležijo kar 60 
obrtnikov, ki opravljajo najrazličnejša dela. Kot nam je pove-
dal predsednik sveta KS Alojz Kerin, so tudi ostali v glavnem 
zaposleni, tako da praktično ne poznajo brezposelnosti   

Kerin meni, da so tudi kot kra-
jevna skupnost uspešni, saj pri-
sluhnejo potrebam prebivalcev 
in poskušajo čim bolj realizira-
ti svoje programe. V lanskem 
letu so bili med najuspešnejši-
mi v občini glede zahtev pri iz-
gradnji avtoceste, saj so uspe-
li preko Programa za avtoceste 
iztržiti preplastitev in asfalti-
ranje pet km krajevnih cest. 
Kerin poudarja, da tudi z ob-
činsko upravo dobro sodeluje-
jo, gojijo pa tudi medsosedske 
odnose z drugimi občinami, saj 
v ta namen pripravi tradicio-
nalno ličkanje koruze, kamor 
povabi vse župane, tudi iz treh 
sosednjih občin - Šentjerneja, 
Škocjana in Sevnice. Prepri-
čan je, da so takšna srečanja 

zelo koristna, saj na njih rešijo 
marsikatero težavo, še preden 
iz nje nastane problem.
Letošnje leto bodo Račani vla-
gali v vodovodno infrastruk-
turo. Glavni vodovod Raka z 
bližnjo okolico nameravajo po-
vezati z vaškimi zaselki, celo-
ten južni in zahodni del v t.i. 

enoten krog in ga v celoti pre-
dati v upravljanje Kostaku, za-
sfaltirali bodo še dva kilome-
tra vaških cest, v programu 
imajo sanacijo mrliške vežice 
ter obnovo stavbe na trgu, ki 
je v občinski lasti. V njej bo se-
dež krajevne skupnosti, svoje 
prostore bodo dobila vsa delu-
joča društva, zgrajeno bo eno 
ali dve stanovanji. V njihovi 
krajevni skupnosti beležijo po-
rast rojstva otrok, zato upajo, 
da bi se že prihodnje leto za-
čeli graditi vrtec kot samosto-
jen objekt, saj imajo zanj že 
narejen projekt. V občinskem 
proračunu pa so predvidena 
tudi sredstva za izgradnjo pri-
zidka za kulturno dvorano pri 
telovadnici šole.
Kerin pravi, da v svoji krajev-
ni skupnosti dela z veseljem na 
prostovoljni podlagi. Zadovo-
ljen je, da imajo veliko aktiv-
nih društev, katerim se je lani 
pridružilo še eno - Kulturno tu-
ristično društvo Raka. Nika-
kor pa ne more mimo dejstva, 
da je še vedno nadpovprečno 
obremenjena cesta skozi Zalo-
ke in Smednik. Po njej vozi ve-
liko težkih tovornih vozil, da 
se izognejo plačilu cestnine na 
Drnovem. Optimistično načrtu-
je, da se bodo razmere vendar-
le umirile, vsekakor pa bodo iz 
že omenjenega avtocestnega 
projekta skozi Smednik uspeli 
narediti takšno prometno ure-
ditev, da bodo vaščani zado-
voljni. V programu imajo tudi 
postavitev avtobusnega posta-
jališča na Smedniku.

Marija K. Mirtič

Lojze Kerin

Vinogradniki z Rake na 
prvem občnem zboru 
Raški vinogradniki, organizirani v Društvo vinogradnikov Raka, 
so imeli prvi letni občni zbor v gostilni Tratnik. Njihov predsed-
nik Ivan Vizlar je v poročilu navedel, da imajo registriranih že 
preko 200 članov, ki so zelo delavni. Kot moto so vzeli misel, da 
je vino živa stvar, ki jo je potrebno skrbno negovati. Besedo so 
dali tudi podžupanji Občine Krško Nuši Somrak, ki se je zahva-
lila za povabilo, jim zaželela obilno in dobro letino ter jih z ob-
čudovanjem pohvalila, da skrbijo za podmladek, saj je bilo na 
zboru precej mladih udeležencev. 

Že prvo leto so bili zelo aktivni 
in so se pridružili organizator-
jem prireditve Jurjevanje na 
Raki. Postavili so dve stojnici 
ter izvedli promocijo društva 
in cvička iz svojih kleti, nato 
so organizirali strokovno pre-
davanje o zaščiti vinske trte. 
Udeležili so se povorke ter 
postavili tudi stojnico na pri-
reditvi „33. teden Cvička“  v 
Kostanjevici na Krki. Cvičkov 
večer jim je še posebej uspel, 
je poudaril Vizlar, odvijal pa se 
je v sklopu prireditev KS Raka. 
V septembru so obiskali deže-
lo refoška ter klet Vina Koper,  
novembra pa pripravili Marti-

novo degustacijo mladega vina 
pod strokovnim vodstvom, na 
njej so se izkazale tudi vino-
gradnice, ki so napekle kruh 
in pecivo.
V letošnjem letu bodo nada-
ljevali z aktivnostmi, ki so jih 
začeli lani, še posebej pa  se 
bodo posvetili zbiranju stare-
ga vinogradniškega inventarja 
in raznih pripomočkov, ki jih 
vedno bolj izpodriva sodobna 
oprema, saj hočejo ohraniti 
vinogradniško dediščino in vse 
razstaviti na primernem pros-
toru – v vinogradniškem muze-
ju, ki bi bil tudi za Rako turi-
stični izziv, je Vizlar nanizal 

planirane dejavnosti za leto 
2006.
Prvi letni občni zbor so po-
pestrili še z izborom najbolj-
ših vin in salam. Strokovna ko-
misija se je odločala med 129 
prinesenimi vzorci. Po njenem 
mnenju je postalo cvičkov pr-
vak na Raki vino Alojza Zori-
ča z Drnovega. Ocenjevali so 
še modro frankinjo, dolenjsko 
rdeče in belo, nekaj vzorcev 
pa so imeli tudi žametne črni-
ne, kraljevine, laškega rizlinga 
in chardonnayja. Tudi komisija 
za oceno salam ni imela lahke-
ga dela. Vinogradniki, ki so se 
preizkusili še kot salamarji, so 

prinesli kar 29 salam. Prva šti-
ri mesta so zasedli Brane Pe-
čarič z Gmajne pri Raki, Jože 
Tomažin iz Kostanjevice na 
Krki, Branko Geč z Goleka ter 
Srečko Šterk iz Dolenje vasi 
pri Raki.
Za popestritev v zaključnem 
delu smo slišali recitacijo Pav-
čkove pesmi Hvalnica cvič-
ku ter mladega harmonikarja, 
nato pa so si ob pokušini vina, 
kruha in salam raški vinograd-
niki še dolgo v noč izmenjeva-
li vinogradniške izkušnje ter 
se pomenkovali o vinogradni-
škem letu, ki se je že začelo. 
M.Kalčič Mirtič

Dogovor s Toporišičem: 
nič več „Cirklje“
Krajani Cerkelj ob Krki in okolice so se v tamkajšnji osnovni šoli 
nedavno sestali s  slavistom akad. prof. dr. Jožetom Toporišičem, s 
katerim so dosegli dogovor glede izgovorjave imena kraja. Motečo 
izgovorjavo „Cirklje“ je zamenjala izgovorjava s polglasnikom.

Že od lanskega poletja, ko je 
bila na cerkljanskem letališču 
postavljena vremenska postaja 
in se ime kraja pogosteje po-
javlja v medijih, krajane moti 
izkrivljena izgovorjava, pred-
vsem na nacionalnem radiu, 
ki se sliši kot „Cirklje“, torej 
z ostrivcem na črki e. Domači-
ni so vztrajali na izgovorjavi s 
širokim e-jem, po domače pa s 
polglasnikom. 

Po številnih pisnih protestih na 
Radio Slovenija in po posredo-
vanju posavske dopisnice naci-
onalnega radia Irene Majce so 
se krajani obrnili še na komi-
sijo za slovenski jezik pri Slo-
venski akademiji znanosti in 
umetnosti in tudi na avtorja 
Slovarja slovenskega knjižne-
ga jezika akademika Toporiši-

ča, sicer domačina z Mosteca 
pri Dobovi. Po obisku v Kr-
škem, kjer je sodeloval na ko-
lokviju o krških protestantih, 
se je Toporišič sestal s kraja-
ni Cerkelj ob Krki. Čeprav dol-
go časa niso prišli do skupnega 
jezika, so se dogovorili za nov 
način izgovorjave - s polglasni-
kom. Tega naj bi se po novem 
držali tudi na nacionalnem ra-
diu, od koder se je sestanka 

udeležil vodja njihovih govor-
cev Ivan Lotrič. 
Krajane moti tudi, da na pro-
metnih znakih ni celotnega 
imena kraja, saj manjkata be-
sedi „ob Krki“. Župan Ivan Mo-
lan je na sestanku povedal, 
da so glede tega že posredo-
vali pri Družbi za državne ce-
ste. P.P.

Akad. prof. dr. Jože Toporišič (levo) in krajani Cerkelj ob 
Krki, foto: A.Č.K.

Big band Krško s 
Tadejo in Tejo
V Mladinskem centru Krško 
oziroma v Čebelnaku se je 8. 
marca, na dan žena s koncer-
tom predstavil Big band Krško 
pod vodstvom Aleša Suše. Se-
demnajstčlansko zasedbo, 
ki v zadnjem času spet po-
gosteje nastopa, sestavljajo 
izkušeni glasbeniki in mladi 
upi posavskega džeza. Tokrat 
pa so se predstavili z lahko-
tnejšim swing programom. 
Kot vokalistiki sta se jim pri-
družili Tadeja Molan in Teja 
Pribac. 
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Uredimo si vrt
Prihajajoča pomlad nas spodbuja, da razmišljamo o ureje-
nem domačem vrtu z obilo sveže, okusne in zdrave zelenja-
ve, sadja, cvetja in grozdja. 
Razmislimo, na kakšen način bomo v bodoče vrtnarili. 
Možnosti imamo predvsem dve: 
1. pri vrtnarjenju bomo uporabljali pesticide (strupe) in umetna 

mineralna gnojila ali
2. pri vrtnarjenju NE bomo uporabljali pesticidov in umetnih mine-

ralnih gnojil, pač pa bomo delovali v sozvočju z naravo. Uporab-
ljali bomo naravne pripravke zoper bolezni in škodljivce oziro-
ma z zmernim gnojenjem s kompostom gojili odporne rastline, 
ki ne bodo tako dovzetne za napade bolezni in škodljivcev. V 
tem primeru, ko se odločimo za naravno ali bio ali ekološko vrt-
narjenje, se odločimo za zahtevnejšo, vendar bolj dinamično 
pot, ki od nas zahteva tudi več izobraževanja o dogajanju na 
vrtu. Ta pot prinaša vsaj na začetku več dela in manjše pridel-
ke. Po nekaj letih, ko se ponovno vzpostavi naravno ravnoves-
je v vrtu ter si  naberemo novih izkušenj, pa se rezultati izbolj-
šajo, ob tem da so naši pridelki sedaj bistveno višje kakovosti. 
Tako pridelana zelenjava je hrana in zdravilo hkrati. 

Upamo, da bo med bralci čimveč takih, ki se bodo odločili za na-
ravno vrtnarjenje. Bio-vrtnarjenje ima še posebej velik pomen, ker 
razne ankete in raziskave kažejo, da so vrtički še bolj obremenje-
ni s pesticidi in rastlinskimi hranili kot velike njivske površine. Na 
ta način si sami pridelamo hrano vprašljive kakovosti. Pri tako veli-
kem razmahu bolezni, kot so alergije, rak, sterilnost, depresije in 
druge bolezni, je prav, da vsaj vi, ki se že sedaj zavedate pomena 
zdrave hrane, ki zraste iz vaših rok, napravite še korak k spoštova-
nju narave in okrepite zaupanje vanjo. Le ona nam namreč lahko 
pomaga ozdraviti.   
Ne bo prezgodaj, če že sedaj nabavimo črno naluknjano folijo za ne-
posredno prekrivanje zemlje. Na tej foliji bodo zgodnja solata, ko-
lerabica in krompir še zgodnejši vsaj za deset dni. Nakupimo tudi 
dovolj kvalitetne tkanine za direktno prekrivanje zelenjave, folije 
za nizke in visoke tunele, če se je stara folija natrgala. 
V kolikor še nimamo rastlinjaka, je sedaj tudi čas, da pregledamo 
veliko ponudbo na trgu. Izbiramo lahko med rastlinjaki z različnimi 
konstrukcijami (les, aluminij in jeklo), kritinami (steklo, plastične 
plošče, polikarbonatne plošče , folije različnih kvalitet) in avtomat-
sko opremo za ogrevanje, zračenje in gnojenje. Končna izbira bo 
odvisna od namena uporabe in cene, ki smo jo pripravljeni plačati. 
Pridelovalci sadik in vrtnarji, ki želijo hkrati tudi estetski objekt, ki 
bo lahko služil kot paviljon za prijetne trenutke ob opazovanju vrta, 
bodo morali odšteti višje zneske. Za večino vrtičkarjev, ki jim je cilj 
predvsem pozgodnjevanje solate, zelja, kolerabic, mlade čebule, 
rukole in vseh plodovk, pa bo v veliko pomoč že preprost tunel stoj-
ne višine in poljubne širine. Pri postavitvi rastlinjaka je pomembno, 
da ga postavimo v zavetrno lego v smeri sever-jug.  Zavedati se mo-
ramo, da v rastlinjaku rastline res bolje rastejo, vendar imajo hkrati 
tudi višje zahteve po naši pozornosti. Poskrbeti bo potrebno za pri-
merno temperaturo, zračenje, zalivanje, vlaženje in senčenje. 

Okrasni  vrt na podeželju

Vrtovi že  davno  niso  več  namenjeni  izključno  pridelavi  zelenjave, 
ampak že od  nekdaj  v  vrt  in v okolico hiše  sadimo  tudi  okrasne  ras-
tline, ob  katerih si privoščimo  užitek  ob  pogledu  nanje ali  pa  si  na-
beremo  šopek za  različne  namene.  

V okrasni  vrt  pa  ne  sodi le  cvet-
je, temveč  je pomemben  element  
okrasnega  vrta  tudi  zelenica in  
živa  meja.   To so  zelene »prepro-
ge« in   »zavese«,  ob katerih si od-
počije oko. 
V bivalnem vrtu, kjer  precej  ho-
dimo in kjer se brezskrbno  igrajo  
otroci, izberemo  mešanico  trav 
angleške ljulke in  travniške  latov-

ke. Kupimo kvalitetne, že  pripravljene  mešanice odpornih  trav, ki do-
bro  prenašajo  obremenitve. Sejemo  v  dobro pripravljeno zemljišče, 
bogato  s  humusom in  očiščeno  plevelov.  V aprilu in maju je  pra-
vi  čas za setev trav, če pa  spomladanski  rok  zamudimo, lahko  setev 
opravimo proti jeseni, ko  so za  kalitev  trav  spet  primernejše  raz-
mere.
Mnogi  radi  zaščitijo  svoj vrt pred  vplivi okolice, pred pogledi in pred 
hrupom. To lahko storite z  ograjami  ali z  živo  mejo. Ta je  lahko  pros-
torastoča ali rezana.  Rezana je  bolj  uporabna, saj  imamo  običajno  
za  vrt namenjen  manjši prostor, sicer pa je  v  velikem  vrtu  zelo  lepa 
tudi  prostorastoča  živa meja  izbranih  grmovnic (vajgelija, brogovita, 
šmarna hrušica, forsitija …).
Seveda pa ni  vrta  brez  cvetja.  Okrasnih  gredic  ne  razmetavajmo  
po  trati, ampak  jih  raje  potisnimo  ob  rob. Tako  bo  lepša zelenica 
in  manj  težav bo  pri  košnji. Na okrasne  gredice  sadimo  trajnice, 
enoletnice, dvoletnice in čebulnice.
Trajnice so s svojimi  različnimi  oblikami prilagojene  najrazličnejšim  
življenjskim razmeram, zato  so  v  vrtu  nepogrešljive. Z  njimi  lahko  
pričaramo  v  naš  vrt  pravi  paradiž, pa  naj  bo  sončen ali  senčen, 
peščen ali  ilovnat, suh  ali  vlažen.
Vendar pa  so  mnogi  bolj  naklonjeni  minljivemu  eno in dvoletnemu  
cvetju, ki  izdatno cveti skozi  poletje in ga vsako leto  menjamo glede 
na trenutne  trende in  naše  razpoloženje. Gredo prelopatamo in oči-
stimo  plevelov in  sadimo  spet  nekaj  povsem  novega. Sadike kupimo 
ali pa si jih posejemo sami. 
Podobno je s čebulnicami in  gomoljnicami. V vsakem  vrtu  občasno  
nastajajo prazna mesta, katere lahko  zapolnimo s to  vrsto  rastlinja. 
Enoletne sadimo, ko  mine nevarnost  mraza  in nas v poletju in še po-
zno v jesen bogato nagradijo  s  cvetjem ( gladiole,  montbrecije, fre-
zije, dalije, kane …).  Prezimno  trdne  spomladi  cvetoče se obnašajo 
kot trajnice (tulipani, narcise, krokosi, zvončki …)
Skrbno  pripravimo vrtni  načrt, da bo naš vrt res lep in barvno  uskla-
jen. Ni  priporočljivo v vrt nametati  vse, kar nam  pade pod  roke, am-
pak raje zberemo manj in to naj bo lepo in  usklajeno s svojo  okolico.

Kdaj obrezujemo sadno drevje
V zgodnje spomladanskem času je najpogostejše vprašanje lju-
biteljskih sadjarjev, kdaj se obrezujejo sadna drevesa. 
Glavno obrezovanje pri jablanah, hruškah in kutinah opravljamo 
v času mirovanja dreves. To je od odpadanja listja, pa do nape-
njanja brstov spomladi. Dopolnilno obrezovanje lahko opravlja-
mo tudi preko celega leta. S tem vplivamo predvsem na zmanj-
šanje bujnosti drevesa. Pri obrezovanju jablan, hrušk in kutin v 
rastni sezoni moramo predvsem paziti, da ne obdelujemo dre-
ves v času nevarnosti za okužbe s hruševim ožigom, ki jih redno 
objavlja kmetijska svetovalna služba preko svojih odzivnikov in 
medijev.  Tudi rez manj znanih sadnih vrst, kot sta jerebika in 
skorš, opravimo pozimi. Na našem območju obrezujemo breskve 
šele v času cvetenja. S tem se nekoliko zapoznimo odganja-
nje in se tako nekoliko izognemo spomladanskim pozebam. Pri 
breskvah je potrebno opraviti tudi nekajkratno postopno pole-
tno obrezovanje, s katerim osvetljujemo notranjost krošnje. Na 
tako osvetlenih drevesih plodovi lepše dozorijo in so okusnej-
ši. Rodna drevesa češenj obrezujemo poleti, vzgojno rez mladih 
drevesc pa opravimo spomladi tik pred cvetenjem. Pri višnjah z 
zimsko rezjo predvsem pomlajujemo drevesa, s poletnim obre-
zovanjem po obiranju pa izrezujemo pregoste poganjke. Pri sli-
vi dosežemo redno rodnost z zmerno zimsko rezjo in z izrezo-
vanjem odvečnih mladik v poletnem času. Marelice obrezujemo 
takoj po obiranju, ker se takrat nastale rane najhitreje zaraste-
jo. Bezeg obrezujemo v času mirovanja in v času cvetenja. Po-
zimi odstranimo vse veje, ki so imele v preteklem letu plodove. 
Med cvetenjem pa preredčimo pregoste enoletne poganjke in 
cvetove.  Obrezovanje ribeza in kosmulje je priporočljiv opravi-
ti pred odganjanjem, to je pred sredino marca.
Maline lahko preredčimo že takoj po obiranju, če pa smo to 
zamudili, jih obrežemo pred odganjanjem. Robide porežemo 
spomladi, ko mine nevarnost nizkih zimskih temperatur. Tudi 
ameriške borovnice obrežemo  šele takrat, ko ni več nevarno-
sti zimskih pozeb. Orehe obrezujemo nekaj tednov pred brste-
njem, poletno osvetljevanje krošnje pa opravimo v avgustu. 
Glavno rez pri leski opravimo v času mirovanja, v poletnem času 
pa izrezujemo vse koreninske izrastke in bohotivke iz notranjo-
sti grma.

