
stanovanjskih objektov, do-
končanje del in v tem mese-
cu predaja in vselitev kupcev 

stanovanj v večstanovanjski 
objekt v Krmelju, še v tem 
mesecu pa bodo pridobili 

Tekmovanje je organizirala Zveza slovenskih godb, orkestre pa je 
ocenjevala petčlanska komisija, ki je 52-članski orkester ocenila 
z 96,20 točkami od možnih 100. Vrnitev domov so člani orkestra 
ovekovečili z zmagovitim korakom in glasbo skozi domačo vas, 

nazdravili so z razpoloženimi sovaščani, županom Ivanom Mola-
nom in ministrom Andrejem Vizjakom. Čakala pa jih je tudi iz-
polnitev stave, ki so si jo dali pred tekmovanjem. KD Gasilski pi-
halni orkester Loče beleži že naslednja podviga: Leta 2002 je 
osvojil zlato plaketo na tekmovanju slovenskih godb v III. težav-
nostni stopnji v Ilirski Bistrici in 2003 srebrno plaketo na tekmo-
vanju v II. težavnostni stopnji v Kamniku.  N.J.S.

Pred letom dni so posavske 
občine Brežice, Krško in Sev-
nica ustanovile Svet regije 
Posavje, predsedniško me-
sto pa je prevzel brežiški žu-
pan Ivan Molan. Ta je v uvo-
dnem nagovoru povedal, 
da je imel zanimiv mandat, 
saj je bilo tudi veliko spre-
memb, odkar so se konsti-
tuirali ter sprejeli razne od-

Med večjimi projekti, ki po-
menijo tudi večjo pridobitev 
ali pa so ti vitalnega pome-

na za občane, je Janc izpo-
stavil ureditev nove cone na 
300 arih površine na območju 
Drožanjska za izgradnjo 28 
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Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in 
galerija Atrij

Oaza miru in zelenja v 
središču mesta

Doslej	najbolj	plodno	
sevniško	leto
SEVNICA - Kakor je poudaril sevniški župan Kristjan Janc 
11. maja na novinarski konferenci, je letošnje leto glede 
na izvajajoče projekte, investicije in število pridobitev 
najbolj plodno, kakor tudi finančno zajetno in zahtevno 
tako po sredstvih iz občinske blagajne kot tudi glede na 
višino pridobljenih državnih sredstev.  

SeVnICa – na pristavi sevniškega gradu so župan Mestne ob-
čine Maribor Franc Kangler, sevniški župan Kristijan Janc, 
minister za lokalno samoupravo dr. Ivan Žagar in enolog 
Zdravko Mastnak v petek posadili cepič trte z mariborskega 
Lenta, ki velja za najstarejšo vinsko trto na svetu. Potomka 
najstarejše trte z Lenta je po besedah mariborskega župana 
Franca Kanglerja že četrti zasajeni cepič v letošnjem letu, 
saj so ga pred tem že v treh evropskih prestolnicah, v Pari-
zu, Berlinu in Ženevi. Sicer pa cepič ne bo rasel osamljen, 
saj so nakupili in posadili na terasah pod gradom tudi 500 
trt modre frankinje. V Posavje tudi Radeče 

in Bistrica ob Sotli!

Phoenix	jemlje	zalet

KRŠKO – Svet regije Posavje, ki mu je v prvem enoletnem mandatu predsedo-
val brežiški župan Ivan Molan, je prešnji ponedeljek, 7. maja, na novinarski 
konferenci javnosti pojasnil, kaj je bilo postorjenega v enem letu ter začrtal 
smernice za prihodnje obdobje. Predsedovanje je prevzel župan Kostanje-
vice na Krki Mojmir Pustoslemšek, razvojna regija Posavje pa se je povečala 
tudi za občini Radeče in Bistrica ob Sotli.  

Člani Sveta regije Posavja (z leve): župan občine Bistrica ob Sotli Jožef Pregrad, krški 
župan Franc Bogovič, brežiški župan Ivan Molan, kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek, 
podžupan občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor RRA Posavje Robert Ostrelič

loke in razvojni program, ki 
je pomemben za nadaljnji 
razvoj cele regije Posavje. 
Med ključnimi aktivnosti je 
še navedel, da so bili imeno-
vani predstavniki občin v re-
gionalni razvojni svet regije 
Posavje in v upravni odbor 
regionalne razvojne agenci-
je Posavje, ki so jo potrdili 
in jo pooblastili za pripravo 
razvojnega programa regije 
za obdobje 2007 do 2013 ter 
izdelavo izvedbenega načrta 
tega programa. 

»V začetku decembra smo 
pričeli postopek za vključe-
vanje novoustanovljene ob-
čine Kostanjevica na Krki v 
regionalne razvojne struktu-
re, sedaj pa sta se regionalni 
razvojni agenciji Posavje pri-
družili dve novi občini rade-
če in Bistrica ob Sotli. Vseka-
kor gre za povečanje regije 
Posavje in z njuno vključe-

nostjo Posavje dobiva tudi 
boljšo zaokroženost. Z ra-
dečami nas veže reka Sava, 
z Bistrico ob Sotli pa dobimo 
dodatno schengensko obmo-
čje in na ta način bomo imeli 
možnost večjega črpanja ob-
mejnih sredstev, kar je dol-
goročno gledano ugodno in 
dobro za bodočo regijo,« je 
zaključil Molan. 

Svet regije Posavje je v 
tem mandatu tudi imenoval 
predstavnika regije za pro-
jekt Phoenix na državni rav-
ni, ustanovil Projektno sku-
pino v regiji za usklajevanje 
in spremljanje izvajanja na-
cionalnega projekta Phoenix, 
Projektni svet za turizem ter 
imenoval Delovno skupino za 
pripravo inovativnih srednje-
šolskih programov. opredelil 
se je do pobud Kluba posa-
vskih novinarjev novi klub 

nadaljevanje na 2. strani

ČaTeŽ oB SaVI - Po razvojnem 
programu Slovenije do leta 
2023 se bo projekt Phoenix z 
gospodarsko poslovno logistič-
nimi centri razprostiral na sko-
raj 300 ha od Cerkelj ob Krki do 
Drnovega, vanj bodo vključena 
tudi druga območja in projekti 
v Posavju. Minister Andrej Viz-
jak je na predstavitvi v Termah 
Čatež pojasnil, da naj bi bile v 
letu dni v Cerkljah ob Krki na 
voljo prve lokacije za gospodar-
ske aktivnosti. Projekt je ovre-
dnoten na 160 milijonov evrov 
in naj bi po prestavitvi schen-
genske meje postal eno glav-
nih razvojnih središč v Srednji 
evropi. Več na str. 3.

Zlato ločkim godbenikom

Z godbeniki sta zaigrala tudi župan Molan in minister Vizjak

Župana Franc Kangler in Matjaž Han, minister dr. 
Ivan Žagar in župan Kristijan Janc

ŽALEC, LOČE PRI DOBOVI – V nedeljo, 13. maja, se je Gasilski 
pihalni orkester Loče pri Dobovi udeležil 27. tekmovanja slo-
venskih godb v Žalcu v II. težavnostni stopnji in si z odličnim 
rezultatom pridobil pravico, da bo prihodnjo leto nastopil v I. 
težavnostni stopnji. 

Z gradnjo nove ceste in druge infrastrukture se že 
obstoječa poslovna cona Drnovo širi v smeri Cerkelj ob Krki
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V skladu s spremenjeno ured-
bo o upravnem poslovanju 
bodo upravne enote poslej od-
prte vsako prvo soboto v me-
secu, če ta pride na praznik, 
pa naslednjo soboto. odziv 
strank na prvo delovno soboto 
je bil dober tudi na posavskih 
upravnih enotah. Kot pravi-
jo posavski načelniki, so bili 
na delo pripravljeni, delali so 
vsi oddelki in kljub negativne-
mu stališču v sindikatu zapo-
slenih, je prvi sobotni delov-
ni dan potekal brez zapletov z 
dobrim obiskom strank. 
na krški upravni enoti je uslu-
ge iskalo 62 strank, na brežiški 
60 in na sevniški 41 strank. To 
je nekaj več kot tretjina pov-
prečnega dnevnega obiska. 
Levji delež dela so opravili 
na oddelkih za upravne notra-
nje zadeve pri urejanju oseb-
nih dokumentov in listin ter v 
sprejemno informacijskih pi-
sarnah.

Po podatih načelnika Upravne 
enote Brežice Darka Bukovin-
skega je prvo soboto delalo 18 
uslužbencev, kar 60 odstotkov 

Prva	delovna	sobota	–	
uporabniki	navdušeni,	
uradniki	manj
POSAVJE – Prva majska sobota je bila delovna za upravne enote in tiste dele državne uprave, kjer oprav-
ljajo upravne naloge iz izvirne državne pristojnosti na prvi stopnji. Odziv uporabnikov, tudi na posa-
vskih upravnih enotah, je bil presenetljivo visok. Kaže, da se bodo delovne sobote tam obdržale. Osta-
le službe državne uprave, ki so prav tako delale ob sobotah, so stranke lahko preštele na prste. 

vseh zadev pa so opravli na 
upravnih notranjih zadevah, 
kjer se je oglasilo 48 strank, 
od tega kar 37 na področju 
izdaje osebnih listin. Podob-
no je bilo v Krškem, načelnik 
Anton Podgoršek pravi, da se 
je od 62 strank kar 48 oglasi-
lo na oddelku za upravne no-
tranje zadeve ter 11 na oddel-
ku za prostor in občo upravo. 
Delalo je 13 uslužbencev. Po 
besedah načelnice sevniške 
uprave mag. Darje Drnovšek 
se je pri njihovih 10 zaposle-
nih, ki so delali prvo soboto, 
od 41 strank kar 23 oglasilo na 
upravnih notranjih zadevah, 
precej pa tudi v sprejemno in-
formacijski pisarni za overitve 
dokumentov in plačilo uprav-
nih taks. 

Uradniki so nad sobotnim de-
lom manj navdušeni. Pred-
sednik sindikata na Upravni 
enoti Brežice Tone Jesenko 
poudarja, da je bila večina 
zaposlenih proti sobotnemu 
delu. Vendar meni, da je mi-
nister Gregor Virant delovno 
soboto uvedel brez predho-

dnih analiz in raziskav o po-
trebnosti po delu vseh sloven-
skih upravnih enot. Kot meni, 
so delovne sobote upravičene 
v prestolnici in nekaterih ve-
čjih slovenskih mestih. V Bre-
žicah pa po njegovem pozna-
vanju odziva strank teh ni že 
ob sredah popoldne. 

Jesenko je tudi predsednik 
Konference sindikatov uprav-
nih enot Slovenije in član re-
publiškega odbora sindikata 
državnih organov. Kot pravi, 
so bili v slovenskem sindika-
tu ves čas proti delovni soboti, 
predlagali so drugačna podalj-
šanja časa za stranke, na pri-
mer tudi ob petkih popoldne, 
vendar jim niso prisluhnili. Kot 
pravi, ni poskrbljeno za doda-
tno plačilo delovnih sobot, 
zato so zaposleni nezadovolj-
ni, enako ni dorečen prevoz 
na delo ali varstvo njihovih 
otrok in poudarja, da podalj-
šan delovnk ni dorečen tako, 
kot bi med socialnimi partner-
ji moral biti. 
Sicer je sobotno delo na uprav-
nih enotah v poskusni fazi. Do 

konca tega leta bodo natanč-
no spremljali število obisko-
valcev, nato pa proučili prido-
bljene izkušnje in se odločili, 
ali bo sobotno delo ostalo ali 
ga bodo odpravili ali pa obdr-
žali le v tistih krajih, kjer bo 
zanimanje največje. 

Suzana Vahtarič, 
Bojana Mavsar 

Podaljšan čas za stranke 
med tednom in delovne so-
bote velja še za davčne in 
carinske urade z izpostava-
mi, območne enote upra-
ve rS za javna plačila, ob-
močne geodetske uprave z 
geodetskimi pisarnami, ob-
močne urade veterinarske 
uprave, uprave za obram-
bo z izpostavami, izposta-
ve uprave za zaščito in re-
ševanje s pisarnami, centre 
za socialno delo, območne 
službe z uradi za delo zavo-
da za zaposlovanje, območ-
ne enote in izpostave ZZZS 
ter območne enote in izpo-
stave zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

tudi gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo večstanovanjske-
ga objekta s 23 stanovanji 
na Planinski cesti v Sevnici, 
ki bo dokončan predvidoma 
že do meseca junija priho-
dnje leto. na občini Sevni-
ca so v sodelovanju s tamkaj-
šnjo Upravno enoto pristopili 
tudi k skupnemu načrtovanju 
novega upravnega središča, 
ki ga nameravajo zgraditi po-
leg občinske zgradbe na pro-
storu Slomškovega doma, in 
v katerega bodo umestili vse 
že delujoče in bodoče služ-
be lokalnega, regionalnega in 
državnega pomena, ki bodo 
občanom zagotovile, da bodo 
vse storitve opravili na enem 
mestu. V letošnjem letu bo 
stekla tudi prva od treh etap 
celovite rekonstrukcije regi-
onalne ceste skozi Sevnico. 
rekonstrukcija najdaljše sev-
niške ulice, ki zajema izgra-
dnjo pohodnih površin, kole-
sarskih stez, obnovo križišč 
in komunalnih vodov ter jav-
ne razsvetljave, bo zajemala 
območje od  objekta podjetja 
Komunala do t. i. Drožanjske-
ga grabna. nosilec investicije 
je Direkcija rS za ceste, so-
financer pa občina Sevnica, 
ki bo za gradnjo prve etape 
od Komunale do hotela ajdo-
vec, ki je ovrednotena na 1,6 
mio evrov, prispevala 488.300 
evrov. občani bodo pridobili 
tudi dva nakupovalna centra. 
Še v letošnjem letu, predvi-
doma v mesecu novembru, 
bo odprt Merkatorjev trgo-
vinski center v Poslovni coni 
Boštanj, v centru mesta Sev-
nica pa bo na območju nek-
danjega doma TVD Partizan 

začel z izgradnjo trgovinske-
ga centra veletrgovec Spar. 
V tem mesecu bo dopolnjen 
tudi program priprave za iz-
gradnjo atletskega stadiona 
Sevnica, ki bo umeščen ob 
obstoječi športni center, s ka-
terim upravlja KŠTM. V ta na-
men bodo odkupili zemljišče 
od Župnije Sevnica, kupni-
na pa znaša skupaj 157.196 
evrov. 

na občini Sevnica tudi nada-
ljujejo z iskanjem programov, 
s katerim nameravajo ožive-
ti objekte na radni, in sicer 
del poslovne stavbe nekdanje 
Jutranjke, ki jih novi lastnik 
ne potrebuje za proizvodno, 
in Tariški grad. Prizadevanja 
potekajo v več smereh, in si-
cer da bi nezasedene prosto-
re uredili v okviru regijskega 
razvojnega programa Tehno-
loški park Posavje, ki pred-
videva poleg Cerkelj na Krki 
v brežiški občini in Vrbine v 
krški, tehnološki park uredi-
ti tudi območje radna v sev-
niški občini. Interes, da bi ti 
prostori služili lahko tudi za 
izobraževalne potrebe, je že 
izkazala Kmetijska šola Grm, 
in sicer za program Šola za 
podeželje in krajino, kakor 
tudi Visoka šola za dizajn, ki 
si želi z izobraževanjem pro-
grama notranja oprema zače-
ti na radni že v prihodnjem 
šolskem letu. ob navedenih 
tečejo pogovori tudi s Fakul-
teto za kmetijstvo Maribor, in 
sicer, da bi se v te prostore 
umestila tudi visoka šola za 
vinogradništvo in vinarstvo. 

Bojana Mavsar

SeVnICa – Sevniški občinski svetniki in svetnice bodo v pone-
deljek, 21. maja, na 6. redni seji obravnavali predlog odlo-
ka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj, 
predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje občine Sevnica, predloga od-
loka in pravilnika o tržnem redu na Kmečki tržnici v Sevnici, 
predlog spremembe pravilnika o poslovanju in trženju sejma 
v Sevnici ter osnutek pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini za obdobje 2007-13. 
občinski svet bo izrekel tudi mnenje o kandidatih za ravna-
teljska mesta na oŠ Blanca, oŠ ana Gale Sevnica, oŠ Milana 
Majcna Šentjanž in Srednje šole Sevnica, na dnevnem redu pa 
je tudi predlog soglasja k oceni delovne uspešnosti direktorja 
Zdravstvenega doma Sevnica. 

DoBoVa - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic 
so v ponedeljek, 14. maja, ob 7.39 uri zabeležili šibek po-
tresni sunek. Po prvih podatkih seizmološkega urada agenci-
je rS za okoljeje bilo žarišče potresa 95 kilometrov vzhodno 
od Ljubljane, v okolici Dobove. Preliminarno ocenjena ma-
gnituda potresa je bila 1,1.
Že pred tem sta v okolici Dobove 11. maja zabeležena dva 
potresna sunka, ob 17.06 z magnitudo 1,8 in istega dne ob 
23.19 z magnitudo 1,6. Intenziteta potresov v širšem nadža-
riščnem območju v vseh treh sunkih ni presegla tretje sto-
pnje po evropski potresni lestvici. 
Po prvih podatkih so potrese čutili posamezni prebivalci Do-
bove.

Šibki potresni sunki v okolici 
Dobove

V Sevnici o ravnateljih

o razpisu štipendij za rom-
ske dijake in študente, akti-
va ravnateljev o pomenu in 
položaju posavskih srednjih 
in višjih programov ter odli-
vu dijakov v druga središča, 
Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje oe Krško in direk-
torjev zdravstvenih domov 
Brežice, Krško in Sevnica na 
temo organiziranja in finan-
ciranja nujne medicinske 
pomoči v Posavju ter Zavo-
da za zdravstveno zavarova-
nje oe Krško in zasebne oku-
listike za dodelitev rednega 
programa operacij sive mre-
ne za področje Posavja.

Predsedniško funkcijo je za 
leto dni prevzel Mojmir Pu-
stoslemšek, župan občine 
Kostanjevica na Krki, ki si 
bo prizadeval za ažurno re-
alizacijo projektov, ki so v 
rra predvideni za naslednje 
obdobje ter smotrno pora-
bo razpoložljivih sredstev. o 
odločitvi obeh občin, da se 
priključita rra Posavje, pa 
je dejal, da širitev napove-
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V Posavje tudi Radeče 
in Bistrica ob Sotli!

duje kasnejšo regijo Posavje 
in njeno končno podobo ter 
da si bo prizadeval, da bodo 
v njegovem mandatu spre-
jeli tudi ustrezne odloke o 
vstopu. Župan občine Krško 
Franc Bogovič je dejal, da 
bodo morali s skupnimi mo-
čmi zagovarjati povezovanje 
ter se aktivno vključiti v sku-
pne projekte in si prizadeva-
ti, da bo celotna regija kar 
najbolje izkoristila finančne 
izzive. Iz občine Sevnica se 
je konference udeležil pod-
župan Srečko Ocvirk in pou-
daril, da sam razvoj v regiji 
trenutno ni zanemarljiv, spr-
tost med občinami, ki se jim 
jo pripisuje, pa ni takšna, 
kot mnogi mislijo, pač pa jo 
je možno imenovati zdrava 
tekmovalnost. Župana obči-
ne radeče Matjaža Hana je 
predsedujoči opravičil, ker 
je imel neodložljive obve-
znosti v parlamentu, dodal 
pa je, da je radeški občinski 
svet izglasoval vstop v posa-
vsko rra. Bistriški župan Jo-
žef Pregrad pa je njihovo 
odločitev pojasnil z beseda-

mi, da veliko ljudi bolj gravi-
tira na Posavje in na Brežice 
ter izrazil željo, da bi tvorno 
sodelovali in se dobro razu-
meli, saj je dalo kar 90 od-
stotkov bistriških občinskih 
svetnikov zeleno luč za pri-
ključitev v rra Posavje.

Ključne naloge Sveta regi-
je Posavje za v bodoče pa 
so: sprejem regionalnega ra-
zvojnega programa, potr-
jevanje izvedbenega načr-
ta regionalnega razvojnega 
programa, potrjevanje kri-
terijev za pripravo seznama 
prioritetnih regionalnih ra-
zvojnih projektov, imenova-
nje predstavnikov občin v re-

gionalnem razvojnem svetu, 
imenovanje predstavnikov v 
razvojni svet kohezijske re-
gije, imenovanje predstav-
nikov v upravni odbor rra 
Posavje, določanje organizi-
ranosti institucij na ravni ra-
zvojne regije ter ustanovitev 
in izvrševanje upravljavskih 
pravic v rra Posavje, skle-
nitev pogodbe o financira-
nju delovanja regionalnih 
institucij med občinami in 
z drugimi partnerji na ravni 
razvojne regije, nadzor nad 
delom rra Posavje ter pred-
stavljanje razvojne regije in 
sodelovanje z regijami dru-
gih držav.

M. Kalčič M.

Bistrica ob Sotli

Anton Podgoršek Darko Bukovinski Darja Drnovšek Tone Jesenko
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ne bi prišlo v primeru, če bi 
bil DSo na Griču pravočasno 
zgrajen, stanovalci iz nekda-
njega objekta pa preseljeni 

na novo lokacijo. 
Po toči zvoniti je prepozno, 
pravi slovenski pregovor, 
prav to pa lahko le z obžalo-
vanjem ugotavljamo tudi za 
stanje, v katerem se po več 
kot desetletju objekt naha-
ja. različne načine vstopov v 
zapuščeno zgradbo so si kaj 
kmalu poiskale tudi različne 

družbe mladostnikov, ki so v 
precejšnji meri poškodova-
le v notranjosti še tisto, kar 
se poškodovati da in kar ni 
samo po sebi propadlo zara-
di nevzdrževanja objekta in 
zoba časa. ob tem so pravi 
pravcati nered, onesnaženje 
in škodo delali tudi v okolici 
ali na pripadajočem zemlji-
šču objekta, ki je bilo iz leto 
v leto vse bolj zaraščeno in 
kot takšno služilo mladim za 
več kot njim dobrodošlo kri-
tje ali skrivanje pred pogle-
di. Gabričeva pravi, da je 
skupna škoda na in v objek-
tu tolikšna, da ga najbrž ne 
bi bilo smotrno niti adaptira-
ti, temveč bi ga morali poru-
šiti in na tem mestu zgraditi 
nov objekt. 

In če bi kdo za hip pomislil, da 
bi se na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
ki so ga v različnih obdobjih 
desetletja vodili predstavniki 

Vrhovno sodišče je namreč 
zadevo vrnilo na prvosto-
penjsko odločanje, to je na 
krško sodišče, na katerem pa 

so že v drugo razsodili v ko-
rist države oziroma ministr-
stva, kar pa je botrovalo vno-
vični pritožbi občine Krško na 
Višje sodišče v Ljubljani. Ker 
so na slednjem v nasprotju s 
krškim sodiščem v prvo raz-
sodili v korist občine Krško, 
je upati, da bodo takšne za-
ključke sprejeli tudi v drugo 
in s tem dorekli usodo objek-
ta in njegovega nezadržnega 
propadanja. 

Zadeva je vsekakor veliko 
kompleksnejša, kot je ne-
mara videti prvi hip. In če je 
dejstvo, da je bil dom zgra-
jen z občinskimi sredstvi, 
očitno povsem postranskega 
oziroma kar ničnega pomena 
za sodišče, je prav absurdno, 
da je isti objekt občina pla-
čala tako rekoč trikrat. naj-
prej, ko ga je zgradila, za-
tem pa leta 1989 odprodala 
objekt krški Tovarni celuloze 
in papirja, kupnino ali sred-
stva iz tega naslova pa na-
menila za novogradnjo Doma 
starejših občanov na Griču. a 
že po dveh letih od prodaje 
je nekdanji objekt DSo obči-
na od Tovarne celuloze in pa-
pirja ponovno odkupila na-
zaj. V letih 1991/1992 se je 
tovarna znašla sredi težke fi-
nančne krize, predvsem za-
radi izgube južnih trgov po 
osamosvojitvi in prezadolže-
nosti, zaradi česar ni imela 
sredstev, da bi zaprla terja-
tve občine iz naslova nado-
mestila za uporabo stavbnih 
zemljišč. 

Po besedah Jadranke Gabrič, 
vodje oddelka za družbene 
dejavnosti, občina ravno na 
tem segmentu, na podlagi 
kupne pogodbe med občino 
Krško in Tovarno celuloze in 
papirja, uveljavlja preko so-
dišča lastninsko pravico proti 
državi, sicer zemljiškoknjižni 
vpis države na objektu ne bi 
bil sporen, ne glede na to, da 
je bil ta zgrajen z občinski-
mi sredstvi. Leta 1991 je na-
mreč stopil v veljavo Zakon o 
zavodih, po katerem je prišlo 
do podržavljanja objektov 
oziroma je lastnina nepre-
mičnine prešla na ustanovi-
telja DSo, ki je upravljal z 
objektom, kar pa je bila v te-
danjih časih država. Do vpisa 
zemljiškoknjižnega vpisa dr-
žave pa resnici na ljubo tudi 

različnih strank, utegnil najti 
minister ali nemara državni 
sekretar, ki bi bil pripravljen 
izkazati interes za skupno is-
kanje rešitev, se pač pošte-
no moti. Medtem ko so krški 
občinarji prihajali na Ministr-
stvo z različnimi predlogi in 
pobudami, s kakšnimi vse-
binami bi zapolnili objekt, 
predvsem s takimi, ki bi ute-
gnile biti po godu tudi mini-
strstvu, so tam nanj gleda-
li na nepremičnino, kot da bi 
bil kura, ki nese zlata jajca, 
neomajni v namenu, da nek-
danji objekt DSo odprodajo. 
Tako je, denimo, bil eden iz-
med predlogov občine Krško, 
da bi v nekdanjih prostorih 
nadaljevali z domsko oskrbo, 
in sicer da bi z Griča preselili 
v videmski objekt negovalni 
oddelek, saj je povpraševa-
nje veliko in čakalna doba na 
prosta mesta na tem oddelku 
dolga. S tem bi hkrati na Gri-
ču omogočili dodatno število 
nastanitev tistih stanovalcev, 
ki aktivneje preživljajo je-
sen življenja in za katere so 
na Griču tudi ustrezni pogo-
ji. Ta predlog, pravi Gabriče-
va, so na ministrstvu odloč-
no zavrnili, češ da nikakor ne 
nameravajo vlagati sredstev 
v tovrstne objekte na našem 
območju, ker gostota mreže 
domov glede na število pre-
bivalcev daleč odstopa in 
presega slovensko povprečje 
ali po velikosti druga primer-
ljiva slovenska območja. 

ob tem so na ministrstvu za-
obšli tudi dejstvo, da krški 
dom ni zgolj krški ali samo 
za starejše občane iz te ob-
čine, temveč so v njem od-
prli vrata in sprejeli marsi-
katerega stanovalca tudi iz 
ostalih predelov države. Ker 
je ta predlog naletel na glu-
ha ušesa, na občini iščejo 
nove rešitve. Zadnja izmed 
teh je, da bi skušali situacijo 
rešiti s prenosom lastninske 
pravice videmske nepremič-
nine na Stanovanjski sklad 
rS, ki bi bil pripravljen poru-
šiti, zatem pa zgraditi na is-
tem prostoru večstanovanj-
ski objekt, k sofinanciranju 
gradnje pa je v tem prime-
ru pripravljena pristopiti tudi 
občina. 

Zadnjo besedo v korist ene 
ali druge stranke v postopku 
pa lahko nenazadnje izreče 
tudi sodišče. In morda ni niti 
več bistveno, v čigavo korist, 
kajti nepopravljiva škoda na 
objektu je tako ali tako že 
storjena.

Bojana Mavsar

Kot še pravi minister, gre za 
nadgradnjo sedanjega letali-
šča. Severno območje letali-

šča namenjajo civilno letalski 
infrastrukturi, pogodbeno pa 
naj bi uporabljali infrastruk-
turo z vojaškega južnega dela. 
Civilno letališče bo namenje-
no za prevoz poslovnih potni-
kov in predstavnikov gospo-
darstva in turizma, občasno 

tudi potnikov in cargo prome-
ta. nosilec projekta Phoenix 
je na nacionalni ravni Ministr-
stvo za gospodarstvo v sodelo-
vanju z obrambni in okoljski 
ministrstvom ter ministrstvom 
za promet, na regionalni rav-
ni pa vse štiri posavske občine 
ter ostali partnerji. ocenjena 
vrednost projekta je 160 mi-
lijonov evrov, od tega mini-
ster pričakuje okoli 100 mili-
jonov zasebnega kapitala, saj 
meni, da bo interes gospodar-
stva velik. 

V prvi fazi projekt predvide-
va vzpostavitev civilnega dela 
s komunalno infrastrukturo ter 
na 5 ha objekte za znanstve-
ne in gospodarsko logistične 
vsebine. Ker prva faza zajema 
že gradbeno zazidljivo zemlji-

Začetne investicije na 
Phoenixu že čez leto
ČATEŽ OB SAVI - Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je 10. maja javnosti pred-
stavil projekt gospodarskega središča Phoenix. Projekt je v fazi priprave držav-
nega lokacijskega načrta (DLN) za prvo fazo. Ta zajema približno 67 ha severnega 
dela letališča Cerklje ob Krki, ki bo  namenjeno civilni letalski dejavnosti. Vizjak 
meni, da bodo v letu dni na voljo prve lokacije za gospodarske aktivnosti.  

šče in zanjo poteka DLn, mi-
nister Vizjak meni: „Začetne 
investicije na tem prvem delu 

lahko pričakujemo čez kakšno 
leto. Druga faza predvideva 
povezovanje območja letali-
šča s cono Drnovo, kar pomeni 
približno 200 ha dodatnih ze-
mljišč, namenjenih gospodar-
ski dejavnosti. Pobuda za DLn 
za drugo fazo je že podana, 

priprave potekajo.“ 
Cilji projekta so nova delov-
na mesta, minister pričaku-
je 250 zaposlitev na letališču 
in 2.450 v poslovno industrij-
sko logističnih centrih ter po-
vezovanje obstoječih insti-
tucij znanja z gospodarskimi 
subjekti, razvoj poslovno in-
dustrijsko logističnih območij 
in druge. Dolgoročno pa meni, 
da bo po prestavitvi schengen-
ske meje zaradi bližine Zagre-
ba območje postalo eno glav-
nih razvojnih središč v srednji 
evropi. 

Predstavitve se je udeležil 
tudi župan Ivan Molan, ki je 
projekt pozdravil v imenu po-
savskih županov in dejal, da 
vsi v Posavju v projektu vidi-
jo veliko priložnost za nadalj-

nji razvoj. 
Javne predstavitve so se ude-
ležili predstavniki brežiške in 
krške občine in njenih zavo-
dov, precej je bilo svetnikov 
brežiškega občinskega sve-
ta, nekaj prebivalcev zaselkov 
Cerklje ob Krki, ki jih motijo 
zdajšnje vojaške aktivnosti in 
t.i. naravovarstvenikov. 

Predsednik ZeG Karel Lipič 
je dejal, da ekologi podpira-
jo projekt Phoenix, vendar 
brez vojaškega dela in obmo-
čje brez drugega bloka neK. 
Ministra je opozoril na okolj-
ske probleme, saj bo, kot pra-
vi, treba s turistično naravna-
nim okoljem uskladiti interese 
petih večjih objektov v radi-
ju 5 km, kot so ob letališču 
še neK in drugi bok, skladišče 
nizko in srednje radioaktivnih 
odpadkov, gradnja hidroelek-
trarne Brežice. „Mi opozar-
jamo, da bi vojaško letališče 
dejansko ogrozilo ta razvoj, 
zlasti gospodarski, predvsem 
zaradi hrupa in dodatnih emi-
sij,“ izpostavlja Lipič. na ne-
sprejemljivost projekta v lo-
kalnem okolju je opozoril tudi 
predsednik nedavno ustano-

vljenega regionalnega ekolo-
škega gibanja Posavja Andrej 
Škrabec. Krajan iz Cerkelj ob 
Krki Jernej Zorko meni, da bi 
bilo potrebno prebivalce Sko-
pic, Cerkelj ob Krki, Drnovega 
in drugih celo izseliti in da se 
nasploh ne pogovarja o prebi-
valcih, ki bodo pod vplivom le-
tališča, kakor tudi ne o odku-
pu zemljišč. 
 

S.Vahtarič

Minister Vizjak s sodelavkama predstavlja projekt

Predsednik KS Cerklje ob 
Krki Darko Udovič je za našo 
medijsko hišo pojasnil, da je 
krajevna skupnost izposta-
vila svoje zahteve. Te zaje-
majo obsežen seznam ure-
ditve zlasti infrastrukture, 
saj bodo vasi obremenjene 
s prometom. Kot pravi, še 
zahtevajo, da bi prebivalci v 
bližini letališča, zlasti iz Za-
sapa in okoliških naselij, mo-
rali imeti poseben status in 
država bi se z njimi morala 
pogovarjati posebej. 

Udeleženci predstavitve v Termah Čatež

Desetletje »državne« 
brezbrižnosti
KRŠKO – Sodni spor med Občino Krško in Ministrstvom za delo, družino in so-
cialne zadeve po dobrih desetih letih pravdanja okoli zemljiškoknjižnega 
vpisa na lastnini nekdanjega Doma starejših občanov na Vidmu s strani ome-
njenega ministrstva še vedno ni dobil epiloga, temveč je spor že v drugo pri-
stal na višjem sodišču v Ljubljani. 

Jadranka Gabrič

Na objektu so pognala drevesa in mah...
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Kolumna

Oh, ta maj, maj…

So me spraševali, ali sem na 
prvo majsko jutro slišala kakšno 
budnico. Potem sem to vprašanje 
sama zastavljala drugim. Oni 
niso slišali nič, jaz nič… Pa je 
menda vendar nismo prespali?
Res ni kakšnega posebnega 
razloga (čeravno smo jako uspešni in z zavidanja 
vredno gospodarsko rastjo na enem polu slovenske 
dvopolnosti), da bi leta 2007 občane prebudila in za 
trenutek razveselila oziroma jih vrnila na tržnico 
utrujene slovenske zgodovine kakšna udarna budnica.

Potem sem poizvedovala, kako je bilo med obema 
svetovnima morijama, ko smo bili v skupnosti, 
kraljevini SHS? Po drugi, vemo, kako je bilo, en sam 
zanos, da smo le lahko domovino postavljali na noge, 
gradili tovarne, hodili v službe, imeli smo sindikalne 
sklade, sindikati so se zavzemali za delavske pravice… 
In slišala sem dobro znano zgodbo: ni bilo služb, eni 
so jo imeli, pretežni del drugih je konec komaj vezal z 
drugim koncem. A so se imeli radi in tudi domovino so 
imeli radi. In pogum so imeli, naši dedje in očetje. Danes 
pa smo mlačni, mlahavi. Zvodeneli do kraja. Vse tiho 
pospravimo pod luknjaste klobuke, tu in tam se kakšen 
odpuščen delavec upa zjokat pred kamero in konec. Spet 
se mi vsili budnica in pomislim, da onim užitkarjem na 
jahtah prvomajska pleh muzika res ne bi pritikala, ko 
me v nadaljevanju prešine, da pa bi lahko takale pleh 
budnica morda le prenevarno dvignila morebitnega 
upornega duha. Vsaj v plesnivi zgodovini je bilo tako. 
Sem pa na dobovskem koncu zasledila prvomajski 
plakat s srpom, kladivom, zastavo in nekakšnim 
podpisom, ki mi je takoj zletel iz glave. Zaradi podobe 
Che Guevare na plakatu. Za zjokat!

Trije osnovni razlogi so, da ga imam rada: z očkom sta 
bila sošolca v celjski gimnaziji, njuni srci sta enako bili 
in bil je pesnik, zapisovalec partizanskega časa: »Samo 
milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, 
ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje 
krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči! / Nikoli in 
nikdar! / Zato, ker nismo trhle bilke, ki po toči ovene, ker 
mi nismo le številke, smo ljudje! / Edino hlapci cvilijo 
ponižno kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi v 
uporu vse pobralo…/  O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, 
ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel 
plaz. / Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, 
zdahnili bi, da ne trpimo z uporno, dvignjeno glavo!« 
(Karel Destovnik Kajuh – Slovenska pesem).        
Neizpeta je bila njegova pesem, surovo pretrgana z 
okupatorjevim rafalom na pustni torek 1944…

Lahko bi ostala samo pri tej Kajuhovi pesmi, pa bi kar 
dobro dregnila v srž. A, ne! Dan zmage je v letu 2007 
šel v domovini v prazno. Lani je bila pri spomeniku na 
bizeljski cesti v Brežicah lepa obeležitev, ampak to je bilo 
lani. Je izbojevana svoboda tako nič vredna v evforični 
skupnosti evropskih narodov? Bogu hvala, da imamo 
v deželi še nekaj vasic, kot so na primer partizanske 
Sromlje, kjer smo se spominjali 63-letnice ustanovitve 
kozjanskih borcev, vihrali so borčevski prapori, recitacije 
artiških šolarjev so bile skrbno izbrane iz Kajuhove 
poezije, pele so se borbene pesmi, k spomenikom so 
položili vence. Po pripovedovanju mojih narodno 
zavednih prednikov in še, za mojo srečo, živi mami, so 
se čez naše mesto, čez to domovino z juga valile proti 
Avstriji in Nemčiji množice ustašev, balistov četnikov, 
belogardistov, domobrancev. V Topolščici je poveljnik 
skupine nemških armad E na Balkanu Alexsander Lohr 
podpisal 9. maja 1945 kapitulacijo. Tu se je v strahotni 
zmešnjavi pisala svoboda. Ej, ta izmuzljiv, nehvaležni 
človekov spomin…

…ki mi pobegne k Josipu Brozu – Titu. Ko smo imeli ob 
njem in z njim mladi in stari dan mladosti. 25. maja. Z 
njim za pretežno večino dokaj dober čas – oprijemljivih 
iluzij. Ne bi gojila patetike, a človeški nehvaležnosti je 
sila težko streči.

Ob letošnji obletnici njegove smrti je bilo slišati iz 
nekega programa, da je bil kontroverzna človeška 
osebnost. O, ja, danes pa je po dolgem in počez vse in 
so vsi po vrsti! Od papeževega obiska v Braziliji do 
politične zmage Evrosonga…  

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Prvi dan se je najprej pred-
stavljalo Turistično društvo 
Dobova. Mimoidoči so lahko 
poskusili dobrote iz doma-
če kuhinje in degustirali vin-

sko kapljico. Za popestritev 
predstavitve pa so poskrbeli 
Mariači, ki so s sombreroti in 
glasbo pritegnili marsikatere-
ga obiskovalca. ob ritmih za-
bavne glasbe so se predstavi-
le tudi mažuretke iz Loč.
nato sta gostinsko ponudbo 
na Podgorjanski vinsko turi-
stični cesti predstavila dva 
predstavnika: Stara gostil-

Gostinsko turistična 
ponudba občine Brežice

na Prah iz Krške vasi in Go-
stilna Magdalena iz Jesenic 
na Dolenjskem. obiskovalce 
sta pritegnila z degustacija-
mi cvička in tipičnimi jedmi 

iz njihove kuhinje. Stara go-
stilna Prah pa je poskrbela za 
pestrost programa z glasbeno 
skupino, zvokom katere lah-
ko vsakdo prisluhne v njihovi 
gostilni vsak petek in soboto.  
Drugi dan je marljivo Turi-
stično društvo Sromlje v do-
poldanskem času predstavilo 
sromeljske kraje. V prepo-
znavnih oblačilih so vabili obi-

skovalce na pokušino odličnih 
sromeljskih vin in prekaje-
nih rib ter jim postregli s pro-
spektom Sromeljske pešpoti 
in informacijami o že tradi-
cionalnem jesenskem poho-
du. Za popestritev programa 
so poskrbeli tudi Ljudski pev-
ci in Moški pevski zbor  iz Sro-
melj.
V popoldanskem času pa so 
svoj del ponudbe na Bizelj-
sko sremiški vinsko turistični 
cesti predstavili predstavni-
ki Turističnega društva Bizelj-
sko. Tudi oni so obiskovalcem 

Predstavitev Dobovčanov v Termah Čatež

naša največja vrednota je 
zdravje, zato je območno 
združenje rK Sevnica leto-
šnjemu geslu ob Tednu rK 
»Med generacijami« doda-
lo še eno geslo »Skupaj de-

lajmo za zdravje« in v so-
delovanju z Zdravstvenim 
domom Sevnica pred samim 
začetkom uradne prireditve 
pripravilo ob 8. uri na pro-
storu pred Srednjo šolo Sev-
nica preverjanje telesne 
zmogljivosti – test hoje. na 
prireditvi, ki se je začela v 
deževnem dopoldnevu ob 9. 
uri pred novo Ljubljansko 
banko, so številne obiskoval-
ce pritegnile lepo urejene 
stojnice društev in organiza-
cij, ki skozi celo leto skrbijo 
za starejše osebe, vsako leto 
organizirajo srečanje staro-
stnikov in jih obiskujejo na 
domu. Tako so se predstavi-
li: Združenje za kakovost ži-
vljenja oZara, Posavsko in 
obsoteljsko društvo za boj 

Teden Rdečega križa
SEVNICA – V soboto, 12. maja, je na razširjenem prostoru pred Novo Ljubljan-
sko banko v Sevnici potekala dve uri in pol trajajoča prireditev ob Tednu Rdeče-
ga križa, ki jo je pripravilo Območno združenje RK Sevnica. Na njej so sodelova-
la društva in organizacije, ki skušajo z izvajanjem različnih dejavnosti polepšati 
jesen življenja starejši generaciji in jo povezati z mlajšo generacijo. 

proti raku, Društvo sladkor-
nih bolnikov Posavja, Dru-
štvo nekadilcev, Koronar-
ni klub, Mladinski center 
Sevnica, agencija za mla-
de Punkt, Dom upokojencev 

Impoljca z enoto Sevnica in 
vsemi tremi bivalnimi eno-
tami (Mrtovec, Kompolje, 
Boštanj) ter Društvo kmetic 
Sevnica. Posebna pozornost 
je bila namenjena merje-
nju krvnega tlaka in merje-
nju krvnega sladkorja, sve-
tovanju o zdravi prehrani in 
postopku oživljanja na lut-
ki, kar je izvajal Zdravstve-
ni dom Sevnica. Sekretar-
ka območnega združenja 
rK Sevnica Mojca Pinte-
rič Krajnc je bila zelo vese-
la donacije podjetja Mo-Ja 
iz Sevnice, ki je rK podarilo 
nova oblačila za najmlajše – 
z njimi bodo razveselili otro-
ke, ki so te dodatne pomoči 
najbolj potrebni. območno 
združenje rK Sevnica je vpi-

sovalo tudi nove prostovolj-
ce, otroci oŠ Sava Kladnika 
Sevnica, s podružnice Stude-
nec pa so narisali nekaj pri-
kupnih risbic na temi Sožitje 
med generacijami in Poma-
gajmo starejšim.