Naravi in ljudem prijazno vinogradništvo

Trta je rastlina, ki potrebuje toplo, osončeno in zračno lego, kjer se 
ne zadržuje jutranja rosa. Tla morajo biti skromne rodnosti in njim 
skladno izberemo ustrezno podlago ter sorto, da ustreza podlagi in 
klimatski značilnosti lege. 

Ob rigolanju dodati ti-
sta hranila, ki jih so-
razmerno primanjku-
je in zaželeno je 2,5 
do 3 % humusa. Rigola-
nje mora biti v suhem, 
da se zemlja čim bolj 
zdrobi. Površino v naj-
krajšem možnem času 
zasejati, da ozeleni za 
zaščito pred sončnimi 

žarki in spiranjem finih delcev v globino, kar prepreči rast korenin v 
globlje plasti. 
Ob sajenju dodati le okoli 2 l komposta, pomešanega z zemljo. Mla-
di trti omogočiti, da razvije več krajših poganjkov in s tem večjo list-
no površino, hkrati skrbeti, da se ne 
preobremeni s pridelkom, ker to one-
mogoči razraščanje koreninskega si-
stema. 
Nerazvite korenine oziroma pomanj-
kanje humusa povzroča občutljivo-
sti trte; sušo  in pomanjkanje hranil, 
kar zahteva uporabo umetnih gnojil. 
Pri tem presežek mineralov v listju 
predstavlja hrano za mikroorganizme 
in posledica je več bolezni. 
Proti njim uporabljamo kemična sred-
stva, ki uničujejo mikroorganizme v 
tleh, kateri  tvorijo humus. S tem se 
ustvari začaran krog med umetnim 
gnojenjem in uporabo pesticidov, pri 
čemer herbicidi še dodatno znižajo 
nastajanje humusa, kar še poveča od-
visnost od gnojil in pesticidov.
Dokler trta ne rodi, letno povečujemo 
število mladic za 2 do 3-krat, vendar odstranimo, kar je več kot 10 
do 15 dag grozdja na mladico, da ostane dovolj hranil nastalih v list-
ju za razraščanje korenin ter da preprečimo izmenično rodnost kot 
posledico preobremenitve. Na mladico v rodnosti je primerno 20 dag 
pridelka. Na meter vrste je lahko razporejenih 15 mladic, da ne bo 
senčenja, zaradi česa les in grozdje slabo dozori. Opešane trse je po-
trebno razbremeniti, kar pomeni rezati na kratko.
Ustrezno razmerje med težo 
grozdja in enoletnega neprikraj-
šanega lesa je 4:1, dolžina roz-
ge 15 listov in njena teža okoli 50 
gramov. 
Upoštevajoč navedeno lahko zago-
tovimo, da bo kot včasih potrebno 
le tri škropljenja. 

Andreja Brence, 
Marija Levak, 
Jože Maljevič, 
Mateja Strgulec, 
KGZS-Zavod Novo mesto

UREDIMO SI VRT

Posledice pretiranega gnojenja se 
rade pokažejo v sušnih letih

Kljub odpovedi gnojenja 
je možno dosegati dobre 
pridelke.
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V Gostilni Vrtovšek že 45. salamiada 
V Gostilni Vrtovšek v Sevnici so se zbrali salamarji in ljubitelji salam na tradicionalni, že 45. salamiadi, ki vsako 
leto poteka ravno na dan mučenikov. Prireditev, na kateri teče cviček in na katero ženske nimajo vstopa, je na po-
kušino ponudila 86 salam, izmed katerih je bila izbrana najboljša, za katero je zaslužen Milan Daničič s Kompolja.

Tudi letos so v Gostilni Vrto-
všek organizirali salamiado, 
katere pričetek sega v daljno 
leto 1962, ko sta Rudi Mlina-
rič in Peter Vrtovšek, dedek 

Jureta Vrtovška, sedanjega 
lastnika gostilne, ugotavlja-
la, čigava salama je boljša. 
Danes je sevniška salamiada 
tradicionalna prireditev, ki jo 
organizira Društvo salamarjev 
Sevnica. Tekmovalnih vzorcev 
salam, ki so se zbirali do 8. 
marca, je bilo letos 86. Tek-
movanja so se udeležili pred-
vsem Posavci in Dolenjci. 
Vzorci salam so bili še isti več-
er oštevilčeni, delček vsake-
ga pa je bil poslan v analizo v 

Novo mesto. Naslednji dan je 
potekalo ocenjevanje. V  ko-
misiji, ki je ocenjevala okus, 
vonj, zunanji izgled in prerez – 

barvo in vsebino, sta sodelova-
la tudi Sevničana Karli Kozole 
in Franci Sotošek. Komisija je 
bila enotna, da so letošnje sa-
lame kvalitetnejše, saj je bilo 

malo napak, ki so se pojavljale 
prejšnja leta, kot npr. premo-
čan dim, preveč posameznih 
dodatkov, predvsem česna, iz-
stopajoči zunanji rob ter med-
la barva sredine. Pohvalno je 
bilo tudi to, da nobena salama 
po laboratorijski analizi ni bila 
izločena. 

V petek, na dan mučenikov, je 
sledila osrednja prireditev, ki 
je kljub slabemu vremenu v 
gostilno Vrtovšek, v šotor pred 

gostilno in v VIP prostor pri-
vabila množico ljubiteljev sa-

lam. Vse tekmovalne salame 
so bile narezane, svoje kuli-
narične dobrote pa je ponu-
dila v pokušino tudi delegacija 
pobratenega društva iz Be-
keščabe na Madžarskem. Tra-
dicionalno prireditev, ki jo je 
otvorila Godba Blanški vino-
gradniki, je tudi tokrat vodil 
Slavko Podboj. Po otvoritve-
nih besedah predsednika Dru-
štva salamarjev Sevnica Sta-
neta Krnca, nagovoru župana 
Kristijana Janca, ministra An-
dreja Vizjaka in še nekaterih, 
je sledila razglasitev rezulta-
tov in podelitev nagrad. Kot 
najboljša je bila ocenjena sa-
lama Milana Daničiča s Kom-
polja, drugo mesto je osvo-
jil Aljaž Vrtovšek iz Sevnice, 
tretje pa Stanko Felicijan s 
Šmarčne. Tako so vsi pokali 
ostali v domači občini. Letos 

so prireditev prvič popestri-
li z izborom najmlajšega sa-
lamarja in mučenika leta. Za 
najmlajšega salamarja na pri-
reditvi (ki pa mora biti polno-
leten) je bil s strani komisije 
izbran in nagrajen Gregor Mirt 
z Blance. Na izbor mučenika 
pa sta se prijavila dva kandi-
data, Vlado Avguštin in Bojan 
Ostrovršnik, ki sta izpolnjeva-
la pogoj, da na dan mučenikov 
praznujeta rojstni dan. Občin-
stvu sta se predstavila vsak s 
svojim programom, na podla-
gi katerega so zmago prisodi-

li Avguštinu, saj je z Dolenjske 
pripeljal Krjavlja, ki je odlično 
zabaval in nasmejal občinstvo. 
Mučenik leta 2006 je prejel iz 
hrastovine izdelan petdesetli-
trski sodček pristnega dolenj-
skega cvička. Ostali mučeniki 
pa so lahko tekmovali v meta-
nju preste na salamo, kjer si 
je Drago Imperl z natančnost-
jo priigral odojka. Težo sala-
me velikanke je ugotavljalo 
32 tekmovalcev, izmed kate-
rih je bil najboljši sin pokoj-
nega soustanovitelja salamija-
de Rudi Mlinarič, ki je postal 
tudi lastnik 2174 gramov težke 
salame. Letošnja salamiada pa 
se lahko pohvali še z eno pri-
dobitvijo, in sicer z novopeče-
nim ansamblom, ki ga je Krja-
velj krstil za »Slepo črevo«, od 
sedaj naprej pa bo to sprem-
ljevalna skupina glavnih pri-

reditev Društva salamarjev 
Sevnica. Po praznovanju mu-
čenikov je bila sobota zazna-
movana kot dan sprave, ko so 
skupaj s soprogami v Gostil-
ni Vrtovšek zaključili 45. sa-
lamiado. 
Prvih devet najboljših salam 
sevniške salamiade se je uvr-
stilo v finale, kjer se bodo na 
zaključni salamiadi 13. maja v 
Bistrici ob Sotli potegovale za 
laskavi naziv najboljše sloven-
ske salame. 

Tanja Grabrijan
foto: Ljubo Motore 

Poslanec Bojan Rugelj in minister Andrej Vizjak pri 
ocenjevanju salam

Na salamiadi so tokrat prvič izbrali mučenika leta -  to je 
postal Sevničan Vlado Avguštin.

Za  najmlajšega salamarja je bil izbran in nagrajen 
Gregor Mirt s Pokleka nad Blanco.

Regijsko 
tekmovanje 
viličaristov

V soboto dopoldan, 18.3., je v 
tovarni Vipap Videm v organi-
zaciji Društva strojnih inženir-
jev in tehnikov Krško potekalo 
regijsko tekmovanje voznikov 
viličarjev. 
Društvo strojnih inženirjev in 
tehnikov Krško z okoli 60 čla-
ni deluje z namenom ohranja-
nja prepoznavne vloge stroke, 
prakse in znanosti na podro-
čju strojništva in vseh iz tega 
razvitih področij. V sklop tega 
sodijo tudi usposabljanja in 
tekmovanja, in eno od teh, re-
gionalno tekmovanje voznikov 
in voznic viličarjev je potekalo 
tudi v soboto v hali tovarne Vi-
pap Videm. Po besedah Branka 
Kastelica, predsednika Društva 
strojnih inženirjev in tehnikov 
Krško, se je pomerilo pet ekip 
oziroma skupno štirinajst tek-
movalk in tekmovalcev iz pod-
jetij Adria in TPV Novo mesto 
ter iz podjetij Evrosad, Duro-
pack in Vipap Videm. Prvo me-
sto je osvojil Dušan Zupan in 
Vipapa, drugi je bil Dušan Ha-
rapin iz TPV Novo mesto, tret-
ji pa Boris Ameršek iz podjet-
ja Evrosad Krško. Vsi trije bodo 
nastopili tudi na finalu 10. dr-
žavnega prvenstva, ki bo pote-
kalo 8.aprila v Celju.  B.M.

V Jovsih stolp za 
opazovanje ptic
Prvi pomladanski dan so si v Krajevni skupnosti Kapele polepša-
li z otvoritvijo novega stolpa za opazovanje življa v znamenitih 
Jovsih. Projekt je s tem oživel in je darovan mlajšim rodovom, 
da bodo ohranjali to zanimivo močvirsko ravnico, ki je zaradi 
florističnega, ornitološkega in krajinskega pomena zavarovana 
kot naravni spomenik. Področje Jovsov je ekološko pomembno in 

sodi v predlagano omrežje Natura 2000. Stolp za opazovanje je 
postavljen znotraj območja, zato so posege izvajali tako, da je 
naravno okolje v kar največji meri ohranjeno in se spaja z oko-
ljem, uporabili so naravne materiale, sprejme pa hkrati do dvaj-
set ljudi.
Predsednik KS Kapele Anton Cerjak je ob tem z veseljem ugoto-
vil, da so z brežiško občino našli skupni jezik in s sredstvi iz ev-
ropskih skladov po dveh letih uresničili projekt. M. K. M.

Predsednik KS Kapele Anton Cerjak, župan Občine Brežice 
Ivan Molan, vodja projekta Life pri Zavodu RS za varstvo 
narave dr. Mirjam Galičič, predstavnik kabineta Ministrstva 
za okolje in prostor RS Janez Dušan Gačnik, sodelavka 
Zavoda RS za varstvo narave Mateja Kocjan ter predstavnik 
Astrale Ile Monitoring team Life mag. Andrej Seliškar.
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Puntar d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško

POSAVSKIObzorniK

Pokrovitelji:

Zaključna prireditev regionalnega izbora Miss Posavja za Miss Slovenije 2006

V polfinalu Sanda, Tamara in Polona

Kljub temu, da gre za sveto-
vno znano lepotno tekmovanje 
z več kot polstoletno tradicijo 
in tudi z dokaj ustaljenimi pra-
vili, ki mu daje posebno vred-
nost, možnost nadaljnje afir-
macije sodelujočih deklet na 
nacionalni in potencialno tudi 
svetovni ravni, si je organiza-
tor Zavod Neviodunum od vse-
ga začetka prizadeval, da bi 
bila prireditev čim bolj regio-
nalna, tako kot so navsezadnje 
že vrsto let vsi njihovi projek-
ti. To jim je v prvi vrsti uspe-
lo tako s prijavami sodelujočih 
deklet, ki so vse iz posavskih 
krajev, z izborom kvalitetnih 
izvajalcev programa, katerih 
velika večina je iz Posavja, z 
regionalno in kvalitetno sesta-
vo ocenjevalne komisije ter 
s podporo vseh treh županov 
oziroma občin, nenazadnje pa 
tudi z izbiro uglednega prizo-
rišča zaključne prireditve. 

Tudi tokrat je za dekleta skr-
bela ekipa maskerjev, frizer-
jev, koreografov, stilistov in 
fotografov, ki pa je v Čatež 
prispela šele v četrtek popol-
dne, saj so bili neposredno od 
gospoda Geržine obveščeni, 
da so posavski organizatorji 
pod vodstvom vizažistke Vanje 
Božič že tudi sami poskrbeli 
za čim boljšo pripravljenost in 
psihofizično kondicijo kandi-
datk, kar pa so nekatere bolj 
in druge manj izkoristile. Tudi 
na dan prireditve so nekatere 
pohitele in si že nekaj ur prej 
kot druge ogledale dvorano, 
kot vzrok prihoda pa navedle 
nespečnost in zaskrbljenost. 

V treh izhodih - v oblačilih za 
prosti čas, kopalkah in neko-
liko svečanejših koktajl oble-
kah - so se nekaj ur kasneje 
na odru predstavile Sanda Lu-
kavica, Jana Majcen, Tamara 
Pavlovič, Polona Podvinski, 
Tina Vrhovšek, Maja Zupan-
čič, Sandra Dučanovič, Ko-
viljka Djurić, Simona Tomić 
in Jasmina Pinoza, ki smo jih 
bralkam in bralcem Posavske-
ga obzornika uspeli na kratko 
predstaviti v treh številkah že 
pred tekmovanjem. Med njiho-
vimi nastopi so se ob vodenju 
Katje Tratnik in Gašperja Pav-

Pred tednom dni je v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež padla zadnja klapa 
projekta, za katerega so se v Zavodu Neviodunum odločili že decembra lani, pri-
prave pa so stekle v začetku tega leta. Rezultat je bila za naše razmere atraktiv-
na prireditev z lepotnim tekmovanjem, v katerem se je predstavilo enajst posav-
skih deklet, z zabavnim programom, v katerem je nastopilo okoli 40 izvajalcev, 
prireditev pa je spremljalo preko 400 obiskovalcev. Za Sando Lukavica, Tamaro 
Pavlovič in Polono Podvinski, ki jih je devetčlanska komisija ocenila z najvišjimi 
ocenami, pa je odprta pot v polfinale tekmovanja za miss Slovenije.

šiča zvrstile točke zanimivega 
zabavnega programa - poleg 
pevskih nastopov Maje Šuput, 
Rudolfa Gasa in Frenka Nove 
tudi s plesnimi nastopi Ama-
deje Plevel in Luke Vodlana, 
step skupina Lukec in brežiški 
Akrobatik Breakers. 

Po navodilih, ki jih je organi-
zator dobil od nosilca licence 
Zdravka Geržine, člani komi-
sije v regionalnem delu tek-
movanja za miss Slovenije na 
posebnih formularjih ocenju-
jejo obraz, postavo in sploš-
ni vtis, nimajo pa možnosti 
pogovora s kandidatkami, kot 
je to predvideno v polfinalu in 
še posebno v finalu, saj je za 
takšno oceno potrebno preži-
veti s kandidatkami več časa. 
Ocenjevalno komisijo regio-
nalnega izbora za miss Posav-
ja 2006 so sestavljali aktual-
na miss Slovenije 2005 Sanja 
Grohar, podžupan občine Sev-
nica in državni svetnik Šte-
fan Teraž, župan občine Krško 
Franci Bogovič, župan občine 
Brežice in predsedujoči Svetu 
pokrajine Posavje Ivan Molan. 
Predstavnica organizatorja je 
bila Polona Brenčič, sponzor-
je je zastopal Dušan Černe, 
izvršni direktor hotelov v Ter-
mah Čatež d.d., Tadej Puntar 
z Radia Energy je bil predstav-
nik medijev, s področja kultu-
re in športa pa sta bila v ko-

misji znani akademski slikar 
Jože Marinč iz Kostanjevice 
na Krki ter eden najuspešnej-
ših posavskih športnikov vseh 
časov – atlet Primož Kozmus.

Po zadnjem sestanku sešteva-
nju rezultatov devetčlanske ko-
misije je bilo znano, da je miss 
Posavja za leto 2006 postala 20-
letna Sanda Lukavica iz Krške-
ga, prva spremljevalka je Ta-
mara Pavlovič iz Bušeče vasi, 
druga spremljevalka pa Polona 
Podvinski iz Globokega. Lento 
in cvetje je zmagovalki podelil 
brežiški župan Ivan Molan, dru-
gouvrščeni sevniški podužupan 
Štefan Teraž, krški župan Franci 
Bogovič pa je čestital tretjeuvr-
ščeni. Vse praktične nagrade je 
najlepšim podelil izvršni direk-
tor hotelov v Termah Čatež Du-
šan Černe. Zmagovalka Sanda je 
dobila vikend paket za dve ose-
bi v hotelu ČATEŽ v Termah Ča-
tež in rimsko–irske kopeli za eno 
osebo v Centru zdravja in lepote 
v hotelu Terme. Tamara bo lahko 
izkoristila vikend paket za eno 
osebo v hotelu AQUAPARK ŽU-
STERNA v Kopru in triurni vstop v 
savnapark in v zimsko Termalno 
riviero za dve osebi, tretjeuvr-
ščena Polona pa se bo učila igra-
nja golfa z golf učiteljem na golf 
igrišču hotela Golf grad Mokrice 
in si privoščila aromaterapijo – 
antistresni program v čateškem 
Centru zdravja in lepote.