Smilja Radi 
Foto: Tanja Grabrijan

Največ mimoidočih, vseh je bilo kar 234, se je ustavilo 
pri stojnici Zdravstvenega doma Sevnica, kjer so jim 
medicinske sestre izmerile krvni tlak in krvni sladkor.

ČATEŽ OB SAVI - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (ZPT Brežice) je v dogovoru s Termami Čatež 27. 
in 28. aprila organiziral predstavitev gostinsko turistične ponudbe v občini Brežice v Termah Čatež. 

ponudili dobrote kuhinje iz 
naših krajev in ponudili bi-
zeljčana. obiskovalcem so 
predstavili tudi domače iz-
delke in jim pobliže predsta-
vili izdelavo. na Bizeljsko pa 
so vabili z ličnim prospektnim 
materialom Bizeljskega in bi-
zeljskih pešpoti (Pot k repni-
cam in Vidova pot). V poznih 
popoldanskih urah pa je go-
spa Fabinc iz Kmetije Fa-
binc obiskovalcem predstavi-
la vzgojo zdravilnih rastlin in 
dišavnic. 

Mojca Tršelič

Predstavili so se tudi ponudniki ob Podgorjanski vinsko 
turistični cesti.

KOSTANJEVICA NA KRKI, 
KRŠKO, PODSREDA – Ob 
mednarodnem dnevu dru-
žin, 15. maju, ki ga je leta 
1994 proglasila Generalna 
skupščina Združenih naro-
dov, potekajo najrazličnej-
še aktivnosti, ki poskušajo 
vtkati v družbo družino kot 
osnovno celico, saj se zdi, 
kot da kar nekako izgublja 
svoj pomen.

Letošnja tema mednarodne-
ga dneva družin je Družine 
in posamezniki s posebnimi 
potrebami. Prvič so podeli-
li tudi 33 certifikatov Dru-
žini prijazno podjetje, ki si 
prizadevajo za kakovostno 
usklajevanje poklicnih in 
družinskih obveznosti, med 
njimi ni zaslediti nobenega 
podjetja iz Posavja. Zveza 
prijateljev mladine Krško pa 
želi ponovno oblikovali Klub 
družin ter vabi vse zaintere-
sirane k vpisu. 

Pri nas se je uveljavil Teden 
družin, ki poteka od 15. do 
21. maja. Glavna aktivnost  
je akcija Za družine brez-
plačno. K sodelovanju so po-
vabljene kulturno umetniške 
institucije, ki nudijo druži-
nam prost vstop. V Sloveniji 
se je letošnji akciji odzvalo 
45 institucij. K brezplačne-
mu ogledu je v torek, 15. 
maja, družinske člane pova-
bila kostanjeviška Galerija 
Božidar Jakac. V Kozjanskem 
parku pa akcijo izvajajo še 
do nedelje, 20. maja, in že-
lijo družinam omogočiti, da 
si ogledajo grad Podsreda 
ter upajo, da bodo v njiho-
vih hramih umetnosti in kul-
ture starši in otroci doživeli 
kaj lepega, poučnega in tudi 
zabavnega.

 M. K. M.

Družina je 
osnovna celica 
družbe

LeSKoVeC – V centralnem 
vrtcu pri oŠ Leskovec pri Kr-
škem smo tudi letos orga-
nizirali Cicibanove urice, ki 
so bile namenjene otrokom, 
starim od treh do šestih let, 
ki vrtca ne obiskujejo. Spo-
znali so naše prostore, se 
poigrali v kotičkih in ustvar-
jali v zanimivih delavnicah, 
ki sva jih vodili vzgojite-
ljica Simona Franko in po-
močnica vzgojiteljice Špe-
la Arh. Med drugim so otroci 
lahko urili ročne spretnosti 
pri gnetenju in oblikovanju 
dišečega slanega testa, po 
vrtcu so iskali zanimive hra-
pave površine, ki so jih nato 
„frotirali“ in iz njih sestavi-
li kolaž, odtisovali so s pe-
čatniki iz krompirja... Tako 
so otroci pri igri spoznavali 
nove prijatelje, pridobivali 
prve izkušnje glede vedenja 
in upoštevanja ostalih otrok 
ter premagovali strah pred 
novim in neznanim. Ker so 
bili naši otroci tako zelo de-
lavni in pogumni, so na kon-
cu prejeli tudi diplomo. 

Simona Franko

Cicibanove 
urice
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SeVnICa –  Bela štorklja, ki jo poznamo tudi pod domačim 
imenom štrk, je zagotovo ena izmed najbolj znanih in prilju-
bljenih ptic. V spominu mnogih še živi kot prinašalka otrok. 
ali je tudi znanilka pomladi? Konec avgusta štorklje odletijo 
v toplejše južne kraje in se nato vračajo v svoja stara gnez-

da konec marca oz. v začetku 
aprila. najbolj znano domova-
nje štorkelj na Slovenskem je 
v Prekmurju, kjer nosi Velika 
Polana, rojstni kraj slovenske-
ga pripovednika Miška Kranj-
ca, celo naziv evropska vas 
štorkelj. Kaj pa pomeni obisk 
dveh štorkelj, ki sta našli zača-
sno bivališče na visokem tovar-
niškem dimniku sevniške Ko-
pitarne, lahko samo ugibamo. 
Morda sta s svojim prihodom 
želeli napovedati srečne čase, 
kajti v številnih evropskih dr-
žavah so te ptice simbol sreče. 

Morda pa sta med dolgim letom iz toplih južnih krajev v svo-
je staro gnezdo nekje v Prekmurju potrebovali le kratek po-
čitek. naj bo tako ali drugače – obisk dveh visokonogih ptic, 
čeprav nenapovedan, je opazilo ostro oko sevniškega foto-
grafa Ljuba Motoreta.

Smilja Radi

Lastovke	prinašajo	pomlad,	jo	
tudi	štorklje?	

BIZeLJSKo – na oŠ Bizeljsko so 26. aprila izvedli tradicional-
ni, sicer zimski, festival. Letos pa se je pomlad poznala že na 
lični sceni, za katero je poskrbela Vida Najger. Pod mentor-

stvom in ob spremljavi Vilka Ureka je 13. nastopajočim na 
razredni in 11. na predmetni stopnji prisluhnila polna dvora-
na zadružnega doma. Kot je ob podelitvi kristalnih vaz vsem 
nastopajočim dejala ravnateljica Metka Kržan, so bili res vsi 
zmagovalci. Kljub temu je občinstvo za najboljšega na razre-
dni stopnji izbralo četrtošolca Denisa Plevela s pesmijo »V 
srcu mojem je Slovenija«, na predmetni stopnji pa Janjo Za-
gmajster iz 8. razreda, ki je zapela »Druga violina«. Vse pev-
ce je spremljala četverka Sonja Brkovič, Vanja Malus, Irena 
Iljaž in Marija Krivec, ob voditelju Juriju Zupančiču. ob pre-
števanju glasov se je večina pevcev pridružila šolskemu orke-
stru, ki je prikazal kanček obilnega glasbenega znanja.  S.V.

Že 16. glasbeni festival

PIŠeCe – Kulturno društvo orlica Pišece je izredno aktivno. Minulo 
nedeljo so pripravili že tradicionalne 5. orožnove dneve, na ka-
terih v spomin na velikega, a prezrtega pesnika, prepevajo. Ko-
nec aprila pa so  pripravili še srečanje godb, na katerem je doma-
ča godba obeležila prvo leto delovanja. 
na orožnovih dnevih, ki vedno napolnijo farno cerkev sv. Mihaela, 

so prepevali ženski zbor Pišece, oktet orlica Pišece, nonet Cer-
tus iz Maribora, ženski zbor Zimzelen iz Mirne, mešani zbor anton 
aškerc iz Podsrede ter zaigrala godba Pišece. nonet je zapel tudi 
orožnovo „Kje so moje rožice“, ki je menda spesnjena v utici na 
faroškem vrtu, kar pesem tudi opeva. Pobudniku spominskih dne-
vov, domačemu župniku Antonu Kolarju, je uspelo utico obnoviti 
in lani so jo svečano blagoslovili. Že pred tem je Godba Pišece, ki 
prav tako deluje v KD orlica, prvo leto delovanja obeležila s kon-
certom „Zaigrajmo skupaj“, na katerem je gostila Gasilski pihal-
ni orkester Loče in Vaško godbo Hramše iz Dobrne. 
Ločani, ki imajo že 87-letno tradicijo, so izvedli tekmovalni del, 
v zabavnem pa sta Dan ljubezni z njimi zapeli Jožica in Brigita 
Zupančič. Godba Hramše deluje peto leto, med sicer zelo mla-
dimi godbeniki so še otroci, ki so navdušili z nekaj narodnimi. Pi-
šečani so ob posameznih koncertih navdušeni publiki za nameček 
pripravili še skupen nastop vseh treh godb. Predsednik godbe go-
stiteljice Jože Drugovič je vodjem godb v zahvalo podelil še em-
blem godbe. obljubili so, da se bodo trudili, da koncert postane 
tradicionalen, da bi se tako godbe več srečevale in izmenjale iz-
kušnje.  Suzana Vahtarič

Za tradicionalna srečanja

Pihalna godba Pišece (Foto: B. Kovačič)

ravnatelj Glasbene šole Kr-
ško Drago Gradišek ocenju-
je, da je bilo letošnje šol-
sko leto zelo uspešno, vendar 
tudi bolj naporno, saj so ime-
li preko 150 najrazličnej-
ših nastopov, zato z zado-
voljstvom ugotavljajo, da jih 
okolje vedno bolj potrebu-
je, kar jih navdaja z novim 
delovnim elanom. Tako na-
meravajo v naslednjem šol-
skem letu pričeti z izrednim 
programom glasbenega šola-
nja ter vabijo k vpisu vse za-
interesirane, ki so končali re-
dni program osnovnošolskega 
glasbenega izobraževanja in 
bi svoje znanje želeli izpo-
polniti na višjem nivoju, in 
tiste, ki so iz različnih razlo-
gov prekinili izobraževanje in 
bi ga želeli dokončati. K vpi-
su vabijo tudi osebe, ki bi že-
lele spoznati glasbeno teori-
jo, osnove improvizacije ali 
kompozicije ter zainteresi-
rane za nove glasbene izzi-
ve npr. citre, zabavno petje 
ali sodobni ples. razpisujejo 
tudi program za posamezni-
ke ali glasbene skupine, ki bi 
se želeli izobraževati v sme-
ri jazza ali narodno zabavne 
glasbe, program pa bodo in-
dividualno prilagodili tudi za 
otroke s posebnimi potreba-
mi. 

na šoli imajo dobro kadrov-
sko zasedbo, od 43 zaposle-
nih je 38 strokovnih delavcev 
in večina je profesorjev, kaj-
ti vsi, ki poučujejo, morajo 
imeti visoko izobrazbo. naj-
višji naziv je svetnik, ki jih 

Vpeta v domače okolje
KRŠKO – V Glasbeni šoli Krško se v teh dneh že pripravljajo na zaključek učnega leta, saj je pred učen-
ci čas izpitov. Minulo šolsko obdobje je bilo zaznamovano tudi s 150 nastopi, ki so jih zabeležili v šolsko 
kroniko, ter doktoratom Barbare Smolej Fritz, ki poučuje violino.

je v krški glasbeni šoli pet, 
ostali so svetovalci ali men-
torji. Med zaposlenimi je 
tudi Krčanka Barbara Smo-
lej Fritz, ki je pred kratkim 

doktorirala s temo o samore-
gulativnem učenju pri nauku 
o glasbi. V Krškem je obisko-
vala tudi osnovno šolo ter se 
vpisala v glasbeno šolo. Že-
lela je igrati klavir, vendar 
ji ga starši niso hoteli kupiti, 
pa se je odločila za violino, 
kar ji ni žal. Končala je niž-
jo glasbeno šolo, čeprav je 
imela kot vsak otrok določe-
ne krize, ki nastopijo, ko je 
potrebno več vaditi, pa jih je 
uspešno prebrodila. Kot pri-
poveduje, je bilo včasih pre-
cej drugače kot danes, imeli 
so malo nastopov. na začetku 
jo je spremljala tudi trema, 
prepričana pa je, da to ni sla-
bo, pač pa celo pozitivno. Šo-

lanje je nato nadaljevala na 
ljubljanski srednji glasbe-
ni šoli, potem pa se je vpi-
sala na psihologijo. Zanimala 
jo je psihologija glasbe, ki jo 

je v okviru določenih študij-
skih predmetov tudi našla. Po 
opravljeni diplomi se je zapo-
slila v domačem kraju na šoli 
dr. Mihajla rostoharja. Kma-
lu so jo k sodelovanju prite-
gnili v brežiški glasbeni šoli, 
ker so želeli formirati violin-
ski oddelek. od začetnih šest 
učencev imajo sedaj dva od-
delka. Ko je ravnateljevanje 
v krški glasbeni šoli prevzel 
Gradišek, jo je povabil, da bi 
poučevala pri njih. Delala je 
na Centru za socialno delo, 
tedaj je opravila tudi magi-
sterij s področja psihologije 
glasbe. Sedaj je zaposlena za 
polovični delovni čas na krški 
glasbeni šoli, kjer poučuje vi-

olino in kot profesorica psi-
hologije na srednji ekonom-
ski šoli v Brežicah, peto leto 
pa je asistentka za psihologi-
jo na ljubljanski akademiji za 
glasbo. 
Ima družino, sedemletno 
hčerko Evo, ki je osnovnošol-
ka in se že preizkuša kot glas-
benica, igra fagot, čez dober 
mesec pa pričakujejo nove-
ga družinskega člana. Glas-
beno je aktivna pri Simfonič-
nem orkestru, bila pa je tudi 
pobudnica prireditve Hočem, 
da sem. V krški glasbeni šoli 
poskuša ustvarjati klimo, da 
v učni program vključujejo 
otroke s posebnimi potreba-
mi, saj je glasba izreden te-
rapevtski element. Z motom 
Izkoristi dan, stori prej in ne 
odlašaj, pa pričenja in kon-
čuje svoj vsakdan. 

M. Kalčič M.

Barbara Smolej Fritz na krški glasbeni šoli poučuje 
violino.

Preko evrope poteka enajst 
evropskih peš poti; med nji-
mi dve potekata preko Slo-
venije, in sicer e 6 in e 7. e 
6 oz. Ciglarjeva pot poteka 
v Sloveniji od radelj na Ko-
roškem do Strunjana ob Ja-

dranskem morju; odprta je 
bila 24. maja 1975 na Mašu-
nu. Pot je dolga nekaj več 
kot 350 kilometrov in jo lah-
ko prehodimo v dobrih 14-ih 
dneh. na poti je 39 kontrol-
nih točk z žigi. e 7 oz. na-
prudnikova pot poteka v Slo-

Srečanje pohodnikov po 
evropskih	peš	poteh
ZGORNJI RAZBOR PRI SLOVENJ GRADCU – V soboto, 12. maja, so se člani Pla-
ninskega društva Lisca iz Sevnice udeležili srečanja pohodnikov po evropskih 
peš poteh. Zbirno mesto pohodnikov je bilo v vasici Zgornji Razbor pri Slo-
venj Gradcu na Koroškem, kjer je potekalo po opravljeni 4-urni hoji iz Slo-
venj Gradca po širši okolici Uršlje gore prijetno skupno popoldansko druže-
nje. Evropohodnikom se je pridružil tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji, 
ki je pomagal pri organizaciji skupnega srečanja vseh evropskih planinskih 
zvez, kjer potekajo t.i. evropske peš poti.

veniji od robiča do Hodoša; 
odprta je bila 12. septembra 
1986 na Mačkovcu. Dolga je 
nekaj več kot 600 kilometrov 
in ima 42 kontrolnih točk z 
žigi. Prehodimo jo lahko v 
dobrih 30-ih dneh. obe poti, 

e 6 in e 7, sta označeni z rde-
če-rumenimi markacijami. 
Celotna dolžina evropskih 
peš poti (zanje skrbi evrop-
ska popotniška zveza) je oko-
li 60 000 kilometrov; poti se 
med sabo povezujejo – s se-
vera na jug in z vzhoda na 

zahod. opravimo jih s hojo 
čez hribe in doline, iz regije 
v regijo, iz dežele v deželo… 
in vse to – brez mej! Komisija 
za evropske peš poti, ki so jo 
v Sloveniji ustanovili: Zavod 
za gozdove Slovenije, Planin-
ska zveza Slovenije, Turistič-
na zveza Slovenije in Zveza 
gozdarskih društev, vse od 
leta 2001 organizira srečanje 
pohodnikov po evropskih peš 
poteh s pohodom. Letošnji 
pohod iz Slovenj Gradca po 
gozdovih in samotnih poteh 
v osrčju Uršlje gore do vasi 
Zgornji razbor pri Slovenj 
Gradcu na Koroškem je bil 
skrbno načrtovan in dogovor-
jen že eno leto v naprej kot 
neke vrste simbolno dejanje 
ob bližajočem se predsedo-
vanju Slovenije evropski uni-
ji v prvi polovici leta 2008. 
Predsednik PD Lisca Sevnica 
Jože Prah ocenjuje letošnje 
srečanje kot zelo dobro or-
ganizirano z velikim številom 
udeležencev – tudi iz ostalih 
evropskih dežel, med kateri-
mi so bili tudi vsi predsedniki 
evropskih planinskih zvez. 

Smilja Radi 

Predsednik PD Lisca Sevnica Jože Prah govori planincem

KrŠKo, SKoPJe - na 5. rom-
skem filmskem festivalu "Zla-
to kolo", ki je potekal konec 
aprila v Skopju, je doku-
mentarni film občinski sve-
tnik in občinski svetnik - tri 
leta pozneje osvojil nagrado 
za najboljši scenarij. Doku-
mentarni film skozi portret 
Zdravka Kovačiča, romske-
ga občinskega svetnika, pri-
kazuje življenje v naselju 
Kerinov grm pri Krškem. V 
prvem delu ga spremljamo 
v letu po izvolitvi, v drugem 
delu pa ob koncu njegovega 
mandata. V filmu spoznamo 
kaj se je v tem času spreme-
nilo v Kerinovem grmu in ka-
kšni so vtisi prebivalcev ob 
izteku prvega mandata rom-
skih svetnikov. Film je nastal 
na delavnicah dokumentar-
nega filma v Krškem (Media 
without borders 2003 in Me-
dia without borders 2006) 
pod mentorstvom režiserja 
Želimirja Žilnika. avtorji fil-
ma so Dženi Rostohar, Sašo 
Petan, Majda Krivograd, 
Meta Habinc, Klavdija Hu-
dorovič in Sandi Pobežin.

Nagrada	za	
film

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780

Nastopajoči na razredni stopnji z zmagovalcem Plevelom
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KrMeLJ - Krajevna skupnost 
Krmelj je v sodelovanju z Lo-
vsko družino Šentjanž in Kra-
jevnima skupnostima Šent-
janž in Tržišče pripravila 
tradicionalno srečanje kraja-
nov Mirnske doline na skoraj 
500 metrov visokem vinoro-
dnem Kamenškem. 
Tokratnega že 14. srečanja se 
je udeležilo zelo veliko poho-
dnikov, ki so jim lovci pripra-
vili okusen golaž, prireditev 
pa so popestrili s svojim pri-
hodom tudi konjeniki in stari 
motorji. V priložnostnem na-
govoru je predsednik KS Kr-
melj Dušan Močnik poudaril, 
da so se včasih na ta dan od-
pirale tovarne, sedaj pa smo 
srečni že, če gremo po pra-
znikih še lahko v službo. Po-
udaril je, da je že od vsega 
začetka srečanje na Kamen-
škem zares le druženje kraja-
nov in ne političen shod. na 
prireditvi so se s plaketo Lo-
vske družine Šentjanž zahva-
lili prvima organizatorjema 
teh srečanj na Kamenškem, 
lovcu Marjanu Slapšaku in ta-
kratnemu predsedniku KS Kr-
melj Jožetu Knezu. Še dol-
go v sončno popoldne pa so 
se obiskovalci vrteli ob zvokih 
legendarnega ansambla Fran-
ca Flereta.
Poleg tega pa je bilo tudi si-
cer v Krmelju ob prazniku 
dela nadvse praznično, prav-
zaprav je spominjalo na tiste 
čase, ko je bil zanos še ve-
čji, kot ga ta dan nosi v sebi 
danes. Brez mlaja seveda ni 
šlo, vendar je bila vsaj smre-
ka tokrat povsem blizu. Padla 
je namreč ena izmed tistih na 
avtobusni postaji, ki se bodo v 
kratkem morale v celoti uma-
kniti novonastalemu krožišču. 
Mlaj sicer ni rekordne višine, 
prav gotovo pa je poseben po 
tem, da je imela smreka veje 
pravzaprav vse do tal, zato 
ima deblo zelo veliko grč in bi 
bil mlaj zato idealen za ple-
zanje, vendar pa k sreči ta-
kega »junaka« ni bilo, saj je 
tako početje nevarno.
Tudi kres je zagorel na pred-
večer praznika. aktivna mla-
dinska sekcija ga je pripra-
vljala kar precej časa, zato 
pa so bili na koncu deležni za-
služenih pohval. Meril je 10 m 
v višino, spodnjo stranico pa 
je imel dolgo preko 6 m, zato 
je gorel zelo dolgo in plame-
ni so segali zelo visoko, tako 
da so jih videli tudi prebival-
ci višje ležečih predelov, če-
prav je Krmelj v kotlini. Žal 
so prenekateri Krmeljčani čar 
v nebo švigajočih isker zamu-
dili, saj jih kljub ustreznemu 
obveščanju takšna romantič-
na noč ni zamikala, pa čeprav 
so mladinci poskrbeli tako za 
glasbo kot tudi za okrepčila.
Predno so se Krmeljčani 1. 
maja podali na Kamenško, pa 
jih je prebudila še budnica, 
ki so jo po glavni cesti od go-
stišča »Barbara« pa do »nove 
hiše« igrali godbeniki občin-
skega pihalnega orkestra iz 
Šentruperta. 

I. Močnik

BLanCa – Živahno dogajanje se je na Blanci pričelo že v po-
nedeljek, ko so zadnjega aprila v popoldanskih urah tradicio-
nalno postavljali mlaj in s tem obujali navade prednikov, saj 
je dvigovanje potekalo na star način – ročno. ob veselem dru-
ženju krajanov ni manjkalo niti jedače niti pijače, za primer-
no predpraznično glasbeno ter plesno razpoloženje pa je skr-
bela godba Blanški vinogradniki. V soboto so se blanški gasilci 
pod zavetrjem svojega zaščitnika svetega Florjana odpravili 
v artiče na Florjanovo mašo, kamor jih je povabil bivši kaplan 
Janez Turinek, sedaj artiški župnik. naslednje dopoldne pa 
je potekalo v znamenju tradicionalne Florjanove nedelje z 
mašo pri kapelici v Stranjah nad Blanco.  M. K. M. 

Pod patronatom sv. Florjana

od četrtka, 10. junija, je kr-
ška galerija bogatejša še za 

eno razstavo. V njej je na 
ogled postavila štiri umetniške 
obleke Ina Čebular in stvari-
tev poimenovala Štirijenje.
Štirico je prepletla z besedo 
življenje, ki ji pomeni nekaj 

Štiri	obleke	vpete	v	utrip	
življenja - Štirijenje
KRŠKO - Krška Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti je 
v prostorih Galerije Krško organizirala oblikovalsko razstavo, ki ji je avtorica 
Ina Čebular nadela naslov Štirijenje in je na ogled do 16. junija.  

vzvišenega in čudovito lepe-
ga. avtorica, doma iz Bresta-

nice, se je pričela na razsta-
vo intenzivneje pripravljati 
pred tremi leti. Tedaj je tudi 
magistrirala na ljubljanski te-
kstilni fakulteti na področju 
kostumografije. Kot je še po-

vedala, jo zanimajo obleke za 
posebne priložnosti, glamuro-
zni dizajni ter izjemni pustni 
kostumi, ozira pa se že za no-
vimi izzivi, ki jih bo uresniči-
la z izdelki spodnjega perila. 
Umetniške stvaritve je Alen-
ka Černelič Krošelj pospremi-
la z besedami, da je tekstil že 
zdavnaj prestopil meje služe-
nja samo oblačenju ljudi, pač 
pa je postal izrazno sredstvo, 
enakovredno ostalim likovnim 
tehnikam. V glasbenem pro-
gramu je v odmev razstavnega 
prostora na violini koncertira-
la Mojca Luin, vodja območne 
izpostave Krško Sonja Levičar 
je avtorici zaželela še veliko 
razstavnih uspehov, zbrane pa 
povabila na prijetno druženje 
ob pogovoru z umetnico. 

M. Kalčič M.

Avtorica razstave Štirijenje Ina Čebular, Sonja Levičar 
in Alenka Černelič Krošelj

SeVnICa - Člani Krajevne organizacije Društva izgnancev Slo-
venije 1941-1945 Sevnica so se zbrali na rednem letnem zboru 
v hotelu ajdovec v Sevnici.
Predsednik Drago Lupšina je pozdravil vse prisotne člane in 
goste, med njimi tudi predsednico DIS 1941-1945 prof. Ivico 
Žnidaršič, člana izvršnega odbora DIS 1941-1945 Alojza Ru-

parja, ki je tudi predsednik Ko DIS 1941-1945 Boštanj, predse-
dnico Ko DIS 1941-1945 Šentjanž Rezko Repovž, predsednico 
Ko DIS 1941-1945 Bučka Silvo Marjetič in predsednika Društva 
upokojencev Sevnica Janeza Krajnca. Podana so bila izčrpna 
poročila vseh organov in okvirni program dela in nato bogata 
razprava. Predsednica DIS 1941-1945 prof. Ivica Žnidaršič je v 
znak zahvale za uspešno sodelovanje pri informiranju javno-
sti o oblikah nasilja nad Slovenci med drugo svetovno vojno in 
uveljavljanju pravic slovenskih izgnancev, beguncev in drugih 
žrtev vojnega nasilja podelila pisno zahvalo Društva izgnancev 
Slovenije 1941-1945 poročevalcu Vašega kanala Viliju Zupan-
čiču. ob tem je mešani pevski zbor Društva upokojencev Sev-
nica zapel nekaj lepih pesmi, vodja zbora Milena Krajnc pa 
je prebrala zelo bolečo zgodbo izgnanstva ,ki ga je doživela v 
svojem otroštvu.  

Janez Blas

Zbor sevniških izgnancev

Podelitev pisne zahvale Viliju Zupančiču (foto: Tomaž 
Pavkovič)

1. maj v Krmelju

In kaj sklep prinaša vodil-
nim v javnih zavodih? rav-
nateljica oŠ adama Bohori-
ča Brestanica Urška Übleis 
bo za lansko delovno uspe-
šnost nagrajena s 1.936 evri 
(vsi zneski so bruto!), ravna-
telj oŠ Koprivnica Jože Iva-
čič z 2.061 evri, ravnatelji-
ca oŠ Jurija Dalmatina Krško 
Antonija Glas Smodič z 2.588 
evri, ravnatelj oŠ dr. Mihajla 
rostoharja Krško Andrej Ro-
mih s 1.943 evri, ravnatelj oŠ 
Leskovec pri Krškem Anton 
Bizjak bo dobil 2.049 evrov, 
ravnatelj oŠ Podbočje Bran-
ko Strgar 2.589 evrov, ravna-
teljica oŠ raka Milvana Biz-
jan 1.935 evrov, ravnatelj oŠ 
XIV. divizije Senovo Vinko Ho-
star 3.011 evrov, ravnateljica 

Nagrade	vodjem	javnih	
zavodov
KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI – Občinska sveta krške in kostanjeviške občine sta 
na aprilskih sejah izdala soglasje o izplačilu nagrade za delovno uspešnost v lanskem 
letu ravnateljem vseh osnovnih šol v obeh občinah ter ravnateljem ali direktorjem 
še nekaterih javnih zavodov: Glasbene šole, Ljudske univerze, Mladinskega centra, 
Vrtca, Poklicne gasilske enote in Lekarne Krško ter Galerije Božidar Jakac Kostanje-
vica. V Krškem je šlo soglasje „skozi“ povsem brez razprave, v Kostanjevici pa so 
svetniki pred soglasjem zahtevali kar nekaj pojasnil.

oŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki Melita Skušek 
1.937 evrov, ravnatelj Glas-
bene šole Krško Drago Gradi-
šek pa 3.124 evrov. Denar za 
izplačilo nagrad naštetim bo 
zagotovilo Ministrstvo za šol-
stvo in šport. 

Direktor kostanjeviške Gale-
rije Božidar Jakac Bojan Bo-
žič bo za lansko uspešno delo 
prejel dodatnih 4.713 evrov, 
direktorica Ljudske univer-
ze Krško Nataša Kršak 1.445 
evrov, nekdanji direktor Mla-
dinskega centra Krško Robert 
Ostrelič 1.653 evrov (za ob-
dobje od 1.3. do 3.9.2006), 
v. d. direktorica Mladinske-
ga centra Krško Mirjana Kli-
nec 1.102 evra (za obdobje 

od 4.9. do 31.12.2006), rav-
natelj Vrtca Krško Dušan To-
mažin 2.629 evrov, direktori-
ca Lekarne Krško Pavla Janc 
(občinski svet ji je dal soglas-
je za nov mandat na čelu le-
karne) 3.619 evrov, direktor-
poveljnik Poklicne gasilske 
enote Krško Anton Žigante 
pa 4.308 evrov. Sredstva za 
izplačilo nagrad morajo za-
gotoviti javni zavodi iz lastnih 
sredstev in tržnih viškov, ki jih 
ustvarijo, le pri Vrtcu Krško in 
MC Krško gre del nagrade iz 
občinskega proračuna. Dodat-
ka za delovno uspešnost bodo 
iz naslova tržnih deležni tudi 
zaposleni v Lekarni in Zdra-
vstvenem domu Krško ter v 
Galeriji Božidar Jakac. 

P. Pavlovič 

DoLenJa VaS – V soboto, 12. maja, so ljudski pevci ajda KD 
Žarek iz Dolenje vasi v dolenjevaški cerkvi Svete Marije pri-
pravili srečanje ljudskih pevcev in godcev in prireditev po-
imenovali Pojmo po domače. Poleg domačih pevcev, ki so 
oblikovali dve skupini, so se glasbenega srečanja udeležili 
Ljudski pevci PD Cirkovce, iz razborja Ljudske pevke, s har-

moniko Robert Frelih ter Aleksandra Pirc, z Viher Ljudski 
pevci Pšenični klas ter Fantje s Preske. Vsaka skupina se je 
predstavila s tremi pesmimi. Program sta povezovala Vesna 
Kodrič in Nejc Kovačič. Mira Damjanovič, predsednica Kul-
turnega društva Žarek Dolenja vas, pa je sodelujočim pode-
lila priznanja in spominsko darilo, ki so ga prispevale člani-
ce Kulturnega društva Libna.  M.K.M.

Pojmo po domače 

Na koncu je najglasneje zadonela pesem Spet kliče nas 
venčani maj, ki so jo zapeli vsi nastopajoči. 

KrŠKo – V torek, 22. maja, ob 15. uri bo v Mladinskem cen-
tru Krško uradno pričela z delovanjem informacijska točka 
europe Direct. V točki bo uporabnikom na voljo dostop do 
tiskanega promocijskega in informativnega gradiva, brez-
plačen dostop do interneta in drugih multimedijskih aplika-
cij, prenosi in ogledi arhivskih oddaj preko storitev »evropa 
preko satelita«, pomoč informatorjev pri samostojnem iska-
nju informacij, informacije o programskih aktivnostih pove-
zanih z delovanjem eU... 
V sklopu otvoritve točke europe Direct pripravljajo tudi 
okroglo mizo z naslovom evropska zavest med mladimi. na 
otvoritvi pričakujejo tudi vodjo Predstavništva evropske ko-
misije v Sloveniji Mihelo Zupančič.

Europe Direct v MC Krško
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več zgodovinska dejanja par-
tizanskega odpora in boja za 
osvoboditev domače grude v 
brezštevilnih bitkah in spopa-
dih. redki preživeli, ki jih ve-
žejo spomini na soborce, s ka-

terimi so dočakali srečen 9. 
maj 1945. leta in na tiste, ki 
jim ta sreča ni bila dana; vsak, 
ki je doživljal čas 2. svetovne 
vojne, bodisi v izgnanstvu ali v 
boju na domačih tleh, pa ima 
svojo zgodbo in svoje spomine 
in predvsem skrb, da tisti čas 
ne bi odšel iz spomina.

Kot je povedal župan Ivan Mo-
lan, se v pomladnih mesecih 
zvrsti kar nekaj pomembnih 
dogodkov – od dneva boja pro-
ti okupatorju, praznika dela, 
dneva zmage, do 25. junija, 
ko se bomo ob dnevu držav-
nosti spomnili na 16. obletnico 
sprejema temeljne ustavne li-
stine o samostojni in neodvisni 
republiki Sloveniji, kar je bil 
soglasen predlog vseh parla-
mentarnih strank in poslanskih 
skupin. Vsak se na svoj način 
spominja pomembnih dogod-
kov, zaradi naše narodne zgo-
dovine pa bodo tudi mlajše ge-
neracije morale vedeti več o 
preteklosti svojega naroda. V 
občini Brežice je vsak tak do-
godek vreden spoštovanja in 
v okviru možnosti sodelujejo 
pri vseh organiziranih prosla-
vah, se trudijo pri razvoju, se-
veda pa ima vsak svoj pogled 
na razvoj in dosežke, vendar 
naj ostane pri prepričanju, da 
dobro ostane dobro, odločitve 
za partizanstvo pa – da so se 
naši predniki odločili za pra-
vo stvar.

na srečanju so občinska prizna-
nja prejeli: občina in Ue Bre-
žice, Letalska baza in Letalska 
šola Cerklje ob Krki, ing. Karel 
Filipčič, ZB za vrednote noB 
Sevnica, Nada Ravnikar, OŠ 
artiče ter s Sromelj – Svet KS, 
Prostovoljno gasilsko društvo, 
Moški PZ, Ljudski pevci, Turi-
stično društvo, Društvo kmeč-
kih žena in Ko ZB; državna pri-
znanja pa Peter Barbič, Vinko 
Blažinč, Božidar Bradač, Ivan 
Deržič, Viktor Deržič, An-
ton Gnus, Franc Kostanjšek, 
Franc Krošelj, Andjelko Mla-
kar, Tomo Nosetič, Alojz Ra-
detič, Drago Reberšak, Ci-
ril Rupret in Franc Šuler. Lep 
prispevek k dogodku so dali 
tudi učenci oŠ artiče, Moški PZ 
in Društvo ljudskih pevcev Sro-
mlje ter moderatorka priredi-
tve Ida Ostrelič.

N. Jenko S.

Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Ko prebiram zapise ali pogovore z 
medijsko prepoznavnimi ljudmi, 
vedno dobim občutek, da ti ne živijo 
v istem ritmu kot mi ostali. Da so 
se dvignili nad meje znanega in si 
zgradili svoj vrtiček. V katerega mi 
nimamo vstopa. Navdušujejo me 
njihove izpovedi o tem, da si doma 
vrtijo klasično glasbo, da nimajo 
televizije, ker jih tovrstvna navlaka 
oddaljuje od njihovega načina 
življenja. Da imajo doma le radio, pa poslušajo le tiste 
radijske postaje, kjer je sama glasba. Potem si skuhajo 
na hudo iber eko bio obrok, po možnosti sami spečejo 
kruh, moko so kupili v domačem mlinu, kjer vedo, da 
uporabljajo samo u iber bio in zdravo žito. In ob kosilu 
popijejo kozarec vina, seveda natančno vedo, kakšnega, 
saj so se o tem poučili. Le en kozarec, za okus, za gušt.

Ob kopeli z različnimi aroma olji si prižgejo svečke 
in zraven še malo meditirajo. Potem si telo natrejo s 
čudovitimi zvarki, da so videti lepi, poglajeni, celulitno 
odporni. Proti večeru se gredo sprehodit, najraje sami, 
da lahko z užitkom prestavljajo misli v glavi in se polni 
dobre energije vrnejo domov, kjer ob dobri glasbi in 
kvalitetni knjigi zaspijo...

Je slišati nevoščljivo? Jezno? Verjetno oboje. To je način 
življenja, ki ga jaz in verjetno velika večina vas ne 
poznamo. Jaz zjutraj poslušam novice, pripravljam 
zajtrk zame in hčerko, ponavadi toast z maslom in 
marmelado. Potem se prepirava glede izbora krila in 
žabic, v veliki naglici se uredim in že hitiva proti šoli. V 
službi mi cel dan zvonijo telefoni, kličem pa seveda tudi 
sama, ritem je včasih ubijalski, vmes kaj pojem, kakšno 
žemljo s sirom in jogurt, pa kakšno čokoladico. Potem 
pa hitro spet domov, po mojo malo in kuhat. Juho, meso, 
krompir, solato... In ven, na sonce, kjer otroci divjajo, jaz 
pa klepetam s sosedami, ali pa prebiram rumene revije. 
Ja, ja, ne berem jih le pri frizerju, listam jih tudi zasebno. 
Preprosto zato, ker me sproščajo. In domov, večerja, 
umivanje, pripovedovanje pravljic. Vmes pogledam 24 ur, 
teletekst, govorim z mami, prijateljicami. Zvečer poljubim 
moža in grem spat.
Mislim na  perilo, ki ga je treba oprati, če imam zlikano 
majico za naslednji dan, kdaj si bom umila lase, plačala 
kazen policiji, oprala avto,...
Ne vem, verjetno zvenim slovensko dolgočasno. Ne hodim 
nikamor. Ne počnem nič presunljivega. Nimam svojega 
kmeta, ki bi me zalagal z zdravimi pridelki. Na tržnici ne 
poznam nobene gospe Marije ali Bince. Kupim tam, kjer 
mi je všeč. Nimam kakšnega osebnega obreda. 

Se pa seveda trudim. Da prisluhem sebi, da jem, kar 
mislim, da je zdravo zame, za nas, da ne pretiravam s 
kavo, alkohola skorajda ne pijem. Eno leto sem vneto 
delala vaje Tai chija in Chi gonga, ki so mi zelo dobro 
dele, potem sem jih opustila. Ker ne zdržim pri tem 
tempu, ker si poskušam olajšati življenje in ponavadi 
izločim tisto, kar je res dobro zame.

Pa kaj je res dobro za nas? Hrana brez mesa, brez maščob? 
Kombiniranje hrane? Presna? Vegenska? Makrobiotična? 
Katere vaje sproščanja? Meditacija? Joga? Pilates? 
Kakšen način življenja? 