Sponzorji
V prepričanju, da gre za dober in odmeven projekt, so se orga-
nizatorji obrnili za pomoč tudi na številna podjetja in posamez-
nike v Posavju, vendar odziv ni bil najboljši, zato upajo, da bo 
naslednje leto v tem pogledu več posluha. Med tistimi, ki so ven-
darle priskočili na pomoč, so TERME ČATEŽ, ki so nudile ugledno 
prizorišče v veliki dvorani hotela Toplice in z gostiteljstvom te 
prireditve samo še potrjujejo poslovno politiko vključevanja in 
sodelovanja z lokalnim okoljem. V posebno zadovoljstvo si lah-
ko štejejo tudi dejstvo, da so vse tri posavske občine Sevnica, Kr-
ško in Brežice bile pokroviteljice prireditve, ki je dobra prilož-
nost za pozitivno promocijo regije oz. bodoče pokrajine, zato 
tudi upajo, da bosta tako prireditev kot njihova podpora posta-
li tradicionalni.

Za lep ambient v dvorani in pred njo so zaslužni v podjetju CVET-
JE ČATEŽ, katerih cvetličarke so prizorišče opremile z domišljijo 
ter ga obogatile z lepoto cvetlic, ki je sodila k lepoti deklet. Bu-
tik HOPE, ki ga najdete v stari brežiški ulici v bližini znamenite-
ga vodovodnega stolpa, je oblekel dekleta za prvi in tretji izhod, 
torej v oblačila za prosti čas in nekoliko svečanejšo opravo, tako 
imenovana koktajl oblačila. Prireditev so podprli tudi Menjalni-
ca AŽUR oziroma podjetje DARSAD, pripravljenost za sodelova-
nje so takoj pokazali tudi v krški enoti Skupine G7, ki so poskrbe-
li za varnost nastopajočih in red na prireditvi.

Organizatorji v Posavju so si ves čas prizadevali, da bi bila prire-
ditev, četudi gre za regionalni predizbor, na čim kvalitetnejšem 
nivoju. Zato so pravočasno zbrali prijave deklet ter jim po svojih 
močeh pomagali, saj povečini niso bila vajena takšnih preizku-
šenj ter jih pod budnim očesom strokovne sodelavke Vanje Božič 
kar nekajkrat zbrali, najprej v fitnes centru ARENA v Brežicah, 
nato pa so se dekleta odpravila tudi v Krško v sprostitveni center 
VELESA na Vidmu. Ne gre pozabiti tudi Frizerskega salona M Hair 
Style Marjetke Štrucl, ki ima frizerski salon v bližini brežiške trž-
nice in pogosto sodeluje s TV Krško, tako je tudi tokrat poskrbela 
za nekatere člane organizacijske in izvajalske ekipe. Brez okle-
vanja so z opremo na pomoč priskočili v Mladinskem centru Bre-
žice, v Zavodu Regio iz Krškega in Zavodu za turizem Brežice s 
svojim Turistično informacijskim centrom Čatež ob Savi. Tiskar-
ske storitve je omogočila tiskarna Grafit iz Krškega.

Težko pričakovani trenutek - aktualna miss Slovenije Sanja Grohar podeljuje zmagovalno 
tiaro Sandi Lukavica.

Prireditev je odprl najboljši posavski plesni par Amadeja 
Plevel in Luka Vodlan.

Mednarodno dimenzijo sta 
izbranemu show programu 
dodala znana in prikupna 
hrvaška pevka Maja Šuput 
in njen pevski kolega Mario.

Frenk Nova je zlate čase 
svoje kariere doživel s 
skupino Babilon, v solo 
nastopu pa je tokrat 
predstavil tri pesmi.

Vse bolj angažirani mladi Brežičan Dominik Černelič se je 
tudi tokrat predstavil v več vlogah.

Svečano vzdušje in polna dvorana hotela Toplice sta bila 
tudi lepa priložnost za razglasitev zmagovalcev v akciji 
Posavskega obzornika Športnik Posavja 2005. Od leve proti 
desni: voditeljica TV Krško Bojana Kunej, novinar Peter 
Pavlovič in predstavnik 
najboljše ženske ekipe ŽRK 
Europrodukt Vinko Kranjčič.

Medijski sponzor:

Foto: Gregor Borošak
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Generalni sponzor:

Sponzorji:

Dekleta so za odrom takole 
nestrpno čakala na zadnji 
izhod pred ocenjevalno 
komisijo in publiko. Na sliki 
spredaj Maja Zupančič, za 
njo Sandra Dučanovič.

Dekleta so imela veliko navijačev med mladimi obiskovalci.

Eden od vrhuncev show programa je bil vsekakor nastop kandidatk z vse bolj 
uveljavljenim pevcem iz posavskih logov – Rudolfom Gasom.

Publika je pozdravila 
atraktivne nastope mladih 
plesalcev iz brežiške 
skupine Akrobatik 
Breakers, ki so bili očitno 
veseli sodelovanja na tej 
prireditvi.

Dekleta iz sevniške občine 
je na letošnjem izboru za 
miss Slovenije predstavljala 
Jasmina Pinoza.

Ekipo TV Krško je okrepila Maruša Mavsar, ki je obiskovalce 
povprašala za mnenje o prireditvi in še kaj več. Med 
sogovorniki je bil tudi pevec Jan Plestenjak, tokrat v družbi 
dolgoletnega organizatorja in spremljevalca lepotnih 
tekmovanj Brežičana Kruna Filipčiča.

Prireditev Miss Posavja 2006 je pritegnila veliko 
pozornost fotografov kot le malokateri dogodek v Posavju.

Sanja Grohar, miss Slovenije 2005

Regionalni izbor je 
prava preizkušnja
O izkušnjah z lepotnimi tekmovanji, o motivih, zara-
di katerih se dekleta odločijo za sodelovanje na le-
potnih tekmovanjih, ter o njeni pevski karieri smo se 
pogovarjali s Sanjo Grohar, aktualno miss Slovenije.

»Lokalni predizbori so zelo po-
membni. Sama lani nisem imela 
možnosti tekmovati doma, ker 
sem iz Kranja, saj ni bilo izbo-
ra niti za miss Gorenjske niti za 
miss Ljubljane, tako da sem mo-
rala na Miss Notranjske. Meni se 
zdi pomembno, da sodeluješ in 
zmagaš na regionalnem tekmo-
vanju, ki je prava preizkušnja.«

Kakšne izkušnje so to za dekle, 
četudi ne pride med prve tri?
Pohvalno je že to, da se punca 
odloči in gre na oder pred toliko 
ljudi, pred kamero. Posebej za 
to, da se pokaže v kopalkah, po-
trebuje veliko poguma in to je 
zelo pohvalno. To je izkušnja v 
življenju, zakaj pa ne? Morda bo 
na stara leta rekla, jaz sem pa 
sodelovala tam pa tam. S tem 
lahko samo pridobiš, nimaš kaj 
izgubiti.

Kako tvoja glasbena kariera?
Za pesem Moje sanje, s katero 
sem nastopila tu na Čatežu in 
tudi na svetovnem izboru, kon-
čujemo videospot, ki ga boste 
aprila lahko videli na televiziji. 
Posneli bomo nov singl, se prija-
vili na festivale, dobila sem tudi 
ponudbe za voditeljico, tako 
lahko rečem, da je meni ta na-

slov zelo veliko prinesel. 

Kakšne občutke imaš, glede na 
to, da boš kmalu predala svo-
jo krono?
Lepi občutki me dajejo, ker se 
še spominjam, kako je bilo lani, 
tistih metuljčkov v želodcu na 
regionalnem izboru. Točno vem, 
kaj punce tukaj doživljajo. Sicer 
pa mi ni žal, da bom kmalu do-
bila zamenjavo, saj se hočem v 
celoti posvetiti pevski karieri in 

kot miss nimam več kaj dosti na-
rediti. Čas je, da izberemo novo 
punco. Se že veselim, da bomo 
izbrali novo! 

M. Mavsar

Sanja Grohar

Devetčlanska ocenjevalna 
komisija se je resno lotila 
svojega dela. Na sliki levo od 
leve proti desni Sanja Grohar, 
Ivan Molan, Franci Bogovič, 
Štefan Teraž in na sliki spodaj  
Tadej Puntar, Primož Kozmus in 
Jože Marinč.

MISS POSAVJA 2006 
na TV KRŠKO

Gledalke in gledalci Televi-
zije Krško – posavskega re-
gionalnega programa (na KDS 
Krško in KDS Brežice) si bodo 
posnetek celotne priredit-
ve Miss Posavja 2006 lahko 
ogledali v torek, 28. marca, 
po redni informativni oddaji 
Od torka do torka.
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Minulo deževje poškodovalo ceste
V petek, 17. marca 2006, je močno deževje povzro-
čilo škodo na cesti Videm – Sremič, ki jo je pred tem 
poškodovalo že avgustovsko neurje. Takrat povzroče-
ni plaz se je tokrat povečal do te mere, da je bilo ce-
sto potrebno v celoti zapreti, ker varen prehod ni bil 
več mogoč. Občina Krško je konec minulega tedna že 
zagotovila delno prevoznost.

Projekt za sanacijo plazu na omenjeni lokalni cesti je že izde-
lan, predhodno pa ga je potrdila Komisija za elementarne ne-
sreče pri Ministrstvu za okolje in prostor. Ker vrednost del zna-
ša 30 mio SIT, pa je potrebno izvesti javni razpis, na podlagi 
katerega bo lahko izbran izvajalec za izvedbo celotne sanaci-
je, ki naj bi stekla najkasneje v začetku maja. Poleg zasilne 
prevoznosti za osebna vozila bo obvoz do nadaljnjega urejen 
po cesti Videm-Bučerca-Sremič. V času sanacije, ki naj ne bi 
bila daljša od enega meseca, pa bo cesta zaprta v celoti. 

Petkovo deževje je škodo povzročilo tudi v Prevolah v KS Ko-
privnica, kjer je na lokalni cesti plaz odnesel polovico le-te. 
Trenutno je narejena delna zapora, možen je le zasilni prevoz 
z osebnim avtomobilom. Plaz si je že ogledala geologinja, ki bo 
podala poročilo in predloge za rešitev.

Plaz na cesti Videm-Sremič-Bučerca

Plaz na lokalni cesti Prevole

Povabilo k  sodelovanju pri organizaciji
 Praznika občine Krško 2006

Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega 
praznovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v začet-
ku meseca junija. Vabimo društva in organizacije, da po-
šljejo predloge za prireditve, s katerimi bomo počastili ta 
praznik. S pomočjo predlogov bo oblikovan program prire-
ditev, ki bo objavljen na spletni strani www.krsko.si in na 
podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni potencialni iz-
vajalci programov.
Predlogi naj vsebujejo naziv prireditve, kraj in čas izved-
be, naslov organizatorja, ime in priimek ter telefonsko šte-
vilko kontaktne osebe, kratek opis in finančno ovrednote-
nje prireditve. 
Dodatne informacije:  07/49-81-201 Metka 
   ali 07/49-81-315 Tomaž.
Predloge pošljite do petka, 21. aprila 2006, na naslov: Ob-
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali po elektronski pošti na 
naslov: metka.resnik@krsko.si (s pripisom: »Občinski praz-
nik 2006«).

OŠ ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
Šolska cesta 29, p.p.3,  8280 Brestanica
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ BRESTANICA
za šolsko leto 2006/07

Obveščamo vas, da lahko v vrtec pri Osnovni šoli Adama Bohoriča  Brestanica 
vpišete otroke od 1. do 6. leta starosti ( izjemoma ob izteku porodniške dopu-
sta ), in sicer v dnevni program, ki traja 6 – 9 ur. Posamezni program se bo iz-
vajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.
Vzgojno-varstveno delo izvajamo v času od 5.30 do 16.00, od ponedeljka do 
petka. Šolsko leto se začne 1.9.2006. Ker je tudi delo v vrtcu vezano na ta da-
tum ( priprava programov, organizacija dela, zaposlitve, …), želimo, da se s 
tem dnem vključijo v vrtec tudi novo vpisani otroci.
Vloge sprejemamo do 4.5.2006, o vpisu pa boste pisno obveščeni. Vloge mora-
te vložiti tudi vsi starši, ki boste vrtec potrebovali po začetku šolskega leta ali 
do junija 2007. Sicer pa lahko starši vložite pisne prijave vse leto. Če v vrtcu 
ni več prostora, se prošnje evidentirajo in uvrstijo med vloge za kasnejši spre-
jem. Vpisni obrazci so na voljo v vrtcu, v šoli in na spletni strani Občine Kr-
ško ( www.krsko.si ). Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko šte-
vilko 07/49 73 025.

Urška Übleis, ravnateljica

OŠ KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ KOPRIVNICA
za šolsko leto 2006/07 
Vrtec pri Oš Koprivnica vabi k vpisu starše  predšolskih otrok (1 - 6 let), ki že-
lijo vključiti svoje otroke v dnevni ( 6 - 9  ur) ali poldnevni (4 - 6 ur) program 
predšolskih dejavnosti za šolsko leto  2006/07.Posamezni program se bo izva-
jal, če bo prijavljenih zadostno število  otrok.
Delovni čas vrtca je od 5.30 - 15.30  ure.
Vlogo za vpis dobite na spletni strani Občine Krško  (www.krsko.si)  ali v vrtcu 
in jo izpolnjeno  oddate v tajništvu šole do 4.5.2006. Za  dodatne informacije 
lahko pokličete na telefonsko številko 07/49 76  900.

Jože  Ivačič, v.d. ravnatelja 

OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ JOŽETA GORJUPA  KOSTANJEVICA NA KRKI 
za šolsko leto 2006/07 
Vrtec pri OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki  bo izvajal dnevne progra-
me, ki trajajo 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni  otrokom od prvega 
leta starosti do vstopa v šolo. Posamezni program se bo  izvajal, če bo prijav-
ljenih zadostno število otrok.
Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2006 do vključno  3.5.2006. Vlogo za vpis otro-
ka lahko starši  oz. zakoniti zastopniki  dvignejo v vrtcu, v pisarni OŠ, v sve-
tovalni službi OŠ in na spletni strani OŠ  ter na spletni strani Občine Krško 
(www.krsko.si). Za dodatna pojasnila lahko  pokličete na telefonsko številko 
šole 07/ 48 100 13.

Melita Skušek,  ravnateljica

OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Pionirska  c. 4, 8273 Leskovec pri Krškem
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
za šolsko leto 2006/2007

OŠ Leskovec pri Krškem, enota VVE, razpisuje naslednje starostne skupine in 
programe  za šolsko leto 2006/07:
Enota: Centralni vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem
1. Starostne skupine:

a) 1. starostna skupina (1 do 3 let)
b) 2. starostna skupina (3 do 6 let)

2. Programi:
a) Celodnevni program (6 do 9 ur), delovni čas od 5.30 do 15.30 ure;
b) Poldnevni program* (do 6 ur), delovni čas od 7.45 do 14.15 ure;
c) Izmenski program*, delovni čas od 6.30.do 19.30 ure;
d) Popoldanski program*, delovni čas od 11.00 do 20.00 ure.

* Program bo organiziran, če bo dovolj prijav.
Enota: Nakupovalni center – Mali princ

1. Starostna skupina:  2.starostna skupina (3 do 6 let)
2. Program:  Celodnevni program (6 do 9 ur), 

delovni čas od 6.30 do 16.30 ure;
Enota: Veliki Podlog
1. Starostne skupine:

a) 1. starostna skupina (1 do 3 let)
b) 2. starostna skupina (3 do 6 let)

2. Programi:
a) Celodnevni program (6 do 9 ur), delovni čas od 5.30 do 15.30 ure;
b) Poldnevni program (do 6 ur), delovni čas od 7.45 do 14.15 ure;

Rok za oddajo prijav: upoštevali bomo vse prijave, ki bodo oddane do vključ-
no 30.4.2006.
Način obveščanja: OŠ Leskovec pri Krškem bo starše pisno obvestila o rezulta-
tih vpisa najkasneje do 30.6.2006.
Prijava: Starši vpišejo svojega otroka na obrazec VLOGA ZA VPIS V VRTEC. Ob-
razec lahko starši pridobijo na OŠ Leskovec pri Krškem, v vseh enotah vrtca OŠ 
Leskovec pri Krškem in na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si). 
Prijavo morajo poslati tudi vsi tisti starši, ki  imajo svojega otroka že vpisane-
ga  v vrtcu (zaradi nove organizacije dela).
Organizacija dela: OŠ Leskovec pri Krškem bo glede na prispele prijave pripravila, 
v sodelovanju z občino Krško, priporočili Ministrstva za šolstvo in šport in Pravilni-
ka o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Ur.l.RS, št.75/2005, 82/2005), organizacijo dela v šolskem letu 2006/2007.
Starši, ki bodo dobili pozitivno rešeno vlogo, bodo z OŠ Leskovec pri Krškem 
sklenili enoletno pogodbo.
Za dodatne informacije pokličite na tel.št. 07 / 492 28 65.

Anton Bizjak, ravnatelj

VRTEC KRŠKO
Prešernova cesta 13, 8270 Krško
VPIS OTROK V VRTEC KRŠKO
za šolsko leto 2006/07

V času od 10.aprila do 4.maja 2006 lahko vpišete v Vrtec Krško otroke, stare 
od 1 leta do vstopa v šolo v dnevni program (6-9 ur) ali poldnevni program (4-
6 ur), in sicer v enote vrtca:

- Ciciban (centralna enota pri OŠ), Prešernova cesta 13, Krško,
- Kekec (pri ribniku), Delavska 10, Krško,
- Grič, Gubčeva 6, Krško,
- Pravljica (pri Valvazorjevi knjižnici), Bohoričeva 1, Krško. V enoti Pravljica 
se izvaja tudi vzgojni program po načelih waldorfske pedagogike,
- Enota na Zdolah,
- Enota v Dolenji vasi.

Posamezne enote vrtca imajo sledeč poslovni čas:
- enota Ciciban obratuje od 5.30 – 17.00 ure, 

- enota Pravljica od 6.30 – 16.30 ure,
- ostale enote bodo poslovale od 6.30 – 15.30 ure.

Poslovni čas se lahko med letom prilagodi potrebam staršev. Poldnevni pro-
gram se bo izvajal le, če bo zadostno število prijav.
Od 18. do 21.aprila bo na vseh enotah vrtca teden odprtih vrat. V dopoldan-
skem času (od 9.do11. ure ), si boste lahko skupaj z otrokom ogledali vrtec in 
delo v vrtcu ter se pogovorili z vzgojiteljicami.  
V primeru prostih mest vključujemo otroke tudi med šolskim letom.
Otroka lahko vpišete na upravi vrtca - enota Ciciban, Prešernova cesta 13,   
vsak dan od 7.00 do 15.00 ure. Prijavni obrazec za vpis vam lahko pošlje-
mo tudi po pošti. Prav tako je obrazec na voljo na spletni strani občine Krško 
(www.krsko.si).
Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. 
07/49-21-558 ali 07/49-05-155 oz. 041 202 410.