Ob obilici vsega, kar ponuja ta svet, je odgovor seveda 
tisto, kar vam ustreza. In ti zapisi, članki, prispevki, 
komentarji, pisma me res ujezijo. To so namreč ljudje, 
ki jim zaupamo, jih srečujemo vsak dan na različnih 
kanalih medijev. In potem so oni tisti, ki govorijo, da ne 
gledajo televizije in ne spremljajo rumenega tiska, čeprav 
so vsak teden v njih. Čeprav so jih prav mediji ustoličili 
na prestol, ki jim omogoča pogled vase, omogoča jim, da 
se odtrgajo v svoj svet. Ravno zato. Ker delajo v medijih, 
ki jih delajo prozorne, tanke in prepustne. Ravno zato se 
morajo poslušati in najti ravnovesje. Sem pa prepričana, 
da zgoraj navedeno počne le en odstotek teh prepoznavnih 
ljudi. Vsi ostali bi to radi počeli, pa jim ne »znese«. Vedo 
pa, da je »in«, če upoštevaš sodobne zapovedi zdravega 
način življenja.

Kjer se znajde tudi kakšna estetska operacija, ki jo 
potem na vso moč zanikajo, čeprav je sprememba vidna s 
helikopterja. Pa saj ni res nič takšnega. Pač so šli pod nož, 
v upanju na boljše počutje. Ja in? Pa kaj? Tako je, imajo 
to pravico, kot jo imamo tudi mi.

Da spečemo piščanca in pražen krompir in se zavalimo 
na kavč. Pa kaj? In še nekaj, tisti, ki res živijo v skladu 
sami s seboj, ki jih televizija in novice motijo, ki vsak dan 
tečejo ali hodijo na jogo in ki resnično spoštujejo dobro 
knjigo, tega ne razglašajo naokoli. Preprosto tako živijo. 
In iz tega ne delajo znanosti in fascinacije. Kar nekaj 
takšnih ljudi poznam. Prizemljeni in umirjeni so. In v 
svoj svet pustijo tudi nas, ki ne živimo tako.

Mogoče sem ravno zato, ker tega vsega ne počnem, 
pogosto bolna, v stresu, žalostna in potrta. Verjetno. In 
mogoče ravno zato, ker tega ne počnem, ohranjam stik z 
realnostjo. Ki je v luči vsega, kar se na svetu dogaja, že 
zelo popačena...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

ob 63-letnici ustanovitve Koz-
janskega odreda se je misel 
tradicionalno povrnila k lju-
dem, ki so bili sestavni del 
dogajanja med noB in se je 
znova ocenil njihov pomen, 

ki ne sme biti potisnjen v po-
zabo. Takrat, v zadnjih april-
skih dneh 1944. leta, je na Si-
lovcu pri Sromljah 142 borcev 

po ukazu 4. operativne cone 
ustanovilo Kozjanski partizan-
ski odred z dvema bataljono-
ma. Številna pričevanja, uspe-
šne akcije in zgodovinski viri 
pa poučijo, da se je povečal 
priliv novih borcev tako, da je 

bil že junija oblikovan 3. ba-
taljon, sredi septembra pa že 
4. odred, ki je kaj kmalu štel 
1100 partizanov in je med re-
kami Savo, Savinjo in Sotlo pa 
vse do Ptuja predstavljal po-

membno partizansko enoto, 
ki se je spopadala s sovražnimi 
enotami in pomembno prispe-
vala h koncu svetovne morije. 

na 600 km dolgem pohodu od-
reda preko Sotle, Hrvaškega 
Zagorja, Moslovine, Grubišne-
ga polja, Bilogore, Papuka pa 
sta se kalila junaštvo in tovari-
štvo Kozjanskih borcev, ki niso 
zgolj suhoparna dejstva, tem-

Naši predniki so se odločili 
za	pravo	stvar
SROMLJE – Občina Brežice, Združenje borcev za vrednote NOB Brežice, Ob-
močno združenje veteranov vojne 1991, Policijsko veteransko društvo Sever 
in Krajevna skupnost Sromlje so na tradicionalnem srečanju obeležili 63-le-
tnico ustanovitve Kozjanskega odreda. Prisotne so pozdravili predsednik KS 
Sromlje Franci Kostanjšek, župan Občine Brežice Ivan Molan, slavnostni go-
vornik Niko Žibert, član sveta za vrednote NOB Krško in minister za obrambo 
RS Karel Erjavec ter predstavnik hrvaškega Združenja borcev NOB Zagreb-Za-
prešič-Samobor.

VeLIKe MaLenCe – Več kot 50 
prostovoljcev je v sobotni či-
stilni akciji v in ob spodnjem 
delu reke Krke napolnilo 50 
velikih vreč smeti. Med pro-
stovoljci so bili tudi minister 
za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak in učenci Srednje eko-
nomske šole Brežice, ki so oči-
stili 25 kilometrov rečne breži-
ne in struge od Šentjerneja do 
Čateža ob Savi. 
Mitja Oštrbenk, pobudnik in 
organizator akcije „12. maj 
Dan reke Krke“, je povedal, 
da je bil prvi cilj te akcije oza-
vestiti ljudi in opozoriti vse 
onesnaževalce, da je Krka bi-
ser, za katerega je treba skr-
beti. »S takšno akcijo jih želi-
mo spodbuditi, da bi tudi sami 
vsak dan skrbeli za čisto okolje 
in smeti namesto v reko me-
tali v zaboje in na deponije,« 
je še dodal oštrbenk iz Špor-
tno rekreativnega centra Grič. 
Pomembno je tudi poudariti, 
da je v čistilni akciji sodelova-
lo veliko mladih, kar je dober 
obet za prihodnost.
Minister Vizjak pa je izrazil že-
ljo, da bi ta akcija postala tra-
dicionalna pred začetkom ko-
palne in čolnarske sezone. 
»Želim si, da bi bilo vsako leto 
manj smeti in da bomo vsi sku-
paj pripomogli k lepšemu vide-
zu naše Krke,« je povedal Viz-
jak. 

N. Oštrbenk

Za čisto Krko

KrMeLJ - V soboto, 28. aprila, 
je potekal peti spominski po-
hod od Murnic do Telč. organi-
ziralo ga je društvo izgnancev 
noB. V njem so sodelovali ne-
kateri ljudje, ki so bili izgna-
ni v nemčijo ter drugi ljubi-
telji pohodništva. Pri vsakem 
pomniku noB so se udeležen-
ci ustavili, kjer so imeli krat-
ki razvedrilni program in kjer 
so si nabrali novih moči. Pri 
spomeniku v Hinjcah smo na-
stopali tudi učenci naše šole. 
Pripravili smo jim kratek kul-
turni program, kjer smo se 
spominjali vojnih časov. 
Pred vojno v tej majhni va-
sici je bilo vse mirno, dokler 
niso prišli sovražni italijan-
ski in nemški vojaki in zasedli 
kraj. Sporočili so jim, da se 
morajo v roku dveh ur pripra-
viti in zapustiti domači prag. 
Kdor se je upiral in ni upošte-
val njihovih navodil, so ga po-
končali streli puške. Zbrali so 
se na zbirnem mestu v Šen-
tjanžu, od koder so prehodi-
li dolgo in težko pot do nere-
shajma v nemčiji. Bilo jim je 
hudo, saj so s seboj lahko vze-
li le najnujnejše stvari. njiho-
ve domove so medtem voja-
ki izropali in opustošili. Dolga 
leta so bili izgnani. otroci so 
obiskovali nemško šolo, kjer 
so se učili nemškega jezika. 
Po štirih letih življenja v tuji-
ni so se vrnili v svoje oropane 
in uničene domove. 
V programu smo obudili spo-
mine na tiste čase, katere so 
nam zaupali starejši kraja-
ni iz naše krajevne skupno-
sti, ki so vojno doživeli, ko so 
bili še majhni otroci. Program 
smo popestrili s pesmimi in 
igranjem na violino, katere 
strune je ubirala Sara, meh 
je raztegnil Jernej in igra-
njem na kitaro, na katero je 
za brenkal kar učitelj Marjan. 
Učiteljica Majda pa je spomi-
ne in misli povezala v zanimiv 
program. 

Dopisni krožek OŠ Krmelj 
- Sara

Spomini	na	
izgnanstvo

KrŠKo – Tik pred prvomaj-
skimi prazniki so stanovalci 
blokovskega naselja na Cesti 
četrtega julija in aškerčeve 
ulice v Krškem izvedli spo-
mladansko čiščenje, največ 

časa pa posvetili urejanju 
okolice nekdanjega Doma 
starejših občanov na Vidmu. 
Sicer stanovalci soseske blo-
kovskega naselja med nek-
danjih Domom starejših ob-
čanov in bencinsko črpalko 
na Vidmu večkrat na leto 
očistijo svoj bivalni okoliš, 
tokrat pa so se lotili čiščenja 
neurejene in že skoraj polno 
desetletje zanemarjene in 
zarasle površine okoli objek-

Čistilna akcija na „nikogaršnji 
zemlji“

ta nekdanjega Doma upoko-
jencev, katerega lastnino 
občina Krško, na naspro-
tni strani pa Ministrstvo za 
delo, družino in socialne za-
deve, dokazujeta preko so-

dnih mlinov. V akcijo čišče-
nja tako rekoč nikogaršnje 
zemlje, (ne)urejenost ka-
tere pa očitno skrbi in moti 
le bližnje stanovalce, se je 
vključilo tudi večje števi-
lo mladih, akcijo pa je pod-
prla tudi Krajevna skupnost 
mesta Krško, ki je zagotovi-
la poleg okrepčila za sodelu-
joče tudi zabojnike za sme-
ti.  

B. M.

Darko Bukovinski, Ivan Molan, Karel Erjavec in dr. Ivan 
Kristan med slovesnostjo na Sromljah



Posavski obzornik - leto XI, številka 10, četrtek, 17. 5. 20078 OKOLJE IN PROSTOR

PROIZVODNJA – APRIL 2007 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – APRIL 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL		 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja 
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka  
TA1 in TA2

2.763.196 56 14

Proizv. 
enota

Gorivo 
Sox mg/m3 nox mg/m3 Co mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 1700 333 450 27 100 2 6

PB 2 KOEL 250 1700 379 450 20 100 6 6

PB 4 ZP 0 35 89,8 100 1,5 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 94,5 100 8 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Lokalno partnerstvo Brežice tudi po rekonstrukciji Vodstvenega odbora aktivno nadaljuje z 
aktivnostmi. V tem tednu so se novi člani sestali na 4. redni seji, na kateri so velik poudarek 
namenili delovanju občanov skozi odbore. nekaj ljudi je že izkazalo interes po delovanju v 
odborih, še vedno pa vabijo vse, da se pridružijo, spoznajo njihovo delo in skozi odbore ure-
sničijo svoje okoljske interese. ob aktivnem odboru Dečno selo vzpostavljajo odbor za pre-
sojo vplivov na okolje in zdravje, odbor za razvoj ter odbor za tehnično sodelovanje in var-
nost, ob izkazanem interesu občanov pa je možna ustanovitev tudi drugih odborov.  

Izredno aktiven je odbor Dečno selo, ki je bil formiran konec minulega leta z namenom, 
da razčisti sume krajanov, podane na predstavitvi terenskih raziskav. In sicer, da so v rudni-
ku  Dečno Selo ob zapiranju rovov vanje skrivoma odloženi nevarni odpadki. Predsednik od-
bora Ferdo Pinterič je dejal, da so pregledali projekt odpiranja vpadnika v rudnik. Ker se 
s projektom ne strinjajo povsem, so dorekli manjkajoče vsebine za odpiranje vpadnika ter 
pripravili plan aktivnosti, saj bi pri odpiranju radi omogočili sodelovanje krajanov in novi-
narjev, seveda do faze, ko bo ogled odpiranja za javnost še varen. V odboru po besedah Pin-
teriča verjamejo, da bodo vsi postopki pripravljeni do srede junija in bo v juniju vpadnik 
tudi odprt ter odvzeti vzorci.   

Mlade	popeljali	na	ogled	

eden glavnih ciljev Lokalnega partnerstva Brežice je informiranje in osveščanje javnosti o pro-
blematiki radioaktivnosti in radioaktivnih odpadkov. Seveda želijo zajeti vse kategorije obča-

nov, zlasti pa mlade. Z Mladinskim centrom 
Brežice preko žive info točke na srednjih 
šolah tedensko seznanjajo mlade o tej pro-
blematiki.

Lokalno partnerstvo Brežice je 9. maja 
na ogled reaktorskega centra, ki deluje v 
okviru Instituta Jožef Stefan ter Centralne-
ga skladišča radioaktivnih odpadkov v Bri-

nju popeljali 48 dijakov Gimnazije Brežice s pro-
fesoricami. Gre za dijake 3.c in 3.d razreda, ki 
obiskujejo predmet Študij okolja. na terenu so 
prisluhnili predavanjem in si ogledali oba objek-
ta ter stalno razstavo o ravnanju z radioaktivni-
mi odpadki. Prof. Mateja Strnad Zrnec, ki je vo-
dila ekskurzijo, je povedala, da so bili dijaki zelo 
zainteresirani, v sklopu predmeta pa še razisku-
jejo vrste radioaktivnih odpadkov in bodo svoja 
spoznanja iz ekskurzije in študije tega področja 
predstavili tudi drugim dijakom Gimnazije. 
Več si oglejte na spletni strani Lokalnega partner-
stva Brežice: www.lokalnopartnerstvo.si.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva Brežice 

Lokalno	partnerstvo	
vabi k sodelovanju!

Predavanje je pritegnilo

Mladi so z radovednostjo spoznavali 
center

od pomladi do jeseni prosto 
živeče živali valijo, polega-
jo in vodijo mladiče in so za-
radi tega veliko bolj ranljive 
in potrebujejo mir v svojem 
naravnem okolju. Pohodni-
ki in sprehajalci naj zato v 

naravi uporabljajo le poti 
in steze, da prosto živečih 
živali po nepotrebnem ne 
vznemirjajo. Za divjad so v 
tem času še posebej nevar-
ni psi, ki jih nevestni lastniki 
prosto spuščajo v naravo.
Zakon o divjadi in lovstvu 
prepoveduje nenadzorova-
no spuščanje psov v nara-
vo in takšna ravnanja tudi 
sankcionira, istočasno pa la-

Vsi	skrbimo	za	varnost	
prosto živečih živali

stnike psov zavezuje, da so 
odgovorni za škodo, ki jo psi 
prizadenejo divjadi. ne gle-
de na visoke sancije (od 417 
do 1252 evrov) in ceno od-
škodnine za divjad (odško-
dnina za pokončano srno je 

626 evrov) je že zaradi naše 
skupne želje po ohranitvi 
pestrosti življenja v naravi 
nujno, da pse vodimo v na-
ravo na vrvici, saj je znano, 
da v vsakem psu dremlje lo-
vski nagon.
Zakon tudi zavezuje vse, ki 
pri opravljanju kmetijskih 
del, zlasti s stroji, ogrožajo 
prosto živeče živali, da ob-
vezno uporabljajo preven-

tivna sredstva in načine dela 
za preprečevanje oziroma 
omejevanje izgub živali na 
leglih in gnezdih. republika 
Slovenija subvencionira na-
bavo teh sredstev, lastniki 
in drugi upravljalci zemljišč 
pa so sredstva dolžni upo-
rabljati. Sekanje, požiga-
nje ali drugačno uničevanje 
živih mej, grmišč in s suho 
zarastjo poraslih površin po 
pašnikih, travnikih in poljih 
je prepovedano v času gnez-
denja ptic in poleganja mla-
dičev, med 1. marcem in 1. 
avgustom. 
Vsakdo lahko s svojim ve-
stnim ravnanjem prispeva 
svoj delež k zmanjševanju 
poškodb prosto živečih živa-
li in s tem da svoj prispevek 
k ohranitvi pestrosti žive na-
rave.

Zveza lovskih družin 
Posavja

Tudi njej omogočimo mirno in varno poleganje in vzrejo 
mladičev

V	iskanju	
sprejemljivih	
rešitev
Prebivalci pasu omejene 
rabe prostora (po besedah 
člana odbora za omejeno 
rabo prostora Franca Jan-
koviča sodi v ta pas poleg 
Vrbine in Spodnjega Stare-
ga Gradu tudi Spodnja Lib-
na) želijo bolj aktivno vlogo 
pri soodločanju v postopku 
potrditve lokacije za od-
lagališče nSrao. njihove 
zahteve se nanašajo pred-
vsem na komunalno uredi-
tev območja v pasu ome-
jene rabe prostora, kot sta 
na primer ureditev kanali-
zacijskega sistema in ob-
nova pločnikov. Poleg tega 
želijo sodelovati v razpravi 
o individualnih oblikah na-
domestila. 

Župan občine Krško Franc 
Bogovič je pojasnil, da je 
občina v svojih smernicah k 
predlogu državnega lokacij-
skega načrta za odlagališče 
nSrao jasno opredelila sku-
pinske zahteve, ki bodo v 
korist vsem prebivalcem ob-
čine Krško in ki bodo pripo-

Lokalno	partnerstvo	Krško	–	
četrta delavnica Odbora za omejeno rabo prostora

Število	krajanov	v	odboru	za	
omejeno rabo prostora narašča
V prostorih Fakultete za logistiko je 25. aprila potekala četrta delavnica Odbo-
ra za omejeno rabo prostora. Članom so se tokrat v večjem številu pridružili še 
prebivalci KS Dolenja vas ter krajani Spodnjega Starega Gradu in naselja Spo-
dnja Libna. Na delavnici so razpravljali o pobudah in zahtevah prebivalcev, ki 
živijo na območju omejene rabe prostora ali nanj mejijo. Prebivalci Spodnjega 
Starega Gradu, Spodnje Libne in Vrbine zahtevajo dogovor o obliki nadomestila 
zaradi sobivanja z jedrskim objektom. Na delavnici so sprejeli sklep o oblikova-
nju delovne skupine, ki bo s  pomočjo zunanjih strokovnjakov ugotavljala prav-
ne podlage za uveljavljanje možnosti individualnih nadomestil. 

mogle k višji kakovosti biva-
nja. Pogovore, ki se nanašajo 
na individualne zahteve, pa 
bi bilo po njegovem mnenju 
smiselno najprej poenotiti v 
lokalnem okolju. Predlagal 
je tudi, da člani odbora za 
omejeno rabo prostora usta-
novijo posebno skupino, ki bi 
ob pomoči zunanjih strokov-
njakov proučila možnosti pri-
dobivanja individualnih na-
domestil.

na delavnici so bile izposta-
vljene tudi zahteve kraja-
nov Žadovnika, KS Leskovec 
in KS Krško polje. Te se na-
našajo predvsem na zahteve 
do države, ki naj bi v okvi-
ru zagotavljanja najvišje je-
drske varnosti poskrbela za 
zadostna finančna sredstva 
za opremo in strokovne ka-
dre. Poleg tega naj bi zago-
tovila izvajanje jedrske var-
nosti po najvišjih svetovnih 
standardih, pri čemer bi lo-
kalne skupnosti in občani v 
času sobivanja z jedrskimi 
objekti prejemali primer-
no odškodnino. Predlagajo 
namreč, da bi bile lokalne 
skupnosti upravičene do ko-
lektivne, občani pa do indi-
vidualne odškodnine. 

Dogovori	o	
nadaljnjih	
korakih	

Člani odbora za omejeno 
rabo prostora so v razpravi 
ugotavljali, da je lokalno 
partnerstvo dolgoročen in 
stalen proces, ki se mora 
odzivati na pobude in zah-
teve krajanov ter iskati 
sistemske rešitve, ki bodo 
omogočale racionalen dia-
log o  zahtevah in pobudah 
krajanov.  

Sprejeli so sklep o obliko-
vanju delovne skupine, ki 
jo sestavljajo Franc Janko-
vič, Bojan Petan, Ivan Špi-
ler, Andreas Repše, Simo-
na Lubšina, Ana Pajič in 
Aleš Zajc. Delovna skupina 
se bo lahko po potrebi do-
polnjevala, ključna nalo-
ga njenih članov pa bo, da 
ob pomoči zunanjih prav-
nih strokovnjakov oprede-
lijo pravne podlage za mo-
žnost uvedbe individualnih 
nadomestil.