Dušan Tomažin, ravnatelj 

OŠ PODBOČJE
Podbočje 82, 8312 Podbočje
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ  PODBOČJE
za šolsko leto 2006/07

Vrtec pri OŠ Podbočje bo v šolskem letu 2006/07 izvajal dva programa:
- dnevni program d 6 – 9 ur (poslovalni čas od 5.30 do 16. ure) za prvo sta-

rostno obdobje (od 1 do 3 let) in za drugo starostno obdobje (od 3 let do 
vstopa v šolo),

- poldnevni program od 4 – 6 ur (poslovalni čas od 7. do 13. ure) za prvo sta-
rostno obdobje (od 1 do 3 let) in za drugo starostno obdobje (od 3 let do 
vstopa v šolo)

Posamezni program se bo izvajal, glede na število prijavljenih otrok. V kolikor 
ne bo dovolj otrok vpisanih za oblikovanje oddelka poldnevni program, bomo 
na željo staršev vključili te otroke v dnevni program. Vpis bo potekal v mesecu 
aprilu 2006 do vključno 28. 4. 2006. Če boste potrebovali varstvo med letom, 
se ravno tako prijavite v navedenem roku. Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. 
zakoniti zastopniki dvignejo v prostorih vrtca, v upravi šole ali na spletnih stra-
neh Občine Krško (www.krsko.si). 
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07/49 77 030.

Branko Strgar, ravnatelj

OŠ RAKA
Raka 36, 8274 Raka
VPIS OTROK V VRTEC PRI OŠ RAKA
za šolsko leto 2006/07

Obveščamo vas, da lahko v času od 03.04.2006 do 04.05.2006 vpišete v vrtec 
otroke  od starosti 1 – 6 let, in sicer  v dnevni program vrtca (6 – 9 ur).  
Zainteresirani starši dobite vloge za vpis  pri vodji vrtca Tatjani BAJC, vsak dan  
v času od 8. do 12. ure, na spletni strani vrtca (www.vrtec.raka.si) in na splet-
ni strani občine Krško (www.krsko.si).
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo 
Centra za soc.delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci 
s posebnimi potrebami, če so zanj predložene ustrezne listine (20. in 8. člen 
Zakona o vrtcih, Ur.l. RS. št.12/96 in spremembe).
Starši bodo o sprejemu ali odklonitvi pisno obveščeni v roku 30 dni po pote-
ku razpisa. 
Dodatne informacije dobite v tajništvu OŠ Raka (tel.: 4975022) ali pri vodji 
vrtca (GSM: 041871781). Elektronska pošta šole: os-raka@guest.arnes.si, Elek-
tronska pošta vrtca: vrtec.raka@guest.arnes.si, Faks: 074975022.

Milvana Bizjan, ravnateljica 

OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO
Trg XIV. divizije 4, 8281 Senovo
VPIS OTROK V VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI XIV. DIVIZIJE SENOVO 
za šolsko leto 2006/2007

Objavljamo razpis za vpis otrok v programe vrtca za šolsko leto 2006/2007. V vrt-
cu pri Osnovni šoli XIV. divizije Senovo bomo predvidoma izvajali dva programa:
1. DNEVNI PROGRAM (6 - 9 ur), poslovalni čas od 5.30 do 16. ure:

a) za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) in
b) za drugo starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo).

2. POLDNEVNI PROGRAM (4 - 6 ur), poslovalni čas od 7. do 13. ure:
a) za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) in
b) za drugo starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo).

V primeru, da ne bo vpisanih dovolj otrok za oblikovanje oddelka POLDNEVNI PRO-
GRAM (4 – 6 ur), bomo na željo staršev, te otroke vključili v dnevne programe.
Vpis: Starši oz. zakoniti zastopniki lahko svojega otroka vpišete tako, da izpol-
nite obrazec  VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC SENOVO. Obrazec vam je na vo-
ljo v VRTCU SENOVO in na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si). Izpol-
njen obrazec lahko oddate v VRTCU SENOVO ali ga pošljete na gornji naslov, 
vse do vključno četrtka, 4. maja 2006. Za dodatne informacije lahko pokličete 
na telefonski številki: 07 48 81 900 (šola) ali  07 48 81 910 (vrtec).
Način obveščanja: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, VVE Senovo bo starše oz. za-
konite zastopnike pisno obvestila o rezultatih vpisa najkasneje do 30. 6. 2006.
Starši oz. zakoniti zastopniki, ki bodo dobili pozitivno rešeno VLOGO, bodo z 
Osnovno šolo XIV. divizije Senovo, VVE Senovo sklenili enoletno pogodbo.

Vinko Hostar, ravnatelj

OBVESTILO STARŠEM PREDŠOLSKIH OTROK
Občina Krško objavlja skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2006/2007. Šolsko leto 2006/
2007 traja od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

Namen skupnega razpisa je, da ste starši seznanjeni s programi za predšolske otroke, ki jih ponujajo posamezni vrtci. Pomemb-
no je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno (roki za oddajo vloge so navedeni v razpisu posameznega vrtca), ne 
glede na to, kdaj v šolskem letu 2006/2007 (torej v času od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007), boste svojega otroka dejansko vključili v 
vrtec. Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki 
čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih.

Jadranka Gabrič,
vodja oddelka za družbene dejavnosti

Javna obravnava predloga DLN 
za HE Krško
14. marec 2006 – V prostorih Občine Krško je potekala jav-
na obravnava predloga državnega lokacijskega načrta za 
hidroelektrarno Krško, namenjena seznanitvi občanov z re-
šitvami, ki so načrtovane ob umeščanju hidroelektrarne v 
naš prostor. 

Načrtovane rešitve so prikazali predstavniki Ministrstva za oko-
lje in prostor, ki postopek priprave lokacijskega načrta tudi 
vodi, in projektanti podjetja ACER Novo mesto, Savaprojekt 
d.d. Krško in IBE Ljubljana. Na predloge in konkretna vpra-
šanja številnih občanov in občank, ki so prišli na javno obra-
vnavo, bodo, kot so dejali, odgovorili v čimkrajšem možnem 
času. 

Predlogi občanov so se v knjigi pripomb zbirali v času 30 dnev-
ne javne razgrnitve, ki se je zaključila v torek, 21. marca 
2006. Svoje zahteve pa so tako predstavniki Krajevnih skupno-
sti kot posamezniki ustno podali tudi na omenjeni javni obra-
vnavi.  Največ pobud so podali prebivalci Pijavškega, Rožnega, 
Brestanice, Sotelskega in Tovarniške ulice na Vidmu. Gre za ve-
lik del pripomb, ki jih je občina Krško že poskušala umestiti v 
predhodnih postopkih izdelave državnega lokacijskega načrta. 
Sedaj jih bo povzela tudi v predlog pripomb in predlogov in jih 
v nadaljnjih usklajevanjih poskušala umestiti v končni doku-
ment državnega lokacijskega načrta za HE Krško.
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Infrastrukturne ureditve 
Ob izgradnji HE Blanca
Hidroelektrarna Blanca je druga v verigi spodnjesavskih elek-
trarn. Konec leta 2004 je potekala javna razgrnitev predloga dr-
žavnega lokacijskega načrta, vendar v predlogu, ki je bil razgr-
njen, niso bile upoštevane vse smernice, ki jih je podala Občina 
Sevnica. Vseskozi so se vodili razgovori ter pogajanja z ministr-
stvom za okolje prostor ter drugimi ministrstvi, s ciljem, da se 
ob izgradnji HE Blanca zgradi in posodobi čim več prostorskih 
ureditev oziroma infrastrukture, ki bi omogočila razvoj občine. 
Razgovore in pogajanja smo vodili župan Občine Sevnica, pose-
bej imenovani pogajalci, kot tudi predsednik Odbora za HE na 
spodnji Savi in posebna komisija. 
V času javne razgrnitve so bile podane pisne pripombe, da se 
upoštevajo predlogi krajanov, krajevnih skupnosti ter da se ob 
izgradnji HE Blanca izvede čimveč prostorskih ureditev ter zgra-
di ali posodobi infrastruktura, za katero je bila Občina Sevnica 
zadnja desetletja prikrajšana. Zahtevano je bilo, da se vse pros-
torske ureditve, ki ne bodo neposredno predmet državnega lo-
kacijskega načrta, prav tako zapišejo v Uredbo o DLN, saj bo le 
s tem dana garancija, da se bo infrastruktura v naslednjih le-
tih dejansko zgradila. Glede na to, da je bila zahteva zavrnje-
na, je Občina Sevnica vztrajala, da se vse izpogajane prostorske 
ureditve zapišejo v tak dokument, ki bo imel primerljivo težo z 
Uredbo o državnem lokacijskem načrtu. 
Prostorske ureditve se nanašajo predvsem na posodobitev glavne 
in regionalne ceste. Želimo, da se uredi cesta skozi mesto Sev-
nica z vso pripadajočo infrastrukturo. Potrebno je rekonstruira-
ti nadvoz čez železniško progo tako, da bo zagotovljena varnost  
pešcev, ki je v današnjih razmerah zelo slaba. Zadnje neurje v 
občini Sevnica je pokazalo, da je varovanje vodotokov neučin-
kovito, zato želimo, da se vodnogospodarske ureditve urejajo v 
okviru izgradnje hidroelektrarne. Zahtevana je bila tudi prepla-
stitev in odvodnjavanje na cesti od Blance proti občinski meji. 
Okoljski standardi pa nas zavezujejo na izgradnjo malih čistilnih 
naprav. Zelo pomembna pridobitev za krajane in ostale uporab-
nike regionalne ceste R3 in glavne ceste G1 bi bila nova premo-
stitev reke Save  pri Logu. S tem bi se izognili veliki frekvenci 
prometa skozi samo mesto Sevnica.
Občinski svet Občine Sevnica je v aprilu 2005 podal pozitiv-
no mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta za HE 
Blanca, pod pogojem, da se istočasno na Vladi Republike Slove-
nije sprejme tudi sklep o financiranju in izvedbi državne, vodne 
in lokalne infrastrukture pri gradnji HE Blanca, v vsebini predlo-
ga uredbe, ki jo je obravnaval Občinski svet. Dne 15. 06. 2005 je 
bila na Vladi RS sprejeta Uredba o Državnem lokacijskem načr-
tu za HE Blanca, vendar istočasno niso bili sprejeti sklepi Vlade 
o financiranju infrastrukturnih ureditev izven DLN. Občina Sev-
nica je obvestila Vlado RS, da je z odložitvijo sklepanja o pred-
logu za določitev financiranja izvedbe državne, vodne in lokal-
ne infrastrukture pri HE Blanca obšla mnenje Občinskega sveta 
na predlog Uredbe. 
Ministrstva za okolje in prostor, gospodarstvo ter promet naj bi 
do konca julija 2005 pripravila usklajeno oceno dodatnih sprem-
ljajočih investicij, potrebnih pri izgradnji verige spodnjesavskih 
elektrarn, vendar v ta namen še vedno potekajo usklajevanja 
med posameznimi ministrstvi. Skladno s koncesijsko pogodbo in 
aneksom k tej pogodbi sta  Infra d.o.o. ter HSE d.o.o. dolžna pri-
praviti Program infrastrukturnih ureditev ob HE Blanca v roku 
treh mesecev po sprejemu Uredbe o DLN, vendar zaradi neka-
terih odprtih vprašanj glede financiranja vseh infrastrukturnih 
ureditev programa ne moreta dokončati. Občinski Svet Občine 
Sevnica je na svoji decembrski seji pozval Vlado RS, da do kon-
ca meseca februarja 2006 sprejme sklepe o financiranju dodat-
ne infrastrukture, prav tako na sprejem opozarja Odbor za HE na 
spodnji Savi. Na program infrastrukturnih ureditev mora po kon-
cesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala spod-
nje Save dati soglasje tudi pristojni organ lokalne skupnosti, na 
območju katere leži hidroelektrarna. Da bo soglasje pozitivno, 
bo potrebno doreči financiranje dodatne infrastrukture, ki jo je 
zahtevala Občina Sevnica ob podaji mnenja na dopolnjen pred-
log državnega lokacijskega načrta. 
Zavedamo se, da je izgradnja hidroelektrarne zahteven pro-
jekt, vendar kljub temu upamo, da se bodo ministrstva uskladi-
la in prisluhnila našim zahtevam. Nekatere pobude smo s skupni-
mi močmi že uspeli uvrstiti v redne programe in verjamemo, da 
bomo tudi ostala odprta vprašanja uspešno rešili v prid vseh na-
ših občank in občanov.  

Aktivnosti ob izgradnji 
HE na spodnji Savi
Na svoji 10.seji so se sestali člani odbora za hidroelektrarne na 
spodnji Savi. Sestanka so se poleg članov odbora udeležili pred-
stavniki ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za gospodar-
stvo, župani, posavski poslanci ter direktor projekta izgradnje 
HE na spodnji Savi in direktorica javnega podjetja Infra. Osred-
nja tema sestanka je bilo financiranje izgradnje infrastrukturnih 
objektov ob izgradnji spodnjesavskih elektrarn. Kljub večkrat-
nim pozivom še vedno niso bili sprejeti sklepi Vlade Republike 
Slovenije v zvezi s predlogom financiranja investicij za ureditev 
vodne, državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save. Zaradi tega dejstva tudi 
ni pripravljen Program infrastrukturnih ureditev pri HE Blanca, ki 
bi moral biti potrjen na Vladi RS, v skladu s koncesijsko pogod-
bo, tri mesece po sprejemu Uredbe o državnem lokacijskem na-
črtu, sprejete junija 2005. Odbor je ponovno pozval ministrstvo 
za okolje in prostor, pooblaščenca predstavnika koncendenta, da 
realizira sklepe Vlade RS z dne 15. junija 2005, in zagotovi nji-
hov sprejem na Vladi RS do vključno 27. marca 2006. Na program 
infrastrukturnih ureditev mora dati svoje soglasje tudi Občinski 
svet Občine Sevnica. V nadaljevanju so se prisotni seznanili s po-
tekom izgradnje HE Boštanj in Blanca ter s pripravami na priče-
tek izgradnje HE Krško in Brežice. Odbor ugotavlja, da je seda-
nja organiziranost koncendenta dokaj neučinkovita, zato je dalo 
pobudo ministru za okolje in prostor, kot predstavniku koncen-

denta, da imenuje tričlansko delovno skupino, v kateri naj bodo 
predstavnik ministrstva za okolja in prostor, predstavnik kon-
cesionarja in predstavnik Posavja. Naloga delovne skupine naj 
bo priprava predloga drugačne organiziranosti koncendenta ob 
upoštevanju ugotovitev 10. seje odbora za HE na spodnji Savi.
V sevniški kulturni dvorani je potekala javna obravnava predlo-
ga državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Krško. Del 
vplivnega območja sega tudi v občino Sevnica, v krajevni skup-
nosti Blanca in Studenec. Po uvodni predstavitvi predstavnikov 
ministrstva za okolje in prostor, Holdinga slovenskih elektrarn in 
izdelovalca državnega lokacijskega načrta, ki je predstavil teh-
nične rešitve, so krajani izpostavili nekatere pomanjkljivosti na-
črta. Opozorjeno je bilo, da je pomembna ureditev potokov in 
zavarovanje brežin, protipoplavna varnost in poglobitev stru-
ge reke Save ter varovanje kmetijskih površin, omogočiti je po-
trebno tudi odvzem vode. Pristojni so zagotovili, da je možnost 
za odvzem vode obveznost po koncesijski pogodbi. Urbana nase-
lja se varujejo pred stoletnimi vodami, za kmetijske površine pa 
je ta nivo nižji. V nadaljevanju je bilo opozorjeno na posodobi-
tev in rekonstrukcijo regionalne ceste R3. Občina Sevnica upa, 
da bo pripravljavec državnega lokacijskega načrta upošteval po-
dane pripombe. 

Dodatna sredstva za sofinanciranje 
občinskih investicij
Občina Sevnica je tako kot ostale slovenske občine prejela po-
vabilo k oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih sredstev za 
sofinanciranje investicij v skladu s spremembami zakona o finan-
ciranju občin. Sredstva bo zagotavljala Služba vlade RS za lokal-
no samoupravo in regionalno politiko. Občine so upravičene do 
dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regi-
onalnih razvojnih programov in izvajanje strukturne, kohezijske 
in predpristopne politike na lokalni ravni. Na osnovi sprememb 
zakona je minister dr. Ivan Žagar izdal pravilnik, na osnovi ka-
terega občini Sevnica pripada 98,7 mio dodatnih sredstev, ki jih 
lahko pod določenimi pogoji koristi za izgradnjo občinske pro-
metne infrastrukture, nakup in komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč in komunalne infrastrukture. Iz teh sredstev se lahko 
sofinancirajo tudi investicije, ki so povezane s koriščenjem sred-
stev Evropske unije, in sicer za stroške izdelave predhodnih štu-
dij ter investicijske in projektne dokumentacije in sredstva last-
ne udeležbe občine. Občina je v skladu z navodili že pristopila k 
pripravi načrta  porabe razpoložljivih sredstev za leto 2006. Do-
datna sredstva bodo porabljena za izvedbo začrtanih projektov, 
saj je vprašljiva uspešnost pri vseh kandidiranjih na razpisih, na 
katere se je Občina prijavila.
Občina Sevnica je z državnim sekretarjem Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko Francijem Rokavcem 
usklajevala projekt obnove fasade sevniškega gradu, ki je bil lani 
prijavljen  za pridobivanje sredstev regionalnih vzpodbud. Pro-
jekt je bil skupaj z drugimi pomembnimi regionalnimi projekti iz 
Posavja odobren kot primeren za pridobitev sredstev. Žal sred-
stev za vse regionalne projekte ne bo dovolj, zato bo Služba Vla-
di predlagala v potrditev le najpomembnejše projekte. Upamo, 
da bo odločitev Vlade za občino Sevnica čim bolj ugodna. Ob po-
zitivni odločitvi bomo lahko pričeli z obnovo fasade gradu.

Vodilo LDS OO Sevnica je 
spoštovanje 
različnosti in 
argumentiran 
konstruktiven 
dialog
Z veseljem smo sprejeli mož-
nost oglaševanja v Posavskem 
obzorniku, saj smatramo, da 
so različna strankarska mne-
nja in argumenti pogoj za 
usklajevanje in sprejemanje 
kompromisov v prid pomemb-
nih odločitev znotraj delova-
nja posameznih občin in regije 
Posavje. Delovanje občinske-
ga sveta Občine Sevnica je za-
gotovo drugačno od delova-
nja ostalih občinskih svetov, 
saj nam ni do posameznih raz-
kazovanj »mišic« na sami seji, 
temveč poskušamo nerešena 
in legitimno različna mnenja 
v konstruktivnem dialogu raz-
rešiti pred vsako sejo in nato 
sprejemati odločitve z veli-
kim konsenzom, večinoma so-
glasno. Vsekakor veliko k temu 
pripomorejo tudi usklajevanja 
na sejah političnih strank, za-
stopanih v občinskem svetu, 
ki jih sklicuje župan Kristi-
jan Janc.

Danes se prvič oglašamo v Ob-
zorniku, zato dovolite, da naj-
prej vse bralke in bralce prav 
lepo pozdravimo v imenu ob-
činskega odbora Liberalne de-
mokracije Slovenije Sevnica. 
Na zadnjih lokalnih volitvah 

ste nam namenili zastopanje 
šestih svetnikov, ki so v veči-
ni s svojim delom že izpolni-
li volilni program, vendar smo 
še vedno odprti za vaše pobu-
de in če bo le možno, jih bomo 
v konstruktivnih predlogih po-
skušali tudi uveljaviti.  

Veliko vprašanj dobivamo, kaj 
se s stranko LDS dogaja na dr-
žavnem nivoju. Morda je pre-
malo znano vsem, da je LDS 
vedno zagovarjala različna 
mnenja, spoštovala različnost, 
nikoli ni bila in ni odvisna od 
»diktature« posameznika. Kot 
vladajoča stranka v prejšnjih 
mandatih je s svojim strokov-
nim potencialom zagotavljala 
skupne argumentirane rešitve. 
Danes se stranka sooča z de-
lom v opoziciji in kot taki ji ni 
omogočeno izkoristiti intelek-
tualnega potenciala, kar pa se 
kaže tudi v notranjih trenjih, 
saj kljub dobrim predlogom in 
rešitvam le-teh ne more rea-
lizirati. Prepričani smo, da bo 
stranka v dialogu našla skup-
ne poglede in rešitve, zagoto-
vo pomembne zlasti za delova-
nje države.

OO LDS Sevnica

Obnova prostorov občinske stavbe
Načelnica Upravne enote Sevnica Darja Drnovšek in predstavniki 
Občine so se sestali z direktorjem Direktorata za investicije pri 
Ministrstvu za javno upravo Mitjem Valičem. Direktorat bo v le-
tošnjem letu zagotovil nekaj sredstev za obnovo prostorov Upra-
vne enote v občinski stavbi. Ob tej preureditvi bi bilo smiselno 
urediti tudi nekaj skupnih prostorov, zato bosta Občina in Direk-
torat poskušala doseči medsebojni dogovor o načinu in pogojih 
obnove prostorov, ki jih uporabljajo stranke obeh ustanov, so pa 
v lasti Občine Sevnica. Upamo, da bo dogovor obnove uspešen v 
obojestransko zadovoljstvo in korist strank, ki opravljajo upra-
vne storitve v občinski stavbi.

Kaplje besed
 V LEKOS Galeriji Ana v Sevnici se je prvič predstavila literarna 
skupina SEV, ki deluje v okviru Društva TRG Sevnica, pod vod-
stvom Rudija Stoparja. SEV je koren imena našega domačega 
kraja, SEV je slovansko ime za poljskega škrjanca, govoreče-
ga znaka v grbu Sevnice, je koren besede sevanje, SEV uga-
ša, prši, lunin SEV,... pojasnjuje bogato simboliko besede SEV 
Rudi Stopar, ki je prepričan, da se bo literarni potoček napolnil 
s kapljami besed pisane druščine, ki bo skozi poezijo izražala 

svoja čustva in razmišljanja ter svoja dela in misli delila z dru-
gimi na enomesečnih druženjih. Tako so na prvem literarnem 
večeru skupine SEV, ki so ga poimenovali Kaplje besed, svoje 
pesmi predstavili Jožica Krhen Udovč, Gabrijela Kolar, Ma-
rinka Glavač, Emil Stopar, Rudi Stopar in Peter Žuraj. Gost-
ji Nada Srpčič in Antica Marijanac sta predstavili svoje pesmi 
ter pesmi dveh kolegov iz literarne sekcije Beseda KD Franca 
Bogoviča iz Dobove. Tekle pa so tudi besede občinstva, saj so 
po programskem delu pogumno predstavile svoje pesmi Zdrav-
ka Brečko iz Sevnice ter Zdenka Novak iz okolice Koprivnice 
in njena prijateljica Andreja. 

Tanja Grabrijan

Z leve proti desni: Jožica Krhen Udovč, Nada Srpčič, 
Antica Marijanac, Gabrijela Kolar, Marinka Glavač, Emil 
Stopar, Rudi Stopar in Peter Žuraj.

Aktivnosti 
v zvezi s 
predstavitvijo 
trase 
daljnovoda 
Krško-Beričevo
Predstavniki Občine Sevnica 
so se skupaj s člani iniciativ-
nega odbora krajanov Zgor-
njih Vodal za prestavitev tra-
se daljnovoda Krško-Beričevo 
v naselju Zgornje Vodale in 
Jeperjek sestali z vodstvom 
Elektra Slovenija, ki je investitor izgradnje daljnovoda. Še ved-
no ostaja odprto vprašanje poteka trase mimo teh naselij, saj 
se krajani ob podpori Občine zavzemajo za traso po gozdnih po-
vršinah na severni strani naselij, ki bi bila za krajane bolj spre-
jemljiva in bi bila manj moteča za okolje. Dogovorili so se, da 
bodo projektanti proučili optimizacijo celovite severne trase, da 
bi potekala samo po območju občine Sevnica. Eles bo zagoto-
vil sredstva za dodatne analize severne trase in odboru posre-
doval spisek parcel, preko katerih bi potekala trasa, pridoblje-
no bo mnenje Zavoda za gozdove, Občina bo ponovno podala 
predlog Ministrstvu za gospodarstvo za delno spremembo držav-
nega lokacijskega načrta, iniciativni odbor pa bo pridobil pozi-
tivna stališča lastnikov zemljišč ob celoviti rešitvi po severni va-
rianti. Medsebojni razgovori se bodo nadaljevali v prvi polovici 
aprila in upamo, da bodo prinesli rezultat, ki ga pričakuje veli-
ka večina krajanov.

Motoretovi dnevi
Lojze Motore, ki je umrl 13. marca 2004, je vidno zaznamo-
val dogajanje v sevniških društvih in zvezah. Bil je član Pros-
tovoljnega gasilskega društva Sevnica, občinskega odbora Zve-
ze borcev, Društva TRG Sevnica, Društva upokojencev, Društva 
računovodskih in finančnih 
delavcev Sevnica ter Pla-
ninskega društva Lisca Sev-
nica. Slednje je predlaga-
lo, da bi vsako leto v Lojzov 
spomin priredili druženje, 
in sicer drugo soboto v me-
secu marcu. Tako se je le-
tos že drugič obeležili spo-
min na izjemnega človeka, 
ki je v društva prinašal ved-
no nove ideje in pozitivno 
energijo. Za kulturni program je na tokratnem srečanju poskr-
belo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, sodelovali pa so Tone 
Koren, pevski zbor upokojencev ter vokalna skupina Zefir. Sev-
niški planinci pa so v nedeljo organizirali tudi pohod po sevniški 
planinski poti, imenovani tudi »Lojzova pot«, in sicer iz Sevni-
ce do Brunka. Pohod vsako tretjo nedeljo v mesecu, z zborom ob 
8. uri pred avtobusno postajo v Sevnici, naj bi postal tradiciona-
len.Tanja Grabrijan

Pohod po »Lojzovi poti« iz 
Sevnice do Brunka
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OBČINA BREŽICE objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kul-
turnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, lokalne javne in-

frastrukture ter drugih programov na področju kulture v letu 2006

I. Predmet sofinanciranja

Sklop 1: Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice 
a) vratorsko-konservatorski posegi, 

a.2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika.
b) drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši javni interes: 

b.1) restavratorsko-konservatorski posegi, 
b.2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika, 
b.3) tekoča vzdrževalna dela.

Sklop 2: Lokalna infrastruktura na področju kulture:
a) investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin:

a.1) kulturni objekti (domovi, centri…),
a.2) posamezni prostori namenjeni kulturni dejavnostim v večnamenskih objektih 
(npr.: dvorane, galerije, vadbeni prostori…).

b) nakup opreme:
b.1) oprema objektov in prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti (npr.: 
oprema za oder…),
b.2) druga oprema za izvajanje predvsem ljubiteljske kulturne dejavnosti (npr.: glas-
beni inštrumenti, narodne noše…).

Sklop 3: Drugi programi s področja kulture:
a) priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk ter izvedba vizualnih projektov (npr. film, 
video..),
b) raziskovalna dela na področju kulture (etnologija, arheologija…).

II. Predlagatelji 

Predlagatelji so lahko:
- lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov lokalnega pomena (sklop 1),
- lastniki ali upravljalci objektov in opreme, ki služijo izvajanju dejavnosti s področja kul-

turnih programov in so bili s sklepom Občinskega sveta Občine Brežice razglašeni za jav-
no infrastrukturo na področju kulture (sklop 2),

- kulturna društva in njihove zveze s sedežem v Občini Brežice, samostojni kulturni 
ustvarjalci iz Občine Brežice in javni zavodi (sklop 3).

III. Rok za oddajo in pooblaščena oseba za dajanje informacij

Rok za oddajo vlog 13. 04. 2006 do 10.00 ure v sprejemni pisarni občine (soba št. 22). Na poš-
ti oddane vloge morajo imeti na kuverti poštni žig z datumom: 12. 04. 2006. 

Celotno besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, podrobnejše podatke in pravil-
nik lahko dobite na občini – Oddelek za družbene dejavnosti pri mag. Boženi Devčič (tel.: 07/
4991 528, e-mail: bozena.devcic@brezice.si) oz. na internetni strani www.brezice.si.

Številka: 620-2/2006                          Ivan Molan, l.r.
Datum:   13. 03. 2006                      župan Občine Brežice

Aktivnosti 
ob 
ustanovitvi 
Fakultete za 
trgovino in turizem

Izgovorjava krajevnega imena 
Cerklje ob Krki
Pred dnevi je močno odmeval spor med akademikom prof. dr. 
Jožetom Toporišičem in domačini iz Cerkelj ob Krki. Spor je 
temeljil predvsem na nepravilni izgovorjavi krajevnega ime-
na Cerklje ob Krki. Nepravilna izgovorjava v medijih je zmoti-
la predvsem vse prebivalce omenjenega kraja, kakor tudi osta-
le občane občine Brežice. Obstaja predpis, po katerem se ime 
kraja izgovarja z ozkim e, kar pa je bilo ob izgovorjavi slišati 
kot i, kar so najprej opazili predvsem prebivalci kraja Cerklje 
ob Krki, kakor tudi ostali občani občine Brežice in širšega Po-
savja. Med krajani in prof. dr. Toporišičem je bil dosežen kom-
promis na sestanku, ki ga je sklicala KS Cerklje ob Krki in kate-
rega sem se kot župan tudi udeležil. Z doseženim dogovorom 
na omenjenem sestanku se zapis kraja ne spremeni, medtem 
ko bo izgovorjava odslej enaka, kot ime kraja izgovarjajo do-
mačini Cerkelj ob Krki.

Krajevna urada na Bizeljskem 
in v Dobovi

V mesecu januarju so v projek-
tno skupino za ustanovitev Fa-
kultete za trgovino in turizem 
Brežice bili imenovani nasled-
nji člani: dr. Božidar Veljko-
vić, dr. Janez Usenik, mag. 
Stanka Preskar, mag. Jože 
Kranjc, Martin Bratanič, Da-
vor Račič in Anica Hribar. 
Naloge omenjene projektne 
skupine so predvsem: koordi-
nacija vseh aktivnosti v zve-
zi z ustanovitvijo fakultete, 
priprava predlogov za reševa-
nje posameznih problematik v 
zvezi s postopki za ustanovitev 
fakultete, navezava potrebnih 
stikov s predstavniki različnih 
institucij s ciljem priprave po-
trebne dokumentacije za usta-
novitev fakultete, formiranje 
strokovne skupine za pripra-
vo potrebne dokumentacije 
za ustanovitev fakultete, pri-
prava študijskega programa za 
ustanovitev fakultete in drugo, 
v skladu s potrebami in predla-
ganimi rešitvami skupine. 
V skladu s predlogi omenje-
ne projektne skupine je Obči-
na Brežice zaprosila 30 sosed-
njih občin za pismo podpore k 
realizaciji projekta ustanovit-
ve Fakultete za trgovino in tu-
rizem. Pismo podpore k usta-
novitvi Fakultete za trgovino in 
turizem so nam do zdaj posre-
dovale naslednje občine: Mir-
na peč, Podčetrtek, Dolenjske 
Toplice, Radeče, Šentjernej, 
Škocjan, Dobrna, Kozje, Celje, 
Bistrica ob Sotli, Mislinja, Zre-
če in Sevnica. Prav tako je bilo 
pismo podpore s strani naše 
občine posredovano tudi vsem 

večjim podjetjem s področja 
turizma. Med njimi so nam 
svojo podporo že posredova-
li: Krka Zdravilišča, Zdraviliš-
če Rogaška – Zdravstvo, d.o.o., 
Terme Čatež d.d., Terme Dobr-
na d.d., Marina Portorož d.d., 
Unior d.d. – Terme Zreče, Apo-
lon d.o.o. Krško, Integral Bre-
bus Brežice d.o.o., Zvezda – 
Diana Murska Sobota d.o.o., 
Prevozi in gostinstvo Kos Slav-
ko s.p., BDS Sremič d.o.o., Ke-
nex d.o.o., Delta team d.o.o. 
in Hotel Sava Rogaška d.o.o..
Projektna skupina za ustano-
vitev Fakultete za trgovino in 
turizem Brežice je pripravila 
projektno nalogo za ustanovi-
tev fakultete, katero sem kot 
župan občine Brežice tudi pod-
pisal, nato pa je bila posredo-
vana Univerzi Maribor. Trenut-
no je v objavi tudi javni razpis 
za izvajalca za izdelavo elabo-
rata za študijski program Fa-
kultete za turizem in trgovino. 
Univerza Maribor je bila zapro-
šena tudi za imenovanje nji-
hovih članov v ožjo projektno 
skupino, katere naloga bo pri-
prava vsebinskega dela študij-
skega programa. V pripravi je 
tudi priprava potrebne doku-
mentacije za prijavo univerze 
za sofinanciranje programskih 
dokumentov fakultete za raz-
pis Ministrstva za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo. 
Cilj občine Brežice je, da je 
fakulteta ustanovljena še v le-
tošnjem letu, kar bi omogoči-
lo, da bi se prvi študentje na 
fakulteto vpisali že v študij-
skem letu 2007/2008.

Duhovna klepetalnica 
ob poeziji in sliki
Čeravno se je na dan mučenikov gosto deževje vsililo tudi v več-
er, pa to številnih obiskovalcev ni zmotilo, da ne bi prisostvo-
vali na razgibani klepetalnici, ki je potekala v prostorih atelje-
ja Vladke Sumrek na Črncu in to po zamisli pesnice in slikarke 
Brede Videnič Kuplenik. Avtorica se je predstavila pod motom 
…Še sem v besedi in barvi…, s prebiranjem svoje poezije, ki jo je 
podkrepila z likovnimi deli oziroma je barvno intenzivnost svo-

jih likovnih del podčrtala z besedno izraznostjo. Iz obeh ustvar-
jalnih polj je pokazala na svojo notranjo rast in pot k osvobodit-
vi vseh spon, v tem smislu pa je tudi potekala klepetalnica, ki 
je pritegnila z zanimivimi vprašanji prisotnih. Bredin besedni in 
barvni dogodek je oplemenitil zvok citer, za podlago milozvoč-
nih  melodij pa smo se smeli zahvaliti mladima citrarkama Alen-
ki Iljaš in Mateji Avšič, ki sta dobitnici mnogih priznanj v solo 
igranju, duetu, kvartetu in orkestru in se od letošnjega februar-
ja pripravljata za sprejemni izpit na glasbenem konservatoriju v 
Gradcu pri prof. Christiane Sommer. K vsej umetniški raznoliko-
sti pa je prispeval tudi župan Ivan Molan z besedami, da je Vlad-
kin atelje eden najbolj razgibanih, živih in obiskanih prostorov 
v občini, ki je postal posebnost, zanimiva turistična ponudba in 
bogato zbirališče za prijetna druženja.          N. Jenko S.

Breda Videnič Kuplenik, Ivan Molan in Vladka Sumrek

Člani PGD Brežice so v prisotno-
sti župana Ivana Molana, pred-
sednika GZ Brežice Mihe Bora-
niča, poveljnika Franca Ureka, 
tajnika Vinka Cvetkoviča ter 
predstavnikov ostalih prosto-
voljnih gasilskih društev v ob-
čini Brežice slavnostno sprejeli 
novo vozilo kombi, z nadgrad-
njo, vredno okoli 7,5 milijonov 
SIT. Predsednik GD Brežice Tomi 
Galič se je zahvalil vodstvu GZ, 
Občini, krajevnim skupnostim 
in drugim, ki so imeli razume-
vanje in jim nudili pomoč pri 
nabavi vozila. Predsednik Bo-
ranič je ob dogodku izpostavil 
zadovoljstvo ob izpolnjeni dol-
goletni želji v brežiškem gasil-
skem društvu ter večstransko 
pomembnost pridobljenega so-
dobnega vozila, ki bo služilo za 
delo operativcev. Vozilo, ki je 
ključnega pomena tako za bre-
žiško kot ostala društva v obči-
ni, je v uporabo predal župan 
Molan, ki je ob tem dejal, da 
je bilo vozilo nabavljeno pred 
določenim planom. Poudaril je 
tudi pomen izobraževanja in iz-
popolnjevanja gasilcev tudi v 
bodoče. Kdor dobro dela, iz-
vršuje božjo voljo in gasilci so 

gotovo tisti, ki rešujejo življe-
nja, imovino in druge material-
ne dobrine, pa so bile izrečene 

misli g. župnika Milana Kšele, ki 
je blagoslovil vozilo.

N. Jenko S.

Čestitke za hrabro, a nujno investicijo 

Za petnajstletnico dve obeležji
Na rednem letnem zboru so se 
10. marca zbrali člani Območ-
nega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Brežice, ki so pri-
reditev pričeli z minuto molka 
za padle v vojni za osvoboditev 
slovenske države in s posebnimi 
svečanimi besedami. V nadalje-

vanju je predsednik Silvester 
Jeršič povedal, da šteje Združe-
nje danes v občini Brežice okrog 
500 članov, ki s plačano članarino 
poudarjajo pripadnost, prejema-

Številni občani se najverjet-
neje še spominjate delovanja 
krajevnih uradov na območ-
ju občine Brežice. Le-ti, ki so 
bili v večini ukinjeni z letom 
1990, mnogi že prej, so hkrati 
opravljali tudi naloge za kra-
jevne skupnosti. Po omenjeni 
ukinitvi so občani morali svo-
je upravne zadeve urejati na 
sedežu Upravne enote Breži-
ce, kar je mnogim, predvsem 
starejšim in tistim najbolj 
oddaljenim občanom, pov-
zročalo precej težav. Zaradi 
samega namena ter cilja po 
približevanju državne upra-
ve državljanom in oblikova-
nja pristopov za sodelova-
nje med upravo in državljani 
so ponovno prišle na površje 
potrebe po organiziranju kra-
jevnih uradov, tudi na območ-
ju naše občine oz. na območ-
ju Upravne enote Brežice. 
Posledično sta občina in 
Upravna enota Brežice skupaj 
organizirala ponovno uved-
bo krajevnih uradov, pred-
vsem zaradi smotrnejšega in 
bolj učinkovitega zagotav-
ljanje upravnih storitev na-
šim občanom. Po sporazumu, 
ki ga je potrdil Občinski svet 
Občine Brežice, se je Občina 

Brežice zavezala zagotoviti 
neodplačano uporabo pisar-
ne s potrebnimi pripadajoči-
mi funkcionalnimi prostori. 
Krajevni urad tako že delu-
je na Bizeljskem, v kratkem 
pa naj bi pričel delovati tudi 
Krajevni urad v Dobovi. Kra-
jevna urada bosta omogočala 
in zagotavljala vsem svojim 
strankam splošne informacije 
s področij upravno-notranjih 
zadev, zadev obče uprave, 
zadev kmetijstva in gospodar-
stva ter zadev okolja in pros-
tora, hkrati pa bodo stranke 
lahko oddajale tudi vloge za 
posamezne postopke. 