KrŠKo – V torek, 15. maja, se 
je v krškem kulturnem domu 
odvijala javna tribuna, ki sta 
jo organizirali Zveza ekolo-
ških gibanj in Civilna inicia-
tiva za DLn Cerklje. V uvo-
dnem nagovoru je predsednik 
ZeG Karel Lipič presenetlji-
vo majhnem številu priso-
tnih pojasnil, da so javno tri-
buno organizirali z namenom 
ozaveščanja javnosti o nega-
tivnih posledicah predvidene 
izgradnje letalske baze. na 
tribuni je govoril predsednik 
Centra za mirovne študije tr-

„Ne nasedajte obljubam!“
žaške univerze dr. Andrea Li-
cata in poudaril, da povsod, 
kjer poskušajo graditi nato-
ve vojaške baze, potekajo 
množične demonstracije. Li-
cata je prišel do spoznanja, 
da se vojaške baze postavlja-
jo v državah, kjer je okolje-
varstvena kontrola šibkejša 
in je vlada dojemljiva za ra-
zne obljube, ki jih posreduje 
tudi lokalnemu prebivalstvu. 
Tako obljublja npr. odprtje 
veliko delovnih mest, kar pa 
se samo delno uresniči in še 
to le na krajši rok. Z baza-

mi so povezani tudi najrazlič-
nejši odpadki, letala pa ne 
povzročajo samo hrupa, pač 
pa tudi škodljivo vplivajo na 
okolje. Znano je, da se ta-
kšne baze kar naprej širijo in 
dograjujejo, če pa se ukine-
jo, so tu posledice, saj je po-
trebno prostor sanirati in v to 
je potrebno vložiti zopet ve-
liko denarja. Licata predla-
ga, da lokalne oblasti raje 
razmišljajo o drugih projek-
tih in predlaga projekt obno-
vljivih virov energije.

M. Kalčič M.
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Letos	polna	trgatev	na	
Sremiču
KRŠKO – Na prvo nedeljo v maju je v Krškem potekal občni 
zbor članov Kmečke zadruge Krško, ki je bila ustanovlje-
na pred štirinajstimi leti in ima 265 članov. Njena glavna 
dejavnost sta vinogradništvo in prodaja vina, manjši del 
predstavlja odkup mleka, živine in ostalih kmetijskih pri-
delkov na območju občine Krško, ukvarjajo se tudi s trgo-
vinsko dejavnostjo.
Predsednik Kmečke zadruge 
Krško Jože Urbanč je zbra-
nim pojasnil, da so lani po-
slovali pozitivno, čeprav so v 
minulem letu odkupili manj 

grozdja, kot so načrtova-
li, vendar bodo manjko po-
skušali pridobiti v letošnjem 
letu. Po njegovih besedah pa 
imajo težave s trgovinami v 
Velikem Podlogu in na Veli-
kem Trnu, ker je v njih zelo 
majhen promet in ju bodo 
primorani zapreti, v bodoče 
pa razmisliti, kako bi oživili 
trgovinsko dejavnost. V lan-
skem letu so ustanovili tudi 
svetovalno službo, ki delu-
je na Sremiču, svetujejo pa 
glede pridelave grozdja in 
zaščite vinske trte.

Zbranim zadružnikom je 
spregovoril tudi direktor 
Kmečke zadruge Krško Ja-

nez Živič. Med drugim je 
predstavil plan dela in inve-
sticij za tekoče leto in de-
jal, da bodo opravljene naj-
nujnejše investicije, ki bodo 

omogočale normalno poslo-
vanje, zato so predvideli pri-
bližno 32.800 evrov sredstev. 
Zamenjati nameravajo ener-
gent, kotlovnico ter kupiti 
stiskalnico, ker je stara do-
trajana. Prav tako bodo naj-
nujnejše postorili na pose-
stvu Sremič, kjer imajo 6 ha 
obnovljenih vinogradov, ki 
bodo letos prvič polno rodi-
li, zato  načrtujejo, da bodo 
imeli boljši rezultat poslo-
vanja. Lastnik zemljišča je 
Škofija Celje in z njo se do-
govarjajo glede nadaljeva-
nja dejavnosti in najema vi-
nogradov ter objektov. 

M. Kalčič M.

Zadružniki Kmečke zadruge Krško na rednem letnem zboru.

na osnovi rednega spremlja-
nja poslovanja družbe HSe, 
pozitivnih revizijskih mnenj, 

uspešnega poslovnega izi-
da družbe in skupine HSe, 
doseženih zastavljenih ci-
ljev iz poslovnega načrta za 
leto 2006 ter v skladu s svo-
jimi pristojnostmi je nadzor-
ni svet družbe HSe po končni 
preveritvi letno poročilo po-
trdil. 
Poslovanje HSe in skupine 
HSe v letu 2006 je bilo uspe-
šno, zastavljeni cilji pa dose-
ženi in ponekod tudi preseže-
ni. HSe je svoje poslovanje 
razširil preko meja Sloveni-
je na področje srednje in JV 
evrope in je aktiven že v dva-
najstih evropskih državah. 
Družba HSe je v letu 2006 
dosegla čisti dobiček v viši-

Nadzorniki	HSE	zadovoljni	
LJUBLJANA - Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrar-
ne d.o.o. je 9. maja na 14. redni seji obravnaval letno po-
ročilo družbe in skupine HSE za leto 2006 z revizijskima 
poročiloma in predlogom generalnega direktorja ustano-
vitelju o uporabi bilančnega dobička. Revizijo računovod-
skih izkazov družbe in skupine HSE ter pregled skladno-
sti poslovnega poročila družbe in skupine za leto 2006 je 
izvedla revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. Mnenja 
revizorja KPMG Slovenija za vse družbe v skupini HSE za 
leto 2006 so bila brez pridržkov. 

ni 8.651 mio SIT ali za 23 od-
stotkov več glede na dose-
ženega v letu 2005. Skupina 

HSe pa je v letu 2006 dosegla 
čisti dobiček v višini 18.607 
mio SIT, ki je za 29 odstot-
kov večji glede na dosežene-
ga v letu 2005. Poleg tega je 
HSe v letu 2006 prodal 16.318 
GWh električne energije, kar 
je za 11 odstotkov več kot v 
letu 2005. 
nadzorni svet je soglašal s 
predlogom generalnega di-
rektorja, da se bilančni do-
biček v višini 4,3 milijarde 
SIT oziroma 18 milijonov eUr 
v celoti porabi za oblikova-
nje drugih rezerv iz dobička. 
Poleg tega pa nadzorni svet 
predlaga skupščini, da pode-
li poslovodstvu razrešnico za 
poslovanje v letu 2006. 

V Kmečko zadrugo Bohor je včlanjenih nekaj preko 50 čla-
nov, od tega 37 kooperantov oddaja mleko v odkup. Po bese-
dah predsednika Franca Bogoviča v lanskem letu niso pro-
izvedli le rekordne količine mleka, temveč je bilo kar okoli 
98 odstotkov od 3.037.000 litrov oddanega mleka poseb-
ne kakovosti ali prvega kakovostnega razreda. ob poveča-

ni proizvodnji mleka so kooperanti zadruge v minulem letu 
povečali tudi odkup mesa, in sicer 300 komadov pitancev, 
nekaj čez 130 telet in 140 krav. Glavnino dolgoročnih sred-
stev imajo v zadrugi vloženih v poslovne deleže, največ, kar 
preko 38 milijonov tolarjev v konzorcij Mlekodel, ki ga se-
stavlja devet zadrug. V Kmečki zadrugi Bohor so v lanskem 
letu ustvarili dober milijon tolarjev dobička, ki pa ga bodo 
na predlog upravnega odbora porazdelili v prostovoljne re-
zerve zadruge. Sicer pa so na občnem zboru člani izvolili no-
vega člana upravnega odbora, in sicer Tonija Korena, ki bo 
kot največji pridelovalec mleka nadomestil v letošnjem letu 
preminulega dolgoletnega člana in soustanovitelja zadruge 
alojza resnika. 

B. M.

KZ	Bohor	z	rekordno	
količino mleka
ARMEŠKO - V tukajšnji gostilni je potekal občni zbor čla-
nov Kmečke zadruge Bohor iz Koprivnice, ki so v minulem 
letu na svojih govedorejskih kmetijah proizvedli dobrih tri 
milijona litrov mleka, kar je rekordna količina do sedaj. 

Gradbišče HE Blanca
Občni zbor na Armeškem
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dr. SANJA ROZMAN: NEKEMIČNE ODVISNOSTI
- KLJUČ DO RAZUMEVANJA ZASVOJENOSTI

predavanje, Klub KDK, 
ponedeljek, 28.5., ob 18. uri

Organizatorji: LAS Krško, Kulturni dom Krško in Občina Krško

blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190 
e-mail: info@kd-krsko.si

www.car.si/kulturni-dom-kk

 objavlja
Informativni vpis v izredni program glasbenega šolanja

Vemo, da marsikdo ni imel možnosti glasbenega izobraževanja po redni poti. Zato vam in 
vašim otrokom ponujamo pomoč pri realizaciji želja in potreb po glasbenem izobraževanju 
na resnem in zabavnem področju. Prepričani smo, da bomo skupaj z vami lahko obogati-
li duhovni segment življenja, ki se sicer nevarno nagiba h kopičenju in hitenju. Že dolgo je 
namreč v strokovnih krogih znano, kako pozitivno in uravnoteženo lahko aktivno ukvarjanje 
z glasbo človeka oblikuje.
 
Z željo po čim bolje organiziranem izobraževanju, s pričetkom v mesecu oktobru 2007, ob-
javljamo razpis za informativni vpis, ki poteka od dneva te objave do 26. junija 2007. In-
formativni vpis smo pripravili zaradi pravočasne namestitve ustreznih učiteljev na tistih se-
gmentih tečajev, ki jih ne bomo mogli izvajati preko obstoječe kadrovske sheme. Seveda pa 
je nujno izvesti še nekatere administrativne priprave, ki potrebujejo karseda realne ocene 
glede obsega in vrste vpisa. 

RAZPIS JE NAMENJEN:

1. tistim, ki so končali redni program osnovnošolskega glasbenega izobraževanja in bi žele-
li znanje izpopolniti na višjem nivoju ali na drugi smeri izobraževanja (petja instrumen-
ta, plesa), 

2. tistim, ki so iz različnih razlogov prekinili izobraževanje in bi želeli končati redni pro-
gram ali nadaljevati na drugi smeri izobraževanja (petja, instrumenta, plesa),

3. tistim, ki se želijo vpisati v program, ki ga redno izobraževanje ne omogoča (citre, elek-
trična kitara, bas kitara, zabavno petje, sodobni ples, jazz in hip-hop, terapevtske obli-
ke gibanja ob glasbi ipd.),

4. posameznikom in glasbenim skupinam, ki se želijo izobraževati v smeri jazz, narodno-
zabavne in zabavne glasbe,

5. tistim, ki želijo spoznati glasbeno teorijo, osnove improvizacije, kompozicije in upora-
bo glasbene tehnologije,

6. otrokom s posebnimi potrebami, ki se jim program individualno prilagodi.

Prijavnice za vpis in vsa dodatna pojasnila so na voljo v tajništvu šole pri gdč. Petri Vladič 
(tel. 07/48 80 146) oz. na spletni strani Glasbene šole Krško (www.gs-krsko.si) od 6. aprila 
naprej. Šola bo vsako prijavo na razpis obravnavala individualno in s kandidati oz. njihovi-
mi starši sklenila pogodbo glede vrste, obsega, kontinuitete in cene izobraževanja. Cena iz-
obraževanja se bo oblikovala na neprofitni osnovi in bo pokrivala samo dejanske stroške iz-
obraževanja (učitelje, organizacijo in materialne stroške).

Šola bo izvajala program preko strokovno usposobljenih učiteljev in glasbenikov na vseh po-
dročjih izobraževanja po izrednem programu. Kvaliteta pouka in usposobljenost izvajalcev 
programov bo enaka oz. popolnoma primerljiva z rednim programom, ki ga šola izvaja kot 
svojo osnovno dejavnost v nespremenjenem obsegu. Šola bo izdajala potrdila o opravlje-
nem izobraževanju in javno veljavna spričevala in diplome za vključene v kompletni pro-
gram izobraževanja.

Poleg usposobljenega kadra in primerne infrastrukture za izobraževanje vsem udeležencem 
ponujamo vključevanje v skupinsko igro (zbor, orkester, komorne skupine, ansambli), redne 
produkcije in javne nastope ter širše vključevanje v kulturno življenje kraja in regije.

GLASBENA ŠOLA KRŠKO
Kolodvorska 2, 8270 Krško
Tel.: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50
e-pošta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si

Alenka Gerlovič je svoje de-
vetletno rosno obdobje, obdo-
bje prvih vtisov, iz katerih si je 
oblikovala vseživljenjske vre-
dnote, preživela v Brežicah, 
zato in še zardi marsičesa dru-

gega zase pravi, da je »Bre-
ščanka«. Iz prebranega dela in 
iz pogovora je bilo razvidno, 
da je mati skrbela za telesni 
blagor in oče zdravnik za du-
hovno, jezikovno in vse drugo 
izobraževanje. Ko se je mlada 
brez pomislekov odločila, da 
se priključi osvobodilni fronti, 

Postregla	je	z	okruški	
svojega življenja
BREŽICE – Posavski muzej Brežice je v malem avditoriju pripravil večer z 
akademsko slikarko Alenko Gerlovič, ki se je tokrat predstavila z izdajo knji-
ge »Okruški mojega življenja«, ter sceno pripravila s svojima dvema likovni-
ma deloma, ena od teh je Okruški njenega življenja, s katerimi je opremila 
tudi naslovnico knjige. Z avtorico, ki se ji približujejo devetdeseta, se je po-
govarjal Ivan Kastelic, odlomke iz njene knjige pa je bral Ivan Mirt.

se je njun odnos z očetom ne-
koliko skrhal. Vendar ne zato, 
ker bi bil oče proti narodnoo-
svobodilnem gibanju, temveč 
z zamero, ker ga je skrbelo, 
kako bo družina vojno preži-

vela. Vedno skuša objektivno 
opisati tisto, kar se ji je zgo-
dilo – od selitve družine z oče-
tom v Ljubljano, njegove za-
časne politične premestitve 
v Kovin, nenehnega izobraže-
vanja, študija slikarstva v Za-
grebu, predanega ilegalnega 
dela, likvidacije očeta, umika 

iz okupirane Ljubljane, dela v 
partizanski tiskarni, poroke, 
pa do prizadevanja za posodo-
bitev likovnega pouka.

Že v Brežicah, ki, kot pravi,  
dišijo po koruzi in Ljubljana po 
plesni, je imela svoje gledali-
šče in gojila do njega poseben 
odnos; v prvem letniku aka-
demije je napisala tragedijo 
»Kajnov rod«, saj se je že ču-
til vonj po vojni, a je bila opti-
mistka in je verjela v socialno 
družbo, vendar danes člove-
štvo spet vidi kot Kajnov rod. 
Pisala je za sebe in z distan-
co od dogodkov, ne za objave. 
Dokler je ni poklical nekdo, ki 
je trdil, da je njen učenec. To 
je bil Marjan Remic, ki je že-
lel, da bi izdal njeno avtobi-
ografijo, ki naj bi jo napisala 
za njegovo založbo. Povedala 
je, da računalnika ne pozna in 
ga ne želi, piše s svinčnikom 
in radirko. In ker problemati-
ko vedno vidi v naravi, želi pri 
skoraj oseminosemdestih pre-
živeti z barvami v naravi, re-
koč: »Da še nekaj časa preži-
vim z naravo.« N. Jenko S.

Predstavljene in razstavljene 
fotografije, ki bodo na ogled v 

MC Sevnica mesec dni, so po-
dobe ujetih trenutkov, trenu-
tnih vtisov iz narave, iz na-
šega vsakdana: drevo, ovito 
v koprenasto meglico, temna 
senca na rdečem opečnatem 

Umetnost	je	hrana	za	dušo
SEVNICA – V petek, 11. maja 2007, se je v Mladinskem centru Sevnica z izbranimi 14 
fotografijami predstavila Urška Knez z Loga pri Sevnici, študentka veterine, ki je v foto-
grafiji našla delček sebe, svojih hrepenenj, doživetij, izkustev in še marsičesa drugega.

zidu, droben del kavne skode-
lice z bogatim okrasjem, pisa-

no travniško cvetje… Moč fo-
tografije so dodatno bogatile 
nežne misli; ena izmed njih 
je bila: Pridi z menoj, greva 
v raj. Urška Knez se je zače-
la spogledovati s fotografsko 

umetnostjo v študentskih letih 
in prerasla je v posebno lju-
bezen, v strast, ki ji daje mo-
žnost za izražanje najglobljih 
občutij in čustev. S svojimi fo-
tografijami je želela opozoriti 
na malenkosti, ki so del naše-
ga življenja, našega vsakda-
na, a jih mnogokrat ne opazi-
mo, ker preveč hitimo in se ne 
uspemo ustaviti ter opazova-
ti in občudovati barv, vzorcev, 
oblik… zato je to storila Urška 
– ujela je nekaj posebnih tre-
nutkov, ki bodo za vedno osta-
li zabeleženi na fotografiji. K 
prijetnemu vzdušju ob otvori-
tvi razstave je z zapetimi pe-
smimi prispevala tudi vokalna 
skupina Zefir. Prisrčna in to-
pla pa je bila za zaključek Ur-
škina zahvala vsem, ki so po-
memben del njenega življenja 
– vsakemu je poklonila foto-
grafijo.  Smilja Radi 

Foto: Tanja Grabrijan

Nina Bošjak (levo), članica vokalne skupine Zefir, je 
vodila otvoritev fotografske razstave svoje prijateljice 
Urške Knez (desno). 

Ob novitetah je koncer-
tni program združeval izbor 

ljudskih pesmi nekaterih slo-
venskih pokrajin, avsenikove 
priredbe, dve slovenski ve-
dno rado poslušljivi, do črn-
sko duhovnih. Posamezne pe-
smi pa so »okrepile« solistke 
Katja Glas, Maja Weiss, Vla-
sta Rožman, Anja Radković, 

Dobro se z dobrim vrača
BREŽICE – Vokalna skupina Solzice je šestnajstič že tradicionalno napolnila 
Viteško dvorano Posavskega muzeja, s koncertnim programom pa po običa-
ju razveselila srca in napolnila duha vsem številnim, ki z radostjo prisluhnejo 
njihovim vedno visoko kvalitetnim izvedbam.

Jerneja Žarn, Petra Uršič 
in Silvija Jelen ter z instru-

menti Petra Uršič z bobnom, 
s tamburinom Jerneja Žarn 
in s klavirsko spremljavo 
prof. Lada Menac. Članice 
Solzic so se svoji zborovodki-
nji prof. Marjetki Podgoršek 
Horžen zahvalile z besedami 
»Hvala, ker si prišla v naša 

življenja!«, in ji za vso pri-
zadevnost poklonile plake-
to, ki jo je ustvarila umetni-
ca Cvetka Miloš. Sicer pa si 
ob svoji dirigentki prav tako 
vse priznanje zaslužijo pev-
ke, ki ob vseh vsakodnevnih 
obveznostih uspejo s petjem 
razveseliti tolikšno množico 
src, pa ne le na letnem maj-
skem koncertu. Pevke so se 
zahvalile tudi vsem tistim, ki 
jih podpirajo skozi vsa leta, 
zlasti ravnatelju prof. Dra-
gutinu Križaniću, saj Solzice 
delujejo pod »perutmi« Glas-
bene šole. Program so skleni-
le s tradicionalno obdaritvijo 
slehernega poslušalca s šop-
kom solzic (šmarnic), kar je 
njihova še dodatna obveza 
in pozornost do spremljeval-
cev, program pa je povezova-
la Petra Rep Bunetič.

N. Jenko S.
Foto: Foto Rožman

Člani senovskega Pihalnega 
orkestra igrajo zahtevnej-
še orkestralne skladbe, ki jih 
izvajajo z visokim znanjem 
glasbenikov, zato veliko skrbi 
posvečajo izobraževanju. Še 
posebej mlajši glasbeniki obi-
skujejo nižjo pa tudi srednjo 
glasbeno šolo in celo glasbe-
no akademijo. na letošnjem 
premiernem koncertu, ki so 
ga pripravili v domači dvo-
rani, je igralo 45 glasbeni-
kov najrazličnejših starostnih 
struktur, ki so izvajali sklad-
be svetovnih skladateljev. 
Polni dvorani obiskovalcev so 
koncertirali klasične izvedbe, 
pa tudi moderne priredbe ter 
filmsko glasbo. Vrhunec ve-
čera je predstavljal solistični 
nastop izvrstnega glasbenika 
na marimbi Jožeta Bogolina, 
ki je obiskovalce še posebej 
navdušil. Prireditev je pove-
zovala Vlasta Moškon. 