Ivan Molan,
župan Občine Brežice

jo pa tudi revijo Veteran. V de-
lovnem in finančnem poročilu so 
bile zajete realizirane aktivnosti 
v preteklem letu. Oktobra lani so 
s pomočjo Posavskega muzeja 
Brežice izdali tretji del Posavskih 
vojnih razglednic, ki so jih preje-
li tudi udeleženci zbora.

Med letošnje delovne obvezno-
sti pa so zapisali, da bodo ve-
liko pozornosti posvetili nude-
nju strokovne pomoči članstvu in 
zastopanju interesov društva pri 

občinskih ter upravnih organih. 
Zbirali bodo arhivsko gradivo, 
se udeleževali posvetov in orga-
nizirali strokovne ekskurzije. Ve-
teranom bodo nabavili  veteran-
ske obleke, podelili priznanja, se 
udeleževali proslav in aktivno so-
delovali na športnih prireditvah. 
Petnajstletnico vojne za Slove-
nijo bodo še posebej slovesno 
praznovali v mesecu juniju, ko 
bodo odkrili tudi dve obeležji.
Povabljeni gostje so vodstvu in 
članom čestitali za izpeljane de-
lovne in športne dosežke, župan 
brežiške občine Ivan Molan pa je 
izrazil prepričanje, da bodo še 
naprej tako aktivni, ter hkrati 
obljubil, da jim bo iz občinskega 
proračuna letos prispeval nekaj 
več sredstev kakor preteklo leto. 
Na koncu uradnega dela srečanja 
so najzaslužnejšim veteranom 
podelili srebrne kolajne, brona-
ste znake ter priznanja za požrt-
vovalno delo. 

M. K. Mirtič
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Otroška nogometna šola
Otroška nogometna šola Posavje razvija in spodbuja igranje no-
gometa med najmlajšimi. Obiskujejo jo učenci od 1. do 3. raz-
reda osnovnih šol v Posavju – igralci se imenujejo nogobikci. 
Vodja ONŠ je profesor športne vzgoje Rok Zorko iz Krškega. 

V soboto, 11. marca, in v nedeljo, 12. marca, je potekal v 
športni dvorani Osnovne šole Leskovec pri Krškem nogomet-
ni turnir mlajših in starejših nogobikcev. Obiskovalci so obču-
dovali borbenost in vztrajnost otrok pri igri z žogo in z bučnim 
aplavzom pozdravili zadetke mladih igralcev. Želja po zmagi je 
bila seveda velika, a biti prvi in najboljši ni bilo lahko. V sobo-
to se je turnir odvijal v dopoldanskem in popoldanskem času. 

V sobotnem dopoldanskem delu turnirja so prvo mesto med 
starejšimi nogobikci osvojili igralci ekipe Šentjernej 1. Naj 
strelec med starejšimi nogobikci je postal s 17 zadetki Marko 
Jelovšek, naj igralec pa Andraž Cvitko. Med mlajšimi nogobik-
ci je prvo mesto zasedla ekipa Kostanjevica 3. Naj strelec je s 
7 zadetki postal Erik Grubar, naj igralec Anže Kučič. V sobot-
nem popoldanskem delu turnirja so prvo mesto med starejši-
mi nogobikci osvojili igralci ekipe Krško 3. Naj strelec med sta-
rejšimi nogobikci je postal z 12 zadetki Miha Arh, naj igralec 
Martin Škobrne. Med mlajšimi nogobikci je prvo mesto zasedla 
ekipa Veliki Podlog 2. Naj strelec je s 4 zadetki postal Rok Ko-
zole, naj igralec Luka Kerin.
V nedeljskem dopoldnevu se je odvijal še tretji del turnirja 
med igralci Otroške nogometne šole Posavje. Na njem so prvo 
mesto med starejšimi nogobikci osvojili igralci ekipe Kostanje-
vica 1. Naj strelec med starejšimi nogobikci je postal s 7 za-
detki Nejc Arh, naj igralec Alen Ivačič. Med mlajšimi nogobikci 
je prvo mesto zasedla ekipa Šentjernej 1. Naj strelec je s 7 za-
detki postal Tim Rozman, naj igralec Adrijan Frančič.
Naslednji veliki nogometni turnir članov Otroške nogometne 
šole Posavje bo potekal na velikem nogometnem igrišču stadi-
ona v Krškem v mesecu juniju. 

Smilja Radi

Športna zveza Brežice 
z novim predsednikom
Skupščine Športne zveze Brežice, ki je bila v začetku meseca v 
Brežicah, se je udeležila večina od osemnajstih društev, ki so 
trenutno vključeni v Zvezo, manjkali so le predstavniki treh. V 
poročilu o delu Zveze je predsednica Anica Hribar navedla, da 
so uspeli izpeljati vse tradicionalne prireditve oz. akcije, kot so 
Pohod po poteh brežiške čete, v juniju je potekal Brežiški šport-
ni vikend, izvedli so kolesarski maraton, olimpijski tek, orga-
nizirali so prireditev Športnik leta, sodelovali s hrvaško občino 
Samobor. Poleg tega so objavljali programe športne vadbe za 
šolske otroke ter izdali knjižico Interesne športne dejavnosti, 
društva so obveščali o razpisih ter jim pomagali pri pripravi do-
kumentacije za pridobitev sredstev, oblikovali spletno stran Zve-
ze, ki omogoča društvom, da objavljajo svoje športne aktivnosti, 
organizirali so seminarje za različne vaditelje, da lahko društva 
strokovnejše izvajajo določene programe; organizirali so izobra-
ževalni seminar o novi davčni zakonodaji. Lani so tudi ustanovili 
finančni športni sklad, ki ima dobre možnosti, da se nadalje raz-
vija, uspe ter deluje kot pomoč pri izvajanju društvenih progra-
mov; organizirali pa so tudi nekaj izletov. Predsednica je pouda-
rila tudi, da so v tem času dosegli slogo in soglasje med športniki 
znotraj društev in med samimi društvi ter tako postavili dobre 
temelje za nadaljnje uspešno delo.
Čeprav na lokalnem nivoju ne dosegajo sredstev, ki so predpisa-

na za šport po državnem normativu, načrtujejo, da bi jim to v 
novem mandatnem obdobju uspelo. Ponašajo se z več kategori-
ziranimi športniki, kakor jih imata sevniška in krška občina sku-
paj. Kot je dejal sekretar Ivan Gerjevič, so za take uspehe za-
služni predvsem športni delavci.
Kandidat za novega predsednika Športne zveze Brežice Stanko 
Tomše je v svojem predstavitvenem nagovoru povedal, da bo 
poskušal delovati podobno kot njegova predhodnica, v skladu s 
statutom in se zavzemal, da bodo realizirane vse tradicionalne 
športne prireditve, večji poudarek pa bo namenil izgradnji infra-
strukture – športna dvorana, strelišče, nogometni stadion. Vse-
kakor pa bodo poskušali pridobiti več občinskih sredstev in se 
približati nacionalnim normativom. Člani skupščine Zveze so no-
vega predsednika soglasno izvolili, dosedanja predsednica pa mu 
je še zaželela veliko delovnih uspehov.    

Marija K. Mirtič

Športniki Posavja 2005
V okviru izbora miss Posavja 2006 je potekala tudi razglasitev 
zmagovalcev akcije Posavskega obzornika Športnik Posavja 2005. 
Akcija je potekala od julija lani, zmagovalce v kategorij pa so z 
glasovanjem določili bralci in bralke omenjenega časopisa. Šport-
nike, ki so prejeli največ glasov v svojih kategorijah, sta razglasi-
la in jim podelila spominske nagrade voditeljica TV Krško Bojana 
Kunej in novinar Posavskega obzornika Peter Pavlovič.
Največ glasov v kategoriji športnik Posavja je dobil plavalec Rok 
Kerin, član Plavalnega kluba Celulozar Krško, priznanje za šport-
nico Posavja je prejela triatlonka in plavalka Nina Mandl, člani-
ca Multisport kluba Krško, bralke in bralci so za najboljšo ekipo v 
posamičnih športih izbrali plesni par Amadeja Plevel in Luka Vo-
dlan, člana Plesno glasbenega centra Lukec Krško, priznanje za 
najboljšo moško ekipo v kolektivnih športih je dobil Rokomet-
ni klub Atom Krško (prevzel ga je član ekipe Dušan Urbanč), za 
najboljšo žensko ekipo v kolektivnih športih pa je bil izbran Žen-
ski rokometni klub Europrodukt Brežice (priznanje je prevzel 
predsednik kluba Vinko Kranjčič).

Atom zmagal, Dobova in Sevnica tik pod vrhom

V 17. krogu 1.B rokometne lige so rokometaši Atoma Krško gosti-
li prvouvrščeno ekipo Velike Nedelje. Razburljivo srečanje ni pri-
neslo zmagovalca, saj se je končalo z neodločenim izidom 34:34 
(Šebalj 9, Šerbec in Kovač 5 golov). Dobova je izgubila na gosto-
vanju pri ekipi Sviš s 25:29, za Sevnico pa je bila prav tako na go-
stovanju premočna Gorišnica z rezultatom 24:30. Dobova ima 25 
točk in je na visokem tretjem mestu z le točko zaostanka za pr-
vouvrščenima Veliko Nedeljo in Svišem, Sevnica je z 21 točkami 
takoj za Dobovo na četrtem mestu, Atom Krško pa ima 19 točk in 
je 7. Na prvo aprilsko soboto se v leskovški športni dvorani obeta 
posavski derbi, saj se bosta pomerili ekipi Krškega in Dobove.

Ambrož zmagal pred domačim občinstvom 

Posavski alpinistični klub je pripravil letos 3. letošnje tekmova-
nje prvenstva osnovnošolcev vzhodne Slovenije, v katerem so-

deluje 14 športnih klu-
bov in društev, ki se 
tako ali drugače ukvar-
jajo s športnim pleza-
njem, predvsem z otro-
ci. Tekme v Brestanici 
se je udeležilo rekord-
no število mladih in tudi 
domačini so v boj posla-
li kar 13 otrok vseh ka-
tegorij. Domači klub so 
tako zastopali cicibanke 
in cicibani: Lakner Lau-
ra in Ana Marija, Kurin-

čič Nina, Grozina Kaja, Rabzelj Ana, Bašek Žiga, Robek Aljaž, Lon-
go Domen in Voglar Tit, mlajši dečki: Ambrož Novak, Tin Rabzelj in 
Janko Šet ter starejši deček Nik Škrlec. Velika večina naštetih je 
bila novincev, uvrstili pa so se v sredino sodelujočih. Izpostaviti ve-
lja lep rezultat Domna Longa, ki je bil peti, zmago pred domačim 
občinstvom pa je dosegel Ambrož Novak, ki je zmagal na vseh treh 
tekmah in tako v vodi v prvenstvu pri mlajših dečkih.

Močivnikova premočna v akrobatiki

Selekcijske telovadke Gimnastičnega društva Rain Krško  so se za 
začetek nove tekmovalne sezone pomerile na tradicionalnem me-
morialu Cirila Hočevarja v športni akrobatiki v Mariboru. V kate-
goriji mlajših deklic je ekipa v postavi Vita Močivnik, Urška Ašič, 
Maruša Metelko in Lara Žibert osvojila ekipno 4. mesto. Med posa-
meznicami je bila Lara Žibert 15., Maruša Metelko 16., Urška Ašič 
17. in Vita Močivnik 22. V kategoriji deklic je Ana Vodeb osvojila 
10. mesto. Najuspešnejše so bile mladinke, saj so v postavi Urška 
Mižigoj, Nika Močivnik in Urška Štus ekipno zmagale. V posamični 
konkurenci je z izredno parterno akrobatiko  premočno zmagala 
Nika Močivnik, 2. je bila Urška Štus, 4. pa Urška Mižigoj. 

Štiri zmage domačih plesalcev

V  Krškem je v organizaciji Plesnega kluba Lukec Krško potekalo dr-
žavno kvalifikacijsko tekmovanje v show plesih za pionirje, mla-
dince in člane. V množici 500 tekmovalcev iz 28 klubov so v svo-
jih kategorijah tekmovali tudi domači tekmovalci in se uvrstili na 
državno prvenstvo, ki bo junija. V kategoriji solo step mladinci je 
zmagal Matic Drakulič, prav tako je skupaj s Sabino Štajner zmagal 
v step parih. V kategoriji solo step člani je zmagal Luka Vodlan, pri 
članskih step parih pa Špela Petrovič in Špela Lenič. Sicer pa so Luk-
čevi plesalci nastopili tudi na plesnem turnirju v  standardnih in la-
tinsko ameriških plesih v Murski Soboti.  Tomi Kostevc in Eva Radej 
sta v kategoriji mladincev C na svojem drugem tekmovanju zmaga-
la v ST, v LA plesih pa sta bila 6. V kategoriji mlajših mladincev B 
sta bila Jan Bahar Petek in Tina Gajšek Murko v ST plesih 6., v LA pa 
7., v kategoriji mladincev B pa sta Edi Rostohar in Dolores Padevski 
v ST plesih osvojila 3., v LA plesih pa 7. mesto.

 Novo vodstvo Teniškega kluba Krško

Na izredni skupščini Teniškega kluba Krško so člani izvolili novo 
vodstvo. Predsednik je postal Robert Ostrelič, podpredsednik je 
dosedanji prvi mož kluba Marjan Šunta, v upravnem odboru pa 
so še Andrej Špiler, Želimirko Pavlović, Janko Omerzu, Branko 
Vrhovšek in predstavnik trenerjev. Vizija novega vodstva TK Kr-
ško je, da  klub  v naslednjih štirih letih postane moderna šport-
na organizacija z visoko stopnjo pripadnosti in identitete član-
stva ter prepoznavnosti v širšem regionalnem prostoru. Sicer pa 
je na klubskih igriščih potekalo odprto prvenstvo TK Krško za te-
nisače in tenisačice od 8 do 11 let, ki se ga je udeležilo 87 mla-
dih iz vse Slovenije. Od domačih igralcev sta se z delitvijo 3.-4. 
mesta v kategoriji dečkov - 11 let izkazala Aleksej Jankovič in 
Matej Požar. 

Globočani pobrali skoraj vse

V Globokem je v organizaciji DBV Katana potekalo državno pr-
venstvo v ju-jitsu za kadete in mladince. Tekmovalo je 35 tek-
movalcev v duo sistemu in 81 v borbah iz 9 slovenskih ju-jitsu 
klubov. V duo sistemu so vse naslove državnih prvakov  osvojili 
domačini:  moški par Knezič-Krulc, ženski par Žarn-Kržan in me-
šani par Žabjek-Pirc do 15 let ter moški par Žerjav-Kovačič, me-
šani par Derenda-Ferenčak in sestri Preskar nad 15 let. V šport-
nih borbah so med domačini zmagali Peter Pšeničnik, Jure Slak, 

Valerija Bogovič, Vojko Vučkovič in Damjan Žerjav, tretja sta bila 
Sandi Hotko in Dejan Harapin, peti pa Uroš Matjašič. Po nekaj 
medalj in naslovov prvakov so osvojili tudi klubi Bushido iz Nove-
ga mesta, Ippon iz Sevnice in Ninja iz Črnomlja. 

Pet kolajn brežiških... 

V Žalcu je potekal mednarodni karate turnir, na katerem je Ka-
rate klub Brežice nastopil s 10-člansko ekipo in osvojil 5 kolajn. 

Bronaste medalje 
so osvojili Petra 
Planinc, Viktor Ko-
pinč, Nastja Galič, 
Rem Vojvoda in eki-
pa starejših dečkov 
v postavi Viktor Ko-
pinč, Krešimir Bla-
žević in Rem Vojvo-
da. Dobre uvrstitve 
so dosegli tudi Žan 
Mladkovič, Bruno 
Budič in Krešimir 
Blaževič. Še pose-
bej velja pohvali-
ti Petro Planinc in 

Viktorja Kopinča, ki se skoraj z vsakega tekmovanja vračata s 
kolajnami. 

...in 14 sevniških karateistov

Na turnirju v Žalcu je blestela tudi ekipa Karate kluba Hypo Sev-
nica, ki je osvojila kar 14 medalj. Sevničani so se na najvišjo 
stopničko zavihteli štirikrat (dvakrat Aljoša Orač, Rok Črepinšek 
in Miha Cvelbar), trikrat so bili drugi ( ekipa v postavi A. Orač, 
Rok Kuzem in Lino Šalamon, Jasmin Dautbegović in Kuzem)  ter 
sedemkrat tretji (dvakrat Marja Zidarič in L. Šalamon, Črepin-
šek, Denis Orač, in Uroš Šinkovec). Njihov najboljši tekmovalec 
je bil 14-letni Aljoša Orač, ki je v dveh disciplinah zmagal in ob 
tem osvojil še eno 2. mesto.

Brežiški mlajši mladinci zmagali petič zapored
 V Luciji pri Portorožu je potekal 6. krog državnih strelskih lig. Še 
petič zapored so ekipno zmago v streljanju z zračno pištolo zabe-
ležili brežiški mlajši mladinci v postavi Gabrijela Pešec, Tadej Se-
čen in Marko Pšeničnik, Peščeva pa je zmagala tudi posamično. V 
skupni uvrstitvi so si Brežičani že zagotovili končno zmago, enako 
pa velja za Peščevo. Mladinska ekipa Brežic v postavi Kristina Gru-
beša, Miha Zev-
nik in novinec 
Vladislav Šelest 
je bila druga, v 
skupni uvrstitvi 
pa so Brežičani 
tretji. Članska 
ekipa v postavi 
Srečko Vidmar, 
Vesna Kržan in 
Matej Krajnčič 
je bila v 1. dr-
žavni pištolski 
ligi deveta in se 
je tako utrdi-
la na skupnem 
osmem mestu.

Ambrož Novak je splezal na najvišjo 
stopničko

Člani DBV Katana iz Globokega 

 Mladi brežiški karateisti
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Nagrajenci 3/06 številke:
1.nagrada
Vinko Virant,
Gubčeva 8, 8270 Krško

2.nagrada
Jože Gorenc, 
Titova 110, 8281 Senovo

3.nagrada
Nataša Klemenčič,
Slomškova 7, 8250 Brežice

Geslo križanke pošljite do 14. aprila 2006 na naslov: Posavski 
obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. Med 
reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike 
naslednjih nagrad, ki jih podarja Vulkanizerstvo Špica:

1. nagrada: premontaža in centriranje gum na osebnem 
vozilu (navadna platišča)
2. nagrada: premontaža gum na osebnem vozilu (navad-
na platišča)
3. nagrada: majica Vulkanizerstva Špica

Geslo 3/06 številke:

NAJBOLJŠE 
PICE IZ 
KRUŠNE PEČI 
FONTANA 
NAREDI

POSAVSKIObzorniK

POSAVSKI
REGIONALNI
PROGRAM
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Pooblaščeni zastopnik:

Robert Lajkovič s.p.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/ 49 77 090
Gsm: 041/ 766 345

avtomatizacija dvorišč
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Pomlad na avdiciji
Kulturno društvo Leskovec pri Krškem je minulo soboto v 
avli leskovške šole pripravilo prireditev z naslovom Pomlad 
prihaja. Režiser Rastislav Florjančič si je predstavo zamislil 
v obliki avdicije, na kateri so dobili nastopajoči priložnost, 
da se pokažejo pred množico obiskovalcev kot kandidati, ki 
želijo v svet besede, prepevanja, plesa ali imitiranja.

Pod budnim očesom „zmede-
ne“ komisije, ki so jo z ob-
čutkom odigrali člani društva, 
sta na odru s prepevanjem ob 
zvokih kitare zablesteli Ur-
ška Marinčič in Mateja Felici-
jan, trojica iz Otroške gleda-
liške skupine Nastja Jalovec, 

Blaž Milar in Lara Vizlar se je 
pomenkovala o Petih Pepel-
kah.  Prikupen nastop je izve-
dla Otroška folklorna skupina 
leskovške osnovne šole, ubra-
no sta združili glasove Jerneja 
in Mateja Žarn, s svojimi pes-
mimi sta se predstavili članici 
Literarne sekcije Slavica Jar-
kovič in Stanka Hrastelj. S kla-
viaturami in petjem so navdu-

ševale Serjega Bogovič, Lara in 
Ines Jagrič, v izraznem plesu 
pa Unique 1 ter Unique 2. Na 
avdicijo se je s humorističnim 
monologom prijavila t.i. pes-
nica, ki jo je odlično odigra-
la Mirjana Marinčič, Romeo, ki 
ga je na odru prejecljal Zden-
ko Perec, pa je ob plišasti rač-
ki Juliju, želel postati ne-
prepričljivi ljubimec in svojo 
vlogo idealno izpeljal, roker-
sko usmerjeni „ciganski“ Vo-
lare s kitaro in CD ploščo v sti-
lu odpiranja ust, poplesovanja 
in poskakovanja po odru, pa je 
zanimiral publiko do bučnega 
sodelovanja. Za konec se je 
prireditvena žogica umirila z 
ubranim prepevanjem Cerkve-
nega mešanega pevskega zbo-
ra Župnije Leskovec pri Krškem 
in z zadnjo pesmijo Nabucco 
izzvala gromko ploskanje. 

Mogoče je tudi zato stroga ži-
rija vsem udeležencem prizna-
la, da so avdicijo uspešno za-
ključili, predsednik društva 
Janez Kerin pa jih je pova-
bil še na ogled razstav – foto-
grafske Prva petletka, razstave 
militarij iz časa Avstro-Ogrske 
ter potujoče srednjeveške ti-
skarne, Stanka Hrastelj pa se 
je pridružila s pesniško zbirko 
Nizki toni. M.K.M.

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA           OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA

Jelerjevi gre tudi med članicami
Na prvi letošnji tekmi za pokal Slovenije v Šenčurju pri Kranju je 
bila najuspešnejša tekmovalka Marija Jeler iz KBŠ Rajhenburg, ki 
je v borbah članic nad 60 kg ugnala vse tekmice. V isti kategori-
ji je Jasmina Grilc nesrečno izgubila v podaljšku polfinala in se 
morala zadovoljiti z bronom. Marija je nastopila tudi v katah po-
samezno, kjer je osvojila tretje mesto. Med mlajšimi člani klu-
ba se je odrezal Uroš Veličevič, ki je pri mlajših kadetih nad 64 
kg osvojil svoje prvo odličje – bronasto medaljo. Pri mlajših ka-
detinjah je bron osvojila še Sara Jeler, v isti kategoriji pa je bila 
Saša Venek peta. 
Danijela Grilc pa se z državno reprezentanco udeležila izbornega 
mednarodnega turnirja v Splitu, kjer je bila uspešna v treh izmed 
štirih bojev ter končala na tretjem mestu. Danijela je zaenkrat 
prva kandidatka težke kategorije za nastop na članskem evrop-
skem prvenstvu, ki bo maja na Norveškem. Jasmina in Marija se 
prvenstva ne bosta mogli udeležiti zaradi šolskih obveznosti. 

Osvojili dve medalji

Člani Thai Boksing kluba Brežice so se v nemškem Singenu udele-
žili tekme evropskega pokala v tajskem boksu in osvojili dve me-
dalji. V elitni diviziji se je v kategoriji do 81 kg boril samo trener 
in tekmovalec Rožle Jazbinšek. Že v prvi borbi je naletel na fa-
vorita turnirja Španca Montano in po mnenju sodnikov izgubil. V 
drugi diviziji so se borili kar štirje borci TBK Brežice. V absolut-
ni kategoriji (91+) se je Tomislav Lukšić pomeril z domačinom in 
moral zaradi poškodbe prekiniti dvoboj. V kategoriji do 75 kg je 
Viljema Pirnata po sodniški odločitvi premagal Španec, ki je na 
koncu osvojil turnir. V kategoriji do 81 kg je Edin Husanovič v 30 
sekundah knockoutiral Švicarja, Čeh mu je predal dvoboj, v pol-
finalu pa ga je po točkah premagal Slovak, tako da je Edin osvojil 
neverjetno tretje mesto. Za še večje presenečenje je v kategori-
ji do 86 kg poskrbel Klemen Gorišek, ki se je brez borbe prebil v 
finale, kjer ga je čakal nemški tekmovalec. Čeprav ga je Klemen 
dvakrat spravil na tla, je Nemcu uspelo zmagati, brežiški borec 
pa je osvojil pokal za drugo mesto.

Boštjan Arh

ŠPORT, PROSTI ČAS

Šestnajsti otroški parlament
V ponedeljek, 13. marca, je v veliki dvorani Državnega zbora RS 
potekal 16. nacionalni otroški parlament, ki ga že šestnajsto leto 
zapored organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Udeleži-
le so se ga tudi predstavnice mladih parlamentark in parlamen-
tarcev iz regije Posavje: Katarina Mekiš, Katarina Rešek, Katja 
Mikolič in Sandra Ogorevc. Spremljale so jih mentorice Marjanca 
Fritz, Valerija Jazbec in Andreja Šiško ter Vida Ban, regijska ko-
ordinatorka Zveze Prijateljev Mladine Slovenije za otroške par-
lamente v Posavju. Prispevki mladih parlamentark iz Posavja so 
bili aktualni tudi na nacionalnem nivoju, saj so v Posavju aktiv-
nosti v tem projektu potekale skozi vse leto (otroški parlamenti 
na šolah, v organizaciji ZPM, udeležba na svetovni konferenci v 
Ljubljani in na svetovnem otroškem parlamentu v Tuniziji). Par-
lamentarka Katarina Mekiš, iz Krškega, sedaj že gimnazijka, je 
udeležencem Nacionalnega parlamenta izčrpno poročala o Sve-
tovnem Otroškem parlamentu, ki se ga je udeležila kot pred-
stavnica Slovenije, Katarina Mekiš, učenka OŠ Jurija Dalmatina 
iz Krškega, Katja Mikolič, učenka OŠ Sava Kladnika iz Sevnice ter 
Sandra Ogorevc, učenka OŠ Globoko pa so sodelovale v delovnih 
komisijah in v razpravi na plenarnem zasedanju na letošnjo temo 
Tabuji – prepovedane stvari.  V. B.
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POSAVSKI OBZORNIK izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

Uredništvo: 
Trg Matije Gubca 3,
8270 Krško
Tel.: 07 49 05 782,
Faks: 07 49 05 781 
www.posavje.info,
obzornik@volja.net
TRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršna urednica 
Lidija Petrišič 

Prelom in priprava za tisk
Studio Neviodunum, Krško
Vodja trženja
Katarina Požun 
tel.: 07 49 05 780

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica. 
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki 
je 30. marec. Za točnost po-
datkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo nji-
hovi uredniki. 
Tisk
Delo - TČR, d. d., Ljubljana
Naklada
23.200 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika izide 
v četrtek, 6. aprila 2006.

KAM V POSAVJU?

POSAVSKIObzorniK

Prireditve med 23. marcem in 5. aprilom 
Četrtek, 23.3.
- ob 17.00, nastop otrok iz vrtca Brestanica ob zaključku pro-

jekta Popotnik sklepa prijateljstva, Osnovna šola Brestanica
- ob 17.00, razstava izdelkov članov UTŽO Krško in predavanje  

Moja pot ozdravitve, Dvorana v parku Krško
- ob 18.00, potopisno pedavanje Mateje Gutman: Raj na zemlji 

ali nočna mora: Azija pred in po cunamiju, Knjižnica Brežice 
- ob 19.30, komedija v izvedbi gledališke skupine KD Otočec 

Poročil se bom s svojo ženo, kulturna dvorana Sevnica
Petek, 24.3.
- ob 16.00, srečanje starejših krajanov (nad 75 let) z levega 

brega Krškega, Osnovna šola JD Krško
- ob 17.00, prireditev Pozdrav pomladi, Dom XIV. divizije Se-

novo
- ob 19.00, otvoritev razstave slikarke Tine Brinovar, Galeri-

ja Krško
- ob 19.30, komična opera Don Pasquale v izvedbi SNG Opera in 

balet Ljubljana, Kulturni dom Krško
Sobota, 25.3.
- ob 18.00, odprtje razstave kvačkanih izdelkov Ivana Haleca, 

glasbeni program: Mlade Stražanke, Jožefova dvorana v Le-
skovcu

Nedelja, 26.3.
- med 8. in 10. uro, v počastitev materinskega praznika bo 

med mašo na lajno in oprekel igral Vlado Nunčič, cerkev v Le-
skovcu

- ob 9.00, 22. tradicionalni pohod po brežiški poti, zbor pred 
Gostiščem Les na Čatežu ob Savi

- ob 9.30, koncert Kamniških kolednikov v počastitev materin-
skega dne, cerkev sv. Marije v Dolenji vasi

Sreda, 29.3.
- ob 17.00, območna revija otroških pevskih zborov „Sijaj, sijaj 

sončece“, Osnovna šola Cerklje ob Krki
Četrtek, 30.3.
- ob 19.00, izvirna komedija Center Raj v izvedbi dramske sek-

cije Veseli oder pri KD Žarek Dolenja vas, gasilski dom Dole-
nja vas

- ob 19.00, predstavitev knjige Marije Sušnik: Etnografska zbir-
ka treh generacij na Bizeljskem, Knjižnica Brežice 

Nedelja, 2.4.
- ob 16.00, dobrodelna prireditev Košnikova gostilna: Mito Tre-

falt, Brodniki, Trebeški drotarji, Koprivniški kvartet, FS Svo-
boda Senovo in FS učencev OŠ Koprivnica, Osnovna šola Ko-
privnica

CKŽ 26, 8270 Krško

CICIBANOVE  URICE !
Vrtec Krško bo v šolskem letu 2005/06 organiziral

CICIBANOVE URICE,
ki so namenjene otrokom, starim 

od 3 do 6 let in niso vključeni v vrtec.

To so dnevi igre in druženja z vrstniki, ki bodo potekali 
ob sredah in četrtkih popoldan med 15.30 – 18.00 uro

 v mesecu aprilu in maju 
v vrtcu Ciciban (pri OŠ Krško)

Začetek bo  v sredo 5.4.2006.

Vabljeni so otroci iz Krškega in okolice.

Cicibanove urice so brezplačne.

Otroka lahko prijavite v tajništvu vrtca osebno ali po telefonu
07/49-21-558 ali 07/49-05-155 oziroma na gsm 041 202 410

do vključno 31.3.2006.
Vljudno vabljeni !

Program sofinancira 
Ministrstvo za šolstvo in šport

Program sofinancira 
Evropska unija

Svetovalno središče Posavje z aprilom širi svojo dejavnost
Ljudska univerza Krško je bila na Javnem razpisu za sofinancira-
nje razvijanja in širjenja mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih 
svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje – centri 
VŽU, izbrana kot koordinatorka projekta Center vseživljenjske-
ga učenja Posavje. V projektu bomo v sodelovanju z 11 partner-
skimi organizacijami iz Posavja razširili tudi dejavnost Svetoval-
nega središča Posavje.

Svetovalno središče Posavje bo s 01.04.2006 delovalo na sedežu 
Ljudske univerze Krško (vse dni v tednu) in na šestih dislokacijah 
v Posavju – enkrat mesečno, in sicer:
- Kostanjevica na Krki (enota Valvasorjeve knjižnice Krško)
- Veliki Kamen (točka MC Krško) 
- Sevnica (Osnovna šola)
- Šentjanž (Osnovna šola)
- Brežice (Ekonomska in trgovska šola Brežice)
- Bizeljsko (Krajevna skupnost)

Na vseh dislokacijah bomo odraslim nudili brezplačno informiranje 
in svetovanje o formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja.
Želimo ustvariti pogoje, da bi čim več prebivalcev regije imelo 
možnost dostopa do informacij, učenja in svetovanja.

2. APRIL – MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE

Rojstni dan velikega pravljičarja Hansa Christiana Andersena je IBBY, 
mednarodna zveza za mladinsko književnost leta 1967 proglasila za 
mednarodni dan knjig za otroke. Vsako leto izberejo za pokrovite-
ljico eno izmed držav članic, iz katere obide svet poslanica otrokom 
vsega sveta. Letos je to Slovaška. Avtor poslanice z naslovom Usoda 
knjig je zapisana v zvezdah je Ján Uličiansky, ilustracija je delo Pet-
ra Čisárika.
Tudi v naši knjižnici bomo ob tem prazniku še posebej pozorni do naših 
mladih bralcev, zato vabimo tudi vašega otroka v knjižnico, kjer se jim 
bo v knjigah odprla čarovnija, kjer bodo našli vesolje zakladov.

Usoda knjig je zapisana v zvezdah

Odrasli pogosto sprašujejo, kaj bi se zgodilo s 
knjigami, če bi jih otroci nehali brati. Morda bi 
jim morali odgovoriti takole:
‘Naložili bi jih na velikanske vesoljske ladje in 
jih poslali med zvezde!’
Uf!
Knjige so res kot zvezde na nočnem nebu. Toli-
ko jih je, da jih ne moremo prešteti in pogosto 
so tako daleč od nas, da si ne drznemo seči po 
njih. A predstavljajte si, kako temno bi bilo, 
če bi nekega dne vse knjige, ti kometi vesolja 
naših misli, ugasnile in prenehale oddajati ti-
sto brezmejno moč človeškega znanja in domišljije …
Ojej!
Pravite, da otroci takšne znanstvene fantastike ne razumejo? Prav, pa 
se vrnimo na Zemljo in mi dovolite, da prikličem v spomin knjige svoje-
ga otroštva. Nanje se tako ali tako spomnim, vsakič ko uzrem na nebu 
Veliki voz, saj so se prve knjige pripeljale k meni prav na vozu … No, ne 
ravno k meni; najprej so se pripeljale k mami. Bilo je med vojno.
Nekega dne je stala ob cesti in mimo nje je pridrdral voz, zvrhoma na-
ložen s knjigami, vlekla pa ga je cela vrsta konj. Voznik je mami pove-
dal, da so knjige iz mestne knjižnice in jih pelje nekam na varno, si-
cer bi jih uničili.
Takrat je bila mama še punčka, brala pa je tako rada, da so ji oči ob po-
gledu na množico knjig zažarele kot zvezde. Do tistega dne je videla na 
vozovih zgolj travo, slamo ali pa gnoj. Zanjo je bil voz, poln knjig, kot 
iz pravljice. Tako je le stežka zbrala pogum in vprašala:
‘Bi lahko dali kakšno knjigo meni? Toliko jih imate, prosim, samo eno!’
Možak se ji je nasmehnil, ji prikimal, skočil z voza, odprl stranico in 
rekel:
‘Vzameš jih lahko toliko, kolikor jih bo obležalo na poti!’
Knjige so glasno padale na prašno cesto, tisti čudni voz pa je kmalu izgi-
nil za ovinkom. Mama je pobrala knjige in srce ji je od razburjenja div-
je bílo. Ko je z njih spihala prah, je med njimi čisto po naključju našla 
zbrana dela Hansa Christiana Andersena. V petih zvezkih različnih barv 
ni bilo niti ene ilustracije, toda mami so vseeno na čudežen način raz-
svetlili tiste noči, ki se jih je tako bala. Med tisto vojno je namreč iz-
gubila svojo mamo. Ko pa je ob večerih brala pravljice, ji je bila vsaka 
kot žarek upanja in s tiho podobo v srcu, naslikano s priprtimi vekami, 
je lahko mirno zaspala, vsaj za nekaj časa …
Leta so minevala in vse tiste knjige so postale moje: z mano gredo po 
vseh prašnih poteh mojega življenja … Se sprašujete, o kakšnem pra-
hu govorim?
Ah!
Morda o zvezdnem prahu, ki leže na naše oči, kadar v temni noči sede 
beremo. Če dejansko beremo knjigo. Kajti kot knjiga nam je lahko mar-
sikaj: človeški obraz, gube na dlaneh ali pa zvezde …
Zvezde so knjige nočnega neba in kot takšne razsvetljujejo temo.
Kadar se sprašujem, ali je vredno napisati še eno, se zazrem v nebo in 
si prigovarjam, da je brez meja ter da je na njem vendarle dovolj pros-
tora še za eno malo zvezdico.

Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
vabi na 

DOBRODELNI KONCERT
v PETEK, 31. marca 2006, ob 19.00

v telovadnici osnovne šole Kostanjevica na Krki

Nastopajo : ŠTAJERSKIH 7, ANSAMBEL PETRA FINKA, FREDI 
MILER, ANSAMBEL DORI, ANSAMBEL MAJOLKA, VANDROVCI, 
BRODNIKI, ANSAMBEL MEH, ANSAMBEL FRANČIČ, NACE JUN-
KAR, NINA ŠALAMON, MPZ OSNOVNE ŠOLE JOŽETA GORJUPA
Povezovalci programa: PETRA REP BUNETIČ, SLOBODAN JO-
VIČ, MELITA SKUŠEK, SILVESTER POLAK 
Izkupiček koncerta je namenjen posodobitvi šolske opreme.

DŠB BUS
Cena: 800,00 sit (3,34EUR).

smer LJUBLJANA
vozni red (nedelja) : 
- ob 19.45 iz brežiške avtobusne postaje
- ob 20.00 iz krške avtobusne postaje
- ob 20.15 na Raki (ob hitri cesti) 
- ob 20.45 Novo mesto (cena  600 sit; 2,50 EUR)
- ob 22.00 Ljubljana  (Bežigrad,Dunajska,Bavarski dvor,Ši-

ška, Rožna dolina,Gerbičeva)

INFO & REZ. : Danijela Švajger (041 233 464) 

smer MARIBOR
vozni red (nedelja) : 
- ob 20.00 iz krške avtobusne postaje
- ob 20.15 iz brežiške avtobusne postaje
- ob 20.20 iz Župelevca izpred trgovine
- ob 20.30 iz Bizeljskega-gost. Šekoranja
- ob 22.00 Maribor (Tabor, Gosposvetska, STUK, Tyrseva, City)
   
INFO & REZ. : Katja Kordelc (031 880 343)

DŠB jazz night
Jazz trio:
Matej Hotko – bas
Janez Gabrič - bobni
Peter Urek - klaviature

Sobota, 1.4. 2006, MC Brežice

Zaključek košarkarske lige
V soboto 18. marca sta Društvo študentov Brežice in TVD Par-
tizan Artiče pripravila 3. posavski All Stars v košarki in zaključ-
no prireditev košarkarske lige, ki se je odvijala v športni dvo-
rani Oš Artiče. Tradicionalne tekme so se udeležili najboljši 
posavski košarkarji, ki so jih organizatorji tokrat razdelili v eki-
po starejših in ekipo mlajših. Za dve točki so zmagali starejši 
in dokazali, da izkušnje še nekaj veljajo. Najboljši igralec All 
Starsa je bil Franc Krošelj, ki je za starejše dosegel 23 točk. 
Tekmovanje so med odmori popestrili plesalci in plesalke pod 

vodstvom Blanke Župan, ki so s svo-
jim nastopom navdušili številne ob-
iskovalce. Organizatorji so po tekmi 
pripravili pogostitev za vse obisko-
valce, pokale in priznanja je podelil 
brežiški župan Ivan Molan. Prvo me-
sto so osvojili igralci Boom efekta iz 
Artič, ki so v finalu premagali ekipo 
NEK Team iz Krškega. Na tretje me-
sto so se uvrstili mladi upi posavske 
košarke ekipa Skala iz Brežic, med 
katerimi je tudi Jože Stajnko, ki je 
dosegel v povprečju 16,3 točke na 
tekmo in postal najboljši strelec ko-
šarkarske lige 2006. 