M. Kalčič M.

Koncertirali pred polno dvorano
SENOVO – Na nedeljsko popoldne, 13. maja, se je v senovski dvorani Doma 
XIV. divizije odvijal tradicionalni premierni koncert – koncertirali so godbeni-
ki Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo in občinstvo navduševali s skupni-
mi in tudi solističnimi izvedbami najrazličnejših skladb.

Člani Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo so 
pripravili premierni koncert.

Ivan Mirt in Alenka Gerlovič
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od njihove prve udeležbe 
na tem prestižnem tekmo-

vanju, leta 1997, prinaša-
jo domov srebrne plakete. 
najprej z 81,3 točkami, čez 
dve leti s 83,5, leta 2001 s 
85,7 točkami, leta 2003 s 87 
in letošnje srebro z 89 toč-
kami. V desetletju udele-

Viva	spet	srebrna	na	Naši	
pesmi
BREŽICE – V Mariboru se je odvijalo tekmovanje slovenskih pevskih zborov 
Naša pesem. Bienalno tekmovanje je bilo letos jubilejno – dvajseto. Na tek-
movanju se je zvrstilo 22 pevskih zborov, od tega 4 ženski, 3 moški in 15 
mešanih, med njimi tudi Mešani pevski zbor Viva Brežice, ki se je tovrstnega 
tekmovanja udeležil že petič. 

ževanja MePZ Viva Brežice 
ohranja in še vedno dvigu-

je kakovost svojega petja 
in zborovskega poustvarja-
nja, čeprav se je v teh le-
tih zamenjalo že kar precej-
šnje število pevcev. njihov 
letošnji nastop jih je ume-
stil med najvidnejše sloven-

ske zbore. 
Vsi zbori so se predstavili z 
obvezno skladbo, z eno ljud-
sko pesmijo in dvema po la-
stnem izboru. Viva se je to-
krat predstavila izključno 
s skladbami slovenskih av-
torjev, med katerimi je bila 
tudi noviteta, ki jo je za 
zbor ustvarila mlada sklada-
teljica Mojca Prus.
MePZ Viva Brežice je bil edi-
ni sodelujoči zbor iz južne-
ga in jugovzhodnega dela 
Slovenije. Več o tekmova-
nju in sodelujočih, rezulta-
tih in tekmovalnih sporedih 
je mogoče izvedeti na sple-
tni strani www.jskd.si. »Vi-
veki« bodo letos pripravili 
še vrsto aktivnosti, saj bodo 
v jeseni zabeležili jubilejnih 
15 let delovanja.

Mešani pevski zbor Viva Brežice (foto: Janez Eržen)

KoSTanJeVICa na KrKI – 18. otroškega likovnega extempora, 
ki je potekal konec aprila in se zaključil z otvoritvijo razsta-
ve likovnih del v Lamutovem likovnem salonu, se je udeleži-

lo 60 otrok iz 19 slovenskih osnovnih šol. Pod vodstvom šestih 
akademskih slikarjev so ustvarjali na temo Kostanjevica v mi-
niaturah. Letošnji extempore – prireditev je nastala iz nekda-
njega grafičnega bienala jugoslovanskih otrok – je na otvoritvi 
predstavila ravnateljica kostanjeviške šole in podžupanja Me-
lita Skušek ter sodelujočim podelila priložnostna darila, raz-
stavo pa je odprl direktor Galerije Božidar Jakac Bojan Božič, 
ki je mladim slikarjem položil na srce, naj ne zavržejo svojih 
talentov. Prijetno otvoritveno vzdušje so ustvarili učenci oŠ 
Jožeta Gorjupa in Pihalni orkester Kostanjevica na Krki.  P.P. 

Otroški extempore že 18.

Otroci med ustvarjanjem v središču Kostanjevice

KrŠKo - Vokalna skupina Valvasor je v četrtek, 26. aprila, v 
cerkvi svetega ruperta na Vidmu pripravila peti samostojni 
letni koncert. njeni začetki segajo v leto 2002, ko je pričela 

zborovodske niti tkati Anja Ratkovič in je svoje glasove zdru-
žilo 12 pevk in pevcev. nato je zborovodsko mesto prevzela 
Monika Abram, sedaj zbor že leto dni vodi Manja Molan. Gvi-
do Kole pa se ukvarja s predsedniškimi nalogami. Skupina pre-
peva predvsem ljudske pesmi, na koncertu, ki je bil zelo do-
bro obiskan, pa so prepevali tudi za zbor prirejene slovenske 
popevke. Glasbeni dogodek so obogatili učitelji in učenci kr-
ške glasbene šole: rogist Marko Arh, na violini Jerica Kozole 
in Anja Kramar ob klavirski spremljavi Martina Šušteršiča, na 
tamburici Valentina Žabkar in s kitaro Branka Žičkar. 

M. K. M.

Valvasor petič

Alenka Černelič Krošelj je de-
jala, da se ustvarjanje ume-
tnikov oziroma ljubiteljskih 
likovnikov meri tako z merili 
umetnostne zgodovine, še bolj 

pa etnologije oziroma s pogle-
dom v način življenja ljubi-
teljskih ustvarjalcev, kjer je 
očitna prepletenost načina ži-

Pejsaži, tihožitja in Baron 
Moškon
BREŽICE – KUD Odskočna deska Črnc je v prostorih atrija Upravne enote Breži-
ce pripravilo pregledno razstavo članov svojega društva, se predstavilo z igro 
Baron Moškon avtorice Vladke Sumrek, zapel je KUD MePZ Brežice, o razsta-
vljenih delih je spregovorila umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj, 
dogodek pa je pozdravila tudi podžupanja Občine Brežice Patricija Čular.

vljenja z ustvarjanjem na raz-
ličnih področjih. ob sodelova-
nju pri pripravljanju razstave 
pa je opazila izredno skrb vseh 
za nenehno razmišljanje o 

boljših rešitvah – kako »opravi-
ti« s perspektivo, z velikostni-
mi razmerji, z barvo, z motivi, 
kompozicijo, risbo. Predstavili 

so se Breda Videnič Kuplenik, 
Cvetka Žičkar, Olga Piltaver 
in Vladka Sumrek; s poslika-
nimi uporabnimi predmeti, ki 
so bili ustrezna scena k Baronu 
Moškonu, Merica Žnideršič ter 
prav tako z lesenimi skulptura-
mi Franc Balas, ki navdih naj-
de v naravi – trhla debla, odpa-
dle veje, grče.

Svojo oceno je Černelič Kro-
šljeva sklenila: »ob dobrotlji-
vem pogledu na vse tiste li-
kovne probleme, ki jim še 
»kvarijo« slike, kipe in izdel-
ke, se ozrite v ustvarjanje, ki 
mu lahko damo oznako tudi - 
ljudska umetnost - katere glav-
na značilnost je, da jo obliku-
jejo ljudje sicer brez formalne 
izobrazbe in oblikovanih likov-
nih potez, a z velikim ustvar-
jalnim nabojem, voljo in de-
lavnostjo…«

N. Jenko S.

SeVnICa – V Lekos Galeri-
ji ana  je svoja slikarska 
dela postavil na ogled Dani-
jel Hrovat iz Celja. Po pokli-

cu je grafični oblikovalec, s 
slikanjem pa se ljubiteljsko 
ukvarja že štirideset let. Če-
prav se spogleduje tudi s ki-
parstvom, tokrat razstavlja 
umetnost na platnu. Med 
abstraktnimi slikami so tudi 
impresije in ekspresije, ki 
izražajo vpetost slikarjeve 
umetniške žilice v njegovo 
okolje. Sam ne želi govoriti 
o svojih slikah, vsakemu gle-
dalcu prepušča svojo inter-
pretacijo zavoljo ohranjeva-
nja vizualne občutljivosti in 
negovanja vizualne radove-
dnosti. 

Tanja Grabrijan

Razstava	
Danijela	
Hrovata

Tako smo 22. aprila, takoj 
po nastopu na tradicional-
nem jurjevanju na Zdolah, 
odhiteli v prostore Kultur-
nega doma Krško, kjer smo 
pripravili galerijo 50–letne-
ga delovanja orkestra. Ta je 
zelo atraktivna bivšim čla-
nom, ki lahko ob slikah, vi-
deo posnetkih, uniformah, 
plaketah, ipd. obujajo spo-
mine na svoje godbene čase. 
Galerija bo doživela svoj vr-
hunec 20. maja ob 18. uri, 
ko se bomo sedanji godbeni-
ki zbrali pred Kulturnim do-

Obujajmo	spomine	na	50	let	
Pihalnega	orkestra	Videm	Krško
KRŠKO - Praznovanje abrahama Pihalnega orkestra Videm Krško se je začelo. 
Kljub temu, da smo zaradi nepredvidenih okoliščin odpovedali majski koncert 
ob jubileju ter ga prestavili na jesenski čas, v mesecu oktobru, nismo pozabi-
li na svoje sokrajane.

mom, ter vse ljubitelje do-
mače godbe, z glasbo še 
enkrat povabili na ogled na-
ših 50 let, ter zdravici na 
nadaljnjih 50 in več. Zato 
bi ob tej priložnosti povabi-
li tudi vse bivše člane-god-
benike, da se nam pridružijo 
in ovekovečimo ta dogodek 
s še eno skupno sliko, ki bo 
krasila zidove naslednje ga-
lerije.

Glasba pa kljub letom doma-
če godbe ostaja še naprej ži-
vahna in mlada. Tako smo 

pozdravu 1. maju nastopi-
li na Trški Gori, v jutranjih 
urah pa budili Krčane ter 
bližnji okoliš. Praznike smo 
zaključili še z nastopom na 
Zdolah, kjer smo zaigrali do-
mačim gasilcem. 

Pihalni orkester Videm Krško 
bo zaigral ob dnevu izgnan-
cev 9. junija v Brestanici na 
gradu. 

Darja Dobršek

KoSTanJeVICa na KrKI - V 
lapidariju galerije Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki 
so minuli petek kot prvo le-
tošnjo odprli razstavo del ki-
parja Dušana Tršarja. na 

ogled so skulpture antropo-
morfornih figur drevesnih 
oblik, odlitih v bronu v kom-
binaciji z modernim materi-
alom, pleksi steklom. raz-
stavljene skulpture so plod 
razmišljanja o človeku, nje-
govi osnovni biti, podobnosti 
z življenjem enega ali večih 
dreves. običajno, kot pravi 
stari pregovor, „zaradi pre-
velikega gozda, ne vidimo 
dreves“, ne opazimo posa-
meznika ob silni poplavi in-
formacij in pridobivanju ma-
terialnih dobrin, kot glavni 
pomen življenja.
razstavo je odprl likovni kri-
tik Jure Mikuž in sam kipar 
Dušan Tršar. ob tej priložno-
sti, ki je hkrati tudi ume-
tnikova 70-letnica, so izdali 
tudi lepo oblikovan katalog 
kot vodilo po razstavi, spre-
mno besedilo pa je napisal 
prej omenjeni kritik Mikuž. 
Tršarjeva dela bodo na ogled 
do 24. junija.

A. Pinterič

Dušan	Tršar	
v	lapidariju

marketing:
marketing@posavje.info

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

LJUBLJana, SenoVo – osnovna šola XIV. divizije Senovo lah-
ko ponovno ponosno zapiše v šolsko kroniko nov uspeh. To-
krat se je spet izkazala njihova učenka Klara Moškon, ki 
kot za šalo podira letošnje Karaoke in si vedno znova pripo-
je zmago. Pred njo je le še ena preizkušnja – finalni nastop, 
ki jo čaka 26. maja, na njem se bo srečala z dvema pevski-
ma konkurentkama.

V oddaji Karaoke, ki jo na nacionalni televiziji vodi pevka 
Alenka Godec, se je predstavilo že lepo število mladih pev-
cev. Med njimi tudi senovska učenka Klara Moškon, ki se je 
s telefonskim glasovanjem gledalcev in tudi strokovne žirije 
uvrstila v polfinalni nastop. Ta je potekal v soboto, 5. maja, 
na njem pa se je pomerila s pevcem Aljažem iz trbovelj-
ske osnovne šole Ivana Cankarja. Zapela je pesem Damjane 
Golavšek Solze. Glasovanje je zopet potekalo po telefonu in 
po tednu dni je prejela veselo novico, da se je uvrstila v fi-
nale, kjer se bo pomerila še z dvema pevkama. 

M. K. M.

Klara si je pripela finale

Klara Moškon je v Karaokah zapela pesem Solze.
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Celotno ponudbo in tehnične podatke vozil si lahko ogledate na spletni strani
www.motorji-mach.si

PREDSTAVLJAMO VAM 
serijo skuterjev s štiritaktnim motorjem 50, 125, in 150 ccm, z akumulatorskim zagonom

ENERGOSERVIS d.o.o.
Krška vas 34c      Telefon:  07/ 495 97 20
8262 Krška vas       07/ 495 79 10

Vsi modeli na zalogi so razstavljeni v prodajnem salonu (bencinski servis):

Delovni čas: vsak dan od 8. do 20. ure

Pri plačilu 
z gotovino 3 % 

popusta!

FS 50QT-9
1445 € FS 50QT

1230 €

FS 125T
1555 €

FS 50QT-3
1345 €

FS 150T-15
1745 €

FS 125T-15
1685 €

Prihajajo štirikolesniki 
ATV z dovoljenjem za 

cestno uporabo!

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Za besedo »VarnoST« se 
skrivajo ukrepi, ki varujejo 
posameznika na vseh podro-
čjih, zajemajo usposablja-
nja, vzgojo in izobraževa-
nje, skrbijo za preventivo in 
na koncu zagotavljajo tudi 
ustrezen nadzor nad izvaja-
njem predpisanih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti ozi-
roma razvijajo represivno 
dejavnost. Tudi v prometu 
ni nič drugače, ker se stva-
ri zelo hitro spreminjajo, ter 
povzročajo nemalo preglavic 
vsem strokovnjakom, ki se 
ukvarjajo s problemi, kako 
povečati prometno varnost 

Varno na cesti
V spomladansko-poletnem času smo žal priče povečanemu številu prometnih nesreč, sploh pa konci te-
dna zahtevajo svoj krvni davek! Prave formule, kako biti bolj previden in pazljiv v cestnem prometu ni, 
saj smo udeleženci v prometu ljudje, z vsemi svojimi napakami in pozitivnimi lastnosti. Je pa potrebno 
priznati, da nam lahko cesta in kovinski konjički nudijo nepozabne užitke, vendar je kljub vsemu po-
trebno poskrbeti za varnost, sicer se lahko užitek spremeni v pravo nočno moro!  

ter obvarovati človeška ži-
vljenja. K temu gotovo nekaj 
prispevajo tudi vedno var-
nejša in sodobnejša motorna 
vozila. Kljub vsem dejavni-
kom ter sprejetimi nacional-
nimi programi posameznih 
držav in prometni zakonoda-
ji pa je žrtev prometa še ve-
dno zdaleč preveč. 

Kaj spremeniti, oziroma 
kako ukrepati? Kako zajeziti 
in zmanjšati število prome-
tnih nesreč je glavno vpraša-
nje ne samo pri nas, ampak 
povsod po svetu. Po bese-
dah Petra Mirta, podpred-

sednika upravnega odbora 
sekcije za promet pri obrtni 
zbornici Slovenije in predse-
dniku avtobusnega odbora 
pri isti zbornici, so pri zbor-
nici uspeli s prizadevanji, da 
je osnovna definicija v ce-
stnem prometu: varno vozilo 
= brezhibno vozilo, izdatno 
pa so poskrbeli tudi za po-
večano varnost otrok. Gle-
de voznikov (ki morajo izpol-
njevati določene pogoje za 
opravljanje prevozov) so še 
posebej strogi pogoji za vo-
znike avtobusov, ki med dru-
gim ne smejo opravljati pre-
vozov otrok, če niso prej 
imeli leto dni delovnih izku-
šenj pri prevozih potnikov. 
Mirt pa opozarja tudi na po-
membno vlogo spremljeval-
nega osebja, ki mora biti pri-
sotno pri prevozu otrok, da 
poskrbijo še za dodatno var-
nost na samem avtobusu. 
Z gradnjo hitrih cest in izde-
lavo »VarnIH« motornih vo-
zil dobivamo tudi vozniki ob-
čutek, da smo nepremagljivi 
in o posledicah na cesti na-
mreč niti ne razmišljamo, 
dokler ni udeležen nekdo 
od naših najbližjih. Država 
ocenjuje, da je z represijo 
možno narediti red, vendar 
statistika zadnjih treh let, 
odkar velja novi Zakon o var-
nosti cestnega prometa, ne 
potrjuje te teze. Ljudje na 
naših cestah še vedno umi-
rajo, sami vzroki prometnih 
nesreč pa se tudi niso bistve-
no spremenili.

Po besedah direktorja av-
tošole Posavc Ivana Vo-
grinca, dipl.inž.str., preda-
vatelja in avtorja nekaterih 
priročnikov s področja ce-
stno prometnih predpisov, 
je potrebno glavno pozor-
nost v prihodnosti posveti-
ti preventivi, rednemu iz-
popolnjevanju ter vzgoji in 
izobraževanju naših otrok, 
in sicer že v osnovnih šolah 
v obliki predmeta prometna 
vzgoja. Že takrat se namreč 
pri otrocih začno postavlja-
ti temelji prometne kultu-
re in etike ter se izoblikuje 
profil bodočega voznika. Zu-
nanji vplivi ter sodoben de-
mokratičen šolski sistem ni-
kakor ne prispevajo k večji 
varnosti na naših cestah. 
Večjo pozornost je potreb-
no posvetiti tudi kvaliteti in 
nasploh delu avtošol ter nji-
hovim procesom usposablja-
nja. Marsikateri starši niti ne 
vedo, kje in na kakšen način 
njihovi otroci pridobivajo 
osnovna znanja o prometu, 
kdo jih usposablja in kako 
poteka izobraževalni proces. 
So mar življenja naših bodo-
čih nosilcev razvoja družbe 
res tako malo vredna? Spre-
menimo svoje obnašanje in 
začnimo ukrepati takoj. Z 
dobrim vzgledom, skrbjo za 
večjo varnost, preventivno 
aktivnostjo in ustreznim re-
dnim in dopolnilnim usposa-
bljanjem nam bo na tej to 
tudi uspelo. Pa srečno in var-
no na cesti!

BLAGOSLOV MOTORISTOV – Na Drnovem oziroma v 
nekdanjem antičnem mestu Neviodunum je 28. aprila 
potekal prvi blagoslov motoristov, ki ga je opravil 
leskovški kaplan Jože, tudi sam navdušen motorist. 
Za začetek se je zbralo kar lepo število motoristov in 
motoristk z svojimi jeklenimi konjički, organizatorji pa 
želijo, da bi ta blagoslov postal tradicionalen.

V ponedeljek, 14. maja, se je 
po Sloveniji začela preventiv-
na akcija »Varnostni pas – vez 
z življenjem«, ki bo trajala do 
4. junija. namen akcije je vpli-
vati na vedenjske navade posa-
meznikov, da bi uporabo var-
nostnega pasu v največji meri 
razumeli kot dodaten mehani-
zem varovanja lastnega življe-
nja, ne pa kot zgolj represivni 
ukrep države.
S preventivno akcijo želijo na 
ministrstvu za promet zmanj-
šati število mrtvih in težko po-
škodovanih zaradi neuporabe 
varnostnega pasu ter poveča-
ti stopnjo uporabe varnostne-
ga pasu pri voznikih in potnikih. 
Letos je zaradi neuporabe var-
nostnega pasu umrlo že 17 vo-
znikov. raziskave sicer kažejo, 
da bi bilo 40 odstotkov manj 
mrtvih, če bi vsi uporabljali var-
nostni pas. 
V zadnjih letih se odstotek upo-
rabe varnostnega pasu pri voz-
nikih osebnih vozil ni bistveno 
spremenil. Varnostni pas v pov-
prečju uporablja 83 odstotkov 
voznikov in 78 odstotkov potni-
kov na sprednjih sedežih, kar nas 
uvršča v evropsko povprečje. Še 
slabše je stanje na zadnjih se-
dežih, saj je bilo pripetih le do-
brih 39 odstotkov potnikov. Med 
poklicnimi vozniki varnostni pas 
uporablja le 51 odstotkov vozni-
kov tovornih vozil in 31 odstot-
kov voznikov avtobusov. 
V okviru akcije zato ministrstvo 
za notranje zadeve v sodelo-
vanju z drugimi organizacijami 
v prihodnjih tednih pripravlja 

številne aktivnosti. Med dru-
gim bodo člani zveze združenj 
šoferjev in avtomehanikov pred 
večjimi nakupovalnimi centri 
opozarjali voznike in potnike na 
uporabo varnostnega pasu. Po-
licisti bodo na mejnih prehodih 
zahtevali dosledno uporabo pa-
sov - voznikov, ki ne bodo upo-
rabljali pasov, ne bodo spustili v 
državo, povečan pa bo tudi nad-
zor na cestah znotraj države.
Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu bo v vrtcih 
in osnovnih šolah nadaljeval že 
uveljavljeno akcijo Pasovček. 
Voznike in potnike bodo na upo-
rabo varnostnega pasu in posle-
dice neuporabe opozarjali tudi 
preko medijev, ekranov na av-
tocestah, v avtošolah in na teh-
ničnih pregledih. 