Foto: Matej Brezovšek

Premiera otroških filmov 
V soboto, 18. marca, sta bila v okviru multimedijskega dogodka 
Luksuz Džumbus Attack v MC Krško premierno prikazana dva igra-
na filma, ki sta nastala v koprodukciji video krožka OŠ Leskovec in 
Luksuz produkcije Društva zaveznikov mehkega pristanka. Kratki 
igrani film Sinusi je režirala Sanja Spirić, režiser filma Zanka pa je 
Žiga Divjak, ki je napisal tudi scenarij. V glavnih vlogah nastopa-
ta Nina Urbanč in Žiga Maruša, pri nastajanju filma pa je sodelova-
lo več kot petnajst osnovnošolcev. Prikazali so tudi preko 20 osta-
lih igranih in animiranih filmov najmlajših filmskih ustvarjalcev, ki 
jih snemajo ob pomoči mentorice Dženi Rostohar. Na srečanju naj-
mlajših filmskih in video ustvarjalcev oktobra v Izoli so prejeli 11 
nagrad, od teh tudi prvo nagrado občinstva za film Krški pokol s pi-
štolo. V nadaljevanju programa so bili prikazani tudi filmi Luksuz 
produkcije, ki so prejeli pet nagrad na letošnjem Festivalu neod-
visnega filma v Sloveniji. Po filmih so predstavili rezultate projek-
ta čezmejnega sodelovanja Džumbus, v katerem sodelujejo mladi 
glasbeniki in videoartisti iz Slovenije (DZMP Krško) in Italije (Do-
biaLab). Predvajali so glasbene video klipe (Gero, Growing Rats, 
For Taste, The Lift, Devil Man ...), reportaže s koncertov in krat-
ke eksperimentalne filme, ki so nastali v okviru enoletnega projek-
ta, ki je bil podprt s strani programa EU Mladina. V uvodu so na-
stopili gosti iz Italije Res.et, v svet progresivne psihadelije pa nas 
je popeljal multimedijsko podprt trio The Lift. Domači udeležen-
ci lanskoletnega Klubskega maratona Radia Študent so nam pred-
stavili muziko s svežega demota, ki ga je posnel maestro Alberto 
Davanzo (Dobia Lab). Sliko sta v živo mešala VJ Log z gostjo iz Ir-
ske - VJ Jox. T.G.

Slavčkov spev
Kulturno društvo Brestani-
ca je ob 100-letnici smrti 
pesnika Simona Gregorči-
ča v petek pripravilo lite-
rarno-glasbeni večer z na-
slovom Slavčkov spev, ki je 
bil hkrati tudi darilo društva 
ženam ob 8. marcu – dnevu 
žena. Gregorčičevo poezijo 
so obogatili tudi z njegovi-
mi uglasbenimi pesmimi. 
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Brežiški flosarji praznovali 
peto obletnico
Športna dvorana v artiški osnovni šoli je pokala po šivih od množice ljudi, ki se je zgrnila va-
njo, od gromkega ploskanja in veselih viž, ki so jih izvajali Brežiški flosarji in njihovi gostje.

Vodja ansambla Franci Lepšina, 
ki smo ga zmotili kar med odmo-
rom, se je nostalgično spominjal 
časov izpred petih let, ko so se 
zbrali trije glasbeniki. Nekaj 
časa si niso nadeli niti imena, 
predstavljali so se le kot »do-
mači« fantje. V ime ansambla 
so želeli vtkati kraj Brežice in še 
nekaj prepoznavnega, zato so se 
odločili za sotočje obeh rek, ki 
se tu zlijeta, v preteklosti pa so 
tod pluli splavarji oz. flosarji.

Ko je potegnil črto pod petletni-
co, je navedel, da so izdali ka-
seto in zgoščenko, udeleževali 
so se festivalov narodnozabav-
ne glasbe po Sloveniji in osvoji-

li kar nekaj nagrad in priznanj. 
Od lani šteje ansambel tudi pet 
članov. Z vokalom mu dela druž-
bo Vesna Umek, Boštjan Umek 
je vešč s harmoniko, na klavia-
turah in z vokalom, prav tako se 
prepevanju pridruži tudi Janko 

Kršin, ki brenka na ritem kita-
ro, na bas kitari pa je vešč Jer-
nej Pavlič. 
Načrtujejo izdajo nove zgoščen-
ke, z novimi pesmimi pa se pri-
pravljajo že tudi na tri festivale, 
ki bodo v Števerjanu, na Graški 
Gori in v Vurberku, kajti lani so 
na njem osvojili tretjo nagra-
do za besedilo pesmi Na mo-
jem vrtu. Poslušalci radia Alpski 
val iz Tolmina pa so njihovo pe-

sem Kruh iz domače peči izbra-
li za pesem leta 2005. Za različ-
ne nastope in igranja prejemajo 
veliko ponudb, zato so zasede-
ni takorekoč vsak konec tedna. 
Veseli jih, da so poslušalci sta-
rostno raznoliki, kar so dokaza-

li tudi v nedeljo v Artičah. Tako 
so v programu, ki ga je povezo-
vala Darja Vrhovnik, za humori-
stični del pa poskrbel Pepi s Ptu-
ja, vzdušje dvigovali Ansambel 
bratov Poljanšek, Ansambel To-
nija Verderberja, Mladi Dolenci, 
Ansambel Ekart, Ansambel Pet-
ra Finka, skupina Harmony, Ko-
rado in devetletni harmonikar 
Luka Barbič. 

M.K.Mirtič

KD Godba Sevnica pred 
novimi izzivi
Potem ko je bilo leto 2005 za Godbo Sevnica leto največjih 
uspehov, predvsem z osvojitvijo zlatega roga med 16 ev-
ropskimi godbami na gostovanju na Poljskem, so postavi-
li temelj za nadgradnjo kvalitete tudi v prihodnje in posta-
vili ambiciozen načrt za leto 2006, saj se, kot poudarjajo, 
brez zahtevnih projektov ne da zagotavljati kvalitete. Po-
leg ostalih koncertov in priložnostnih nastopov bodo junija 
gostovali na mednarodnem festivalu instrumentalnih orke-
strov FEDO 2006 na Češkem, udeležili pa se bodo tudi tra-
dicionalnega Oktober festa v bavarski prestolnici.

Godba šteje 48 članov, katerih 
povprečna starost je 21 let. 
Glasbeniki so večinoma učen-
ci, dijaki in študentje s pri-
mernim glasbenim znanjem, ki 
se udejanja ravno z igranjem v 
orkestru. Kar nekaj članov na-
daljuje s šolanjem na srednji 
glasbeni šoli in glasbeni aka-
demiji. Godba Sevnica je lani 
stopila na prizorišče 23-krat in 
opravila preko 200 ur vaj. So-

delovala je na najrazličnejših 
prireditvah, pripravila dva sa-
mostojna koncerta ob dnevu 
državnosti in božično novolet-
ni koncert, sodelovala na Vin-
ski vigredi v Metliki, svoje pa 
je dodal tudi Big Band, ki de-
luje znotraj društva. Zagotovo 
pa je bilo gostovanje na Polj-
skem v mestu Leszno, kjer so 
med 16 godbami Evrope z veli-
kim ponosom prejeli zlati rog, 
kar je do sedaj najvišje pri-
znanje in uspeh orkestra. 
Junija bodo na povabilo orga-
nizatorja gostovali na več-

dnevnem mednarodnem festi-
valu instrumentalnih orkestrov 
FEDO 2006 v mestu Šteti bli-
zu Prage, ob orkestrih iz Nem-
čije, Nizozemske, Poljske, Če-
ške, Litve … Drugo pomembno 
povabilo  je prišlo iz Turken-
felda iz Nemčije, kjer se bodo 
oktobra udeležili njihovega 
festivala in prireditev Oktober 
festa v bavarski prestolnici.
»Poleg zagotavljanja kontinu-

irane obnove inštrumentov, 
uniform, z veseljem ugotav-
ljamo, da se na podlagi dobre-
ga sodelovanja z Glasbeno šolo 
Sevnica vse več mladih vklju-
čuje v naš orkester. Zavedamo 
se pomembnosti strokovnega 
dela, zato smo po odpovedi 
dosedanjega dirigenta  v naše 
vrste privabili mladega diri-
genta g. Kreča Matica, z ve-
likim glasbenim znanjem, ki je 
godbi dal nov strokovni in mla-
dostni zagon,« še dodaja pred-
sednik Andrej Štricelj.

Nova pridobitev na šoli
dr. Mihajla Rostoharja
Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško so pred petimi leti 
v učni proces vpisali gibalno ovirano učenko in ugotovili, da so 
nastopile težave pri premagovanju arhitektonskih in drugih ovir. 
Uspeli so z izgradnjo dvigala, ki danes povezuje vseh pet etaž 
šole. Prejšnji teden pa so odprli še toaletne prostore za gibalno 
ovirane otroke in otroke z morfološkimi motnjami v razvoju, saj 
so s pomočjo Občine Krško in drugimi donatorji uspeli rekonstru-
irati kabinetni prostor.

Kot je povedal ravnatelj šole Andrej Romih, imajo kar nekaj 
otrok, ki so bivalno ovirani in imajo posebne potrebe, zato jim bo 
nova pridobitev v veliki meri izboljšala kvaliteto bivanja na šoli. 
Načelnica Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško Ja-
dranka Gabrič pa je dejala, da krška Občina skrbi med drugim 
tudi za investicije na šoli dr. M. Rostoharja, zato so prisluhnili po-
trebam, ki so se na šoli pojavile, ter v letu 2005 namenili sredstva 
za izgradnjo posebnega sanitarnega prostora in skupaj z drugi-
mi donatorji, ki so projekt podprli, investicijo izpeljali do konca. 
Učitelji in učenci so se nove pridobitve razveselili, posebej za ta 
namen pa so pripravili nekaj točk programa in s svojim nastopom 
navdušili prisotne udeležence. Nato sta podžupanja krške občine 
Nuša Somrak in ravnatelj šole slovesno prerezala trak ter toalet-
ni prostor predala v uporabo. M.K.M.

Učenci GŠ Krško
v tekmovalnem duhu
Vsake tri leta dobijo tekmo-
valci glasbenih šol Sloveni-
je, ki so prejeli na regijskem 
tekmovanju več kot 90 točk, 
priložnost, da pokažejo svo-
je glasbene sposobnosti. Letos 
poteka državno tekmovanje 
mladih glasbenikov na piha-
lih in godalih. Mladi glasbeniki 

krške glasbene šole so dosegli 
izjemen rezultat, saj se jih je 
od štirinajstih, ki so se udele-
žili regijskega tekmovanja, na 
državno uvrstilo kar osem. 
Prejšnji teden se je v dvora-
ni krške glasbene šole odvijal 
koncert udeležencev finalnega 
državnega tekmovanja mladih 
glasbenikov Slovenije. Po be-
sedah ravnatelja Draga Gra-
diška so se tudi ostali, ki teh 
točk niso uspeli doseči, izjem-
no dobro odrezali in lepo za-
stopali šolo, zato so v kolek-

tivu, vključno z mentorji, z 
rezultati izredno zadovoljni. 
Gradišek še ugotavlja, da je 
nivo igranja vsako leto višji, 
vendar uspejo slediti temu na-
predku, dodaja pa, da je glas-
beno tekmovanje težje merlji-
vo in so tudi ocene komisije 
lahko zelo osebne.

V tekmovalnem duhu so se v 
dvorani Glasbene šole pred-
stavili Jerneja Vakselj na vi-
olini, Ana Klavžar, Nataša 
Libenšek, Domen Gošek in 
Andrej Bon pa so ubirali stru-
ne na kitari. Slišali smo kvar-
tet klarinetov v sestavi Denisa 
Vranetiča, Urške Strojin, Ma-
tije Kerina in Neže Krošelj; v 
kvartetu saksofonov pa so kon-
certrirali Domen Koneski, Da-
vid Jukič, Jaka Fekonja in Si-
mon Šoln. 

M.K.Mirtič

Nataša Libenšek

Geronimo v knjižnici Brežice
9. marca sta Knjižnico Brežice obiskala mišon Geronimo Stilton 
iz Mišjegrada in njegova prijateljica Anča. Geronimo Stilton se 
v knjigah predstavlja kot junak pustolovskih zgodb in hkrati kot 
njihov avtor. V dopoldanskem času so se poučne zabave udeleži-
li nekateri učenci tretjih razredov osnovnih šol iz Brežic, Dobove 
in Pišec. Igrali so se igrico Geronimo spomin in tako spoznali še 

druge ju-
nake z Miš-
jega otoka. 
Na koncu 
so skupaj 
z gostoma 
z a p l e s a l i 
mišji ples. 
Popo l dne 
so prijeten 
čas v druž-
bi Anče in 
m i š k o n a 

preživeli tudi otroci v oddelku Cerklje ob Krki. Otroci, vas pa 
vabimo, da obiščete Knjižnico Brežice in tudi sami posežete po 
smešnih, nenavadnih, pretiranih, neverjetnih in predvsem za-
bavnih knjigah iz zbirke Zabavne zgodbe.            Vera Muha 

Novi projekti za boljšo 
kvaliteto življenja 
S svojimi projekti se Varstveno delovni center, ki ima sedež sicer v Leskovcu pri Kr-
škem, enote pa še v Brežicah in v Sevnici, vključuje v celotno posavsko območje, v 
manjšem obsegu pa še v okoliške občine. Svojim varovancem poskuša s strokovnimi 
kadri omogočiti boljšo kvaliteto življenja in jih aktivno vključiti v družbeno dogajanje.

Varstveno delovni center Krško-
Leskovec je republiški javni za-
vod za področje krške, brežiške 
in sevniške občine. Po besedah 
direktorice Lidije Žnideršič so 
bili v preteklem letu na najraz-
ličnejših projektih zelo aktivni in 
so ga uspešno zaključili. Žnider-
šičeva je še povedala, da izvaja-
jo takšne aktivnosti, ki odraslim 
osebam z motnjami v duševnem 
razvoju pomagajo premosti-
ti ovire in jim odpreti možnosti 
k boljšemu življenju. S projek-
tom Pomoč osebam in družinam 
s posebnimi potrebami so priče-
li pred sedmimi leti in so edini v 
Sloveniji, ki so se tega lotili na 
tak način. Osebam, ki iz katere-
ga koli razloga niso vključene v 
zavode in živijo doma, pomaga-
jo tako, da jim poiščejo primer-
no aktivnost – npr. izdelovanje 
gobelinov, izvajajo tudi družab-
ništvo in s tem za nekaj časa raz-
bremenijo starše. 

Žnideršičeva je dejala, da te 
programe opravljajo strokovni 
delavci prostovoljno, vsem trem 
občinam je izrazila zahvalo, ker 
so tudi v lanskem letu omogočile 
zaposlitev preko javnih del ose-
bam, ki imajo določene izkušnje 
in različna predznanja. Z vese-
ljem ugotavljajo, da se pomoči 
potrebne osebe razveselijo nji-
hovih delavcev, ki z njimi preživ-
ljajo čas, pomagajo pri prevozih 
učencev od doma do šole, ali pa 
osnovnošolcem nudijo sprem-
stvo. Ponašajo se še s posebno 
storitvijo in so na tem področju 

edini v Sloveniji, to je varstvo 
med počitnicami za osnovnošol-
ske otroke s posebnimi potreba-
mi in pa popoldansko varstvo. 
Po statističnih podatkih so pre-
ko omenjenega projekta nudi-
li različne oblike pomoči v krški 
občini 30 osebam, v Občini  Bre-
žice 19 in v sevniški občini sed-
mim osebam. 

Drugi projekt, ki ga VDC izva-
ja, je Spoznajmo se. Pred tre-
mi leti so ga pričeli z željo, da 
se o njihovi dejavnosti in o spo-
sobnostih oseb s posebnimi po-
trebami sliši v lokalni skupnosti. 

Tako so se vanj vključili vrtci, 
osnovne šole, knjižnice ter po-
samezne delovne organizacije. 
Krog aktivnosti so tako razširi-
li, da se morajo že medseboj-
no usklajevati, vendar so varo-
vanci zelo motivirani. Odmevno 

je bilo srečanje s senovskimi 
osnovnošolci, s katerimi so pri-
pravili igre brez meja. Na bre-
žiški osnovni šoli potekajo raču-
nalniške delavnice, pouk likovne 
in glasbene vzgoje, brežiški gim-
nazijci prihajajo v njihovo eno-
to redno, se z njimi družijo in 
jim pomagajo pri proizvodnem 
delu, tako so se stkale čudovi-
te prijateljske vezi. Vzorno so-
delujejo tudi s posavskimi knjiž-
nicami, med katerimi je najbolj 
prizadevna prav brežiška, ki jim 
vsakih 14 dni pripravi novosti s 
knjižnega trga. Na športnem po-
dročju so začeli sodelovati z le-

skovško osnovno šolo, vsakih 
štirinajst dni skupaj igrajo dvo-
ranski hokej. Tudi leskovški vr-
tec Mali princ je njihov redni 
gost in skupaj pripravijo kakšno 
prireditev, zadnjo so naredili za 
Valentinovo. V sredo pa so gosti-
li učence OŠ Koprivnica in njihov 
vrtec. Uprizorili so jim folklorno 
predstavo Ljudsko izročilo. 

Marija K. Mirtič

13. Za sodobnejšo šolo

Sodobna vzgoja in izobraže-
vanje je v veliki meri odvisno 
tudi od ustreznih in kvalitetnih 
didaktičnih pripomočkov, če-
sar se zavedajo tudi na osnov-
ni šoli Senovo. Na že 13. dobro-
delni prireditvi 10. marca Za 
sodobnejšo šolo, ki so jo letos 
poimenovali Modra ptica, so se 
učenci predstavili z glasbo, ple-
som in likovnimi izdelki. Trenut-
no so zbrali 200 tisoč tolarjev, 
ki jih bodo po besedah ravnate-
lja Vinka Hostarja namenili za 
vzpostavitev črtne kode v šolski 
knjižnici in za didaktične pripo-
močke pri pouku matematike.
Že v šolskem letu 1992/93 so 
se na OŠ Senovo odločili, da z 
dodatnim delom ter ob pomoči 
donatorjev poskrbijo za boljše 
učne pogoje na šoli ter izpelja-
li prvo dobrodelno prireditev Za 
sodobnejšo šolo. V dvanajstih 
letih se je akciji pridružilo okoli 
60 donatorjev, iz zbranih sred-
stev pa so kupili različno opre-
mo in učne pripomočke. L.P.

Varovanci na plesni delavnici

ZADNJA