Varnostni pas - vez z življenjem
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Vsak mesec vsaj 40 % artiklov v akciji!
Preverite!

(zraven Kerametala)
Brežice

telefon: 07/499 00 80
spletna trgovina: www.ilbi.info

arTIČe - ob tednu prometne 
varnosti smo na oŠ artiče opo-
zorili na nevarne poti okrog 
šole. 25. aprila smo se vrtič-
karji in učenci oz. učenke ter 
učitelji odpravili na pot po po-
teh okrog šole. Ugotovili smo 
namreč, da do šole ne vodi 

več nobena pot, ki bi bila pov-
sem varna, zato so nujno po-
trebni pločniki vsaj na relaciji 
Spodnja Pohanca — artiče — 
Dečno selo. K akciji smo pova-
bili tudi KS artiče in prebival-
ce le-te, ki so se nam pridružili 
tako fizično kot tudi moralno 
in nas pri naših prizadevanjih 
podprli, pa tudi medije. na 
problematiko (ne)pločnikov 
opozarjamo že nekaj let vse 
pristojne organe, vendar pa 
vedno naletimo na enak odgo-
vor, ki je vsekakor povezan s 
financami. 
Zanimivo je, da je od 225 
učencev, ki obiskujejo našo 
šolo, samo 27 takih, ki v šolo 
prihajajo peš. Vsi ostali so 
upravičeni do prevoza v šolo, 
ker živijo ob nevarnih poteh. 
Glede na to, da ugotavljamo, 

Za	varno	pot	v	šolo
da se otroci premalo gibljejo, 
bi bila to ena izmed možnosti, 
da vsaj malce razgibamo našo 
mladež, a le pod pogojem, da 
je njihova pot varna.
Dan smo obeležili tako, da 
smo najprej vse otroke teme-
ljito seznanili s problematiko 

in namenom naše akcije. nato 
smo po razredih izdelali pla-
kate z jasnimi sporočili in se z 
njimi podali na pot po nevar-
nih poteh, da bi vsi udeleženci 
v prometu videli, kakšne teža-
ve imamo. Učenci 5. razreda 
pa so izvedli učno uro kolesar-
jenja po vasi, kajti ustrezen 
poligon so samo sanje. 
Po končani akciji, ki je trajala 
približno uro in pol in pri kate-
ri je sodeloval tudi policist, ki 
je poskrbel, da je vse potekalo 
v skladu s predpisi, smo tran-
sparente obesili ob poteh, ki 
vodijo do šole, in po šoli. Po-
sodobili smo tudi varnostni na-
črt šole, ki natančno prikazuje 
vse nevarne točke in opozarja 
na previdnost. Učenci in učen-
ke pa so literarno ustvarjali na 
temo prometne varnosti.
Tudi v prihodnje mislimo 
vztrajno opozarjati na našo 
problematiko. Upamo le, da 
se pristojni ne bodo oglasili 
šele, ko bo že prepozno.

Mateja Jankovič Čurič, 
OŠ Artiče

Učenci 6. in 7. razreda na poti proti Dečnemu selu, kjer 
se je treba spustiti pod znamenito »meglico«, ki sodi med 
najnevarnejše odseke ceste. Pločnik bi rešil vse težave.

BreŽICe - Pod okriljem in v organizaciji SPV - Sveta za preventi-
vo pri občini Brežice je v torek, 8. maja,  v osnovni šoli Brežice, 
ki se je izkazala kot odličen gostitelj, potekalo tekmovanje "Kaj 
veš o prometu", z namenom, da bi preverili znanje učencev ko-
lesarjev in kolesarjev z motorjem. 
Dogodek je bil organiziran na občinski ravni, tako da je sedem 

različnih osnovnih šol v občini: artiče, Bizeljsko, Brežice, Cer-
klje ob Krki, Globoko, Dobova in Velika Dolina prijavilo 24 tek-
movalcev kolesarjev in 4 tekmovalce s kolesi z motorjem. Pri iz-
vedbi različnih sklopov tekmovanja so sodelovali avtošoli Posavc 
d.o.o. iz Brežic in Prah d.o.o. iz Sevnice, ZŠaM-Zveza šoferjev 
in avtomehanikov iz Brežic, policisti Policijske postaje Brežice, 
člani aMD Brežice ter predstavnik Upravne enote in Mladinskega 
centra iz Brežic.
Tekmovanje se je izvajalo v skla-
du s pravili Sveta za preventivo 
Slovenije in je obsegalo tri raz-
lične sklope: teoretično prever-
janje znanja, kjer so vprašanja 
podana na testnih polah, prak-
tična vožnja po mestnih ulicah 
Brežic po vnaprej začrtani tra-
si, kjer sodniki v križiščih oce-
njujejo upoštevanje prometnih 
predpisov, in spretnostna vožnja 
na poligonu, kjer morajo tek-
movalci izkazati svojo spretnost 
med različnimi ovirami.
ekipno med kolesarji je prvo mesto zasedla oŠ Dobova, pred Bi-
zeljskim in Brežicam, med posamezniki pa Igor Blažinčič iz oŠ 
Bizeljsko kot kolesar in Andrej Ivanšek iz oŠ artiče s kolesom z 
motorjem. S tem sta se oba uvrstila na republiško tekmovanje, 
ki bo letos potekalo v Kranju. nagrade za udeležence in zma-
govalce so letos sponzorirali: podjetji Maraton d.o.o. in Mer-
kur d.d. iz Brežic ter nova Ljubljanska banka d.d. -poslovalni-
ca Brežice.

Predsednik Sveta za preventivo občine Brežice 
Igor Ilovar

Tekmovanje	"Kaj	veš	o	
prometu	2007"

Tekmovanje „Kaj veš o pro-
metu“ ravno danes, 17. 
maja, prireja tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Kr-
ško. Učenci osnovnih šol in 
dijaki 1. letnika se bodo v 
znanju in spretnostih po-
merili pred oŠ Leskovec pri 
Krškem.

Tekmovanje	tudi	
v krški občini

MeTULJManIa na LISCI - Zadnji vikend v aprilu je na Lisci po-
tekalo tekmovanje v preletih z jadralnimi padali Metuljmania 
open 2007, ki ga je organiziralo Društvo za jadralno padalstvo 
Metulj rimske Toplice. Tekmovanja, ki je potekalo na medna-
rodni ravni v razredu FaI 2 pod okriljem Letalske zveze Sloveni-
je, se je udeležilo 51 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in Če-
ške, vseh jadralnih padalcev pa je bilo 90. Zmagal je Čeh Michal 
Šneiberg (axis team), drugo mesto je zasedel Damjan Lotrič 
(KJP Krokar), tretje pa Primož Podobnik (Polet nova Gorica). 
Tridnevno tekmovanje so popestrile številne spremljevalne de-
javnosti kot so tandemski poleti za obiskovalce ter "acro show", 
za katerega je poskrbel državni prvak v akrobatskem letenju 
Klemen Sovan, kateremu se je pridružil tudi tretji s svetovnega 
prvenstva Alexander Meschuh iz sosednje avstrije. Metuljma-
nio so popestrili družabni večeri z videoposnetki in koncerti.

Tanja Grabrijan, foto: Željko Vranić

Slovenija je razdeljena na 
štiri geografska področja, v 
katerih v vsakem deluje en 
center za razgradnjo odslu-

ženih avtomobilov. Za po-
dročje upravnih enot širše 
Savinjske regije in Koroške 
se ta center nahaja v Vele-
nju v podjetju Karbon, vozi-
la pa lahko oddate na njiho-
vih prevzemnih mestih, ki so 

Kaj storiti z odsluženim 
avtomobilom?
Imate še registrirano vozilo, pa se ga želite znebiti? Če ste lastnik odslužene-
ga avtomobila, ki je še registriran in se ga želite znebiti, je edina prava pot 
predaja tega avtomobila v pooblaščen center za razgradnjo. 

razpršena po koncesijskem 
območju. ob oddaji vozila 
v razgradnjo morate na pre-
vzemnem mestu dokazati 

lastništvo vozila z osebnim 
dokumentom in prometnim 
dovoljenjem. na osnovi teh 
dokumentov vam bodo na 
prevzemnem mestu izdali 
potrdilo o razgradnji, s ka-
terim boste na upravni eno-

ti ali drugem prijavno-od-
javnem mestu vaš odsluženi 
avtomobil odjavili iz prome-
ta. Potrebno je poudariti, 
da je ta storitev za zadnjega 
lastnika brezplačna, seveda 
pa tudi obvezna. Kazen za 
oddajo odsluženih vozil ne-
pooblaščenim zbiralcem je 
namreč visoka in znaša 250 
evrov, zato izjav o lokaciji 
vozila, s katero lahko prav 
tako odjavite avtomobil iz 
prometa, ne gre izigrava-
ti. Sistem razgradnje vozil 
pa v Sloveniji tako kot tudi 
v ostalih državah eU ni bil 
vzpostavljen zaradi podje-
tništva, temveč zaradi ogro-
mnih negativnih vplivov na 
okolje, ki jih lahko nepra-
vilno skladiščeni in neraz-
grajeni avtomobili povzro-
čijo v naravi. V avtomobilu 
se namreč nahaja preko 40 
kg nevarnih snovi (akumula-
tor, olja, vse tekočine...), ki 

lahko z izluževanjem proni-
cajo v tla in naprej v podtal-
nico, en liter nevarne sno-
vi pa lahko onesnaži preko 
10.000 litrov podtalnih vod. 
Zato s predajo odsluženih 
vozil v centre za razgradnjo 
pozitivno vplivamo na naše 
okolje, v centru za razgra-
dnjo pa bodo poskrbeli, da 
bo 85 % sestavnih delov va-
šega odsluženega vozila po-
novno predelano oz. reci-
klirano v nove materiale in 
proizvode.

Kaj pa z vozili, ki so odslu-
žena, a niso več registri-
rana? Če se v vaši okolici 
nahaja odsluženo neregistri-
rano vozilo, lahko za njego-
vo odstranitev in naravi pri-
jazno razgradnjo poskrbite 
tako, da pokličete občinske-
ga komunalnega inšpektorja 
ali drugo občinsko pristojno 
službo. Ti bodo vozila evi-
dentirali, spiske pa posredo-
vali v center za razgradnjo 
vozil. V Karbonu bodo po-
skrbeli za prevoz teh vozil 
od lokacij, kjer se vozila na-
hajajo do centra za razgra-
dnjo in poskrbeli, da bodo 
tudi iz teh vozil odstranje-
ne nevarne snovi, vozila pa  
razgrajena na materiale, ki 
bodo reciklirani.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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je Gubca v Krškem. Letos se 
bo prireditev odvijala v Sev-
nici na Trgu Svobode (parki-
rišče pri pošti), kjer naj bi 
plesalo okoli 100 mladih iz 
celotnega Posavja. Za orga-

nizacijo prireditve bosta po-
skrbela Plesni klub Lukec iz 
Krškega in Mladinski center 
Sevnica. Letošnje napovedi 
kažejo, da bo po Sloveniji in 
tujini (predvsem v državah 
bivše Jugoslavije) plesalo 
preko 30.000 mladih. 

Svoje bogato ljudsko izročilo 
in za oglede vredne odrske po-
stavitve so vzporedno s sloven-
skimi gostitelji – že omenjenih 
folklornih društev in skupin – 
bogato dediščino svojih domo-
vin s plesi, glasbo, pesmimi v 
značilnih nošah predstavile še 
gostujoče skupine.

Folklorna skupina Mladost iz 
Bolgarije že 30 let raziskuje, 

predstavlja in popularizira fol-
klorne plese severno-zahodne 
Bolgarije. Skupino sestavlja 
280 otrok, najstnikov in naj-
stnic, ki polni entuziazma od-
krivajo tradicije svoje pokraji-
ne ne le na celotnem ozemlju 
Bolgarije, temveč tudi na odr-

Tretjič festival SloFolk
ARTIČE – Štiri slovenske folklorne skupine, FS KUD Oton Župančič Artiče, FS Račna iz Račne pri Grosu-
pljem, FS Vidovo iz Šentvida pri Stični in člani pobudniki FD Kres iz Novega mesta, so letos tretjič za-
pored pripravili lepo presenečenje vsem ljubiteljem folklore in s tem prispevali k ohranjanju ljudske-
ga izročila ter običajev, ko so na svoje odre zadnje dni aprila in prvega maja povabili priznane folklorne 
skupine iz Bolgarije, Hrvaške, Francije in Nemčije.

skih deskah širom sveta.
nemška skupina Trachtengilde 
Schwalenberg je bila ustano-
vljena že leta 1912 in izhaja iz 
starodavne Schwalenberg Ba-
uer Gilde, člani so iz 19. sto-
letja ohranili narodne noše in 
plese, katere so plesali v me-
stu Schwalenberg (Severno 
Porenje). ob 50-letnici obsto-
ja (1962) so organizirali med-
narodni festival noš, ki se od 

ustanovitve dalje odvija vsaki 
dve leti, kjer so predstavljene 
narodne noše tako iz nemčije 
kot iz ostalih dežel.

Iz Francije je prišla skupina La 
Poulido de Gemenos (sodi med 
boljše v Franciji) in je bila usta-

novljena leta 1982 v Gemeno-
su, 20 km od mesta Marseille. 

20 plesalcev in 8 glasbenikov 
predstavlja življenje v pokra-
jini Provence v letu 1830 – ži-
vljenje v pristanišču Marseille, 
čas žetve, obiranje sadja. Leta 
2005. je skupina zmagala na 
Francoskem državnem folklor-
nem tekmovanju, se udeležuje 
festivalov po evropi in ameri-
ki, ter vsaki dve leti organizira 
mednarodni folklorni festival.

K vsej pisani raznolikosti je do-
dal svoje tudi Varaždinski fol-
klorni ansambel, ki je bil usta-
novljen 1998. leta z namenom 
ohranjanja in predstavlja-

nja ljudskih običajev, plesov 
in pesmi z uporabo tradicio-

nalnih ljudskih glasbil in av-
tohtonih narodnih noš iz celo-
tne Hrvaške. V skupini deluje 
25 stalnih članov in 7 glasbe-
nikov, ki gostujejo na različnih 
festivalih po celi evropi.

Sicer pa je bil festival v prvi 
vrsti namenjen gledalcem, ki 
so spoznavali različne kultu-
re, jezike, verstva in običa-
je z različnih koncev evrope, 
hkrati pa je bil tudi odlična 
priložnost za medsebojna spo-
znavanja in nadaljevanje po-
vezovanj med skupinami.

N. Jenko S.

Naj zgledi vlečejo
KrŠKo – Zveza prijateljev mla-
dine Krško v okviru svojih pro-
gramov vsako leto organizi-
ra letovanje otrok v otroško 
naselje na otok Lošinj. Mno-
ge družine svojim otrokom ne 
morejo nuditi počitnic na mor-
ju, zato si z vso vnemo tako 
predsednik ZPM Branko Janc 
kot sekretarka in vodja pro-
gramov Vida Ban ter mnogi 
prostovoljci prizadevajo, da bi 

tem otrokom pomagali in jim 
omogočili nepozabne počitni-
ce. Sodelovanje v obliki dona-
torstva je ponudil Krčan Jan-
ko Cerjak, ki bo letos desetim 
otrokom iz Posavja v okviru le-
tovanja ZPM Krško plačal po-
čitnice na morju. ob podpi-
su pogodbe, ki se je odvijala 
na sedežu krške ZPM v petek, 
4. maja, je zbranim otrokom 
in njihovim staršem dejal, da 
mu je v veliko veselje, ker so 

medsebojni pogovori rodili ta-
kšen sad ter vsakemu izmed 
otrok podaril še kuverto z že-
pnino in dodal, da si bodo lah-
ko privoščili kakšen sladoledni 
užitek. ob vsebini je eden iz-
med njih nasmejano vzkliknil, 
da si bo lahko privoščil zelo ve-
lik sladoled. Predsednik Janc 
se je donatorju zahvalil ter 
z zadovoljstvom dejal, da je 
zelo vesel, ker so v naši sredi-

ni ljudje, ki imajo veliko srce, 
obenem pa izrazil upanje, da 
bo mogoče to začetek in spod-
buda še komu, ki bi želel po-
magati socialno šibkim druži-
nam. Banova pa je zbranim 
razložila, da je donator izbiral 
med otroci s seznama ZPM za 
letovanje, ki so izgubili enega 
izmed staršev in sedaj živijo v 
enoroditeljski družini. 

M. Kalčič M.

Skupinska fotografija po podpisu donatorske pogodbe. 
Nekateri otroci so imeli šolske obveznosti, zato se 
dogodka niso mogli udeležiti.

KoZJe – V soboto, 12. maja, je v Kozjem potekalo Mednaro-
dno srečanje folklornih skupin Kozje 2007, ki so se ga udele-
žile folklorne skupine iz Italije, avstrije in Slovenije. Sloven-
ske barve je zastopala Folklorna skupina rožmarin iz okolice 
Ljubljane, domačine in gostitelje pa otroška folklorna sku-

pina vrtca Zmajček Kozje, osnovne šole Kozje ter osnov-
ne šole Lesično. Po povorki skupin skozi kraj so te pripravi-
le tudi predstavitev plesov, iger in pesmi, preko katerih so 
se obiskovalci seznanili tudi z delom ljudskega izročila so-
sednjih držav. 

R.G.,B.M.

Folklorne skupine v Kozjem

KrŠKo - Zaposleni družbe Savaprojekt so se na pobudo uprave 
letos že desetič zapored  podali na tradicionalni pohod »Moje 
mesto pred prvim majem«. Tokrat so v »čast« prazniku dela in 
našega mesta korake usmerili preko Trške gore, osredka, Go-

leka ter Ivandola do nemške gore in do ajdovske jame, kjer 
so si ogledali to obredno jamo naših prednikov. Pot so s tra-
dicionalnim golažem  zaključili na Trški gori. Kateri del širše 
okolice našega mesta bodo na novo ali še enkrat spoznavali 
prihodnje leto še ni znano, bodo pa koncept dogodka  zago-
tovo ohranjali. 

Moje mesto pred 1. majem

KrŠKo - Golf Klub Krško je pred kratkim organiziral dan gol-
fa za otroke z osnovne šole Koprivnica na golf igrišču v oli-
mju (Podčetrtek). Prišlo je 16 otrok in učitelj telesne vzgo-
je g. Cvar. otrokom smo razložili osnovna pravila golf igre 

in detalje o opremi, ki jo mora imeti vsak golfist. nato so se 
odpravili na poizkusno udarjališče, kjer jim je profesionalni 
učitelj golfa Damjan Murgelj pokazal prijem palic, postavi-
tev telesa in izvedbo samega udarca. Pokazal je nekaj de-
monstrativnih udarcev, nad katerimi so bili otroci navduše-
ni, saj je Murgelj v Slovenij eden najdaljših udarjalcev golf 
žogice, ki odleti tudi do 300 m.
nato so se otroci preizkusili tudi sami in udarjali žogice ter 
tako na lastni koži občutili, da je golf zelo zahtevna igra. 
Za prvič jim je šlo za prvič presenetljivo dobro. Za konec so 
se namenili še na zelenico za bližanje, kjer so izvedli mini 
tekmovanje v tako imenovanem »patanju«. otrokom je šlo 
odlično, saj so nekateri žogico potisnili v luknjo že z dvema 
udarcema. Sledil je še kratek obhod samega igrišča, kjer so 
spoznali luknje 7, 8 in 9.
Ker je bil dan dolg in naporen, so se v spremstvu gostiteljev 
iz Golf kluba Krško na koncu še okrepčali v pizzeriji in se po-
slovili z obljubo o ponovnem srečanju naslednje leto. 

A.S.

Dan golfa za učence 
iz Koprivnice

SeVnICa – Posavski dijaki 
bodo jutri, 18. maja, natač-
no ob 12. uri že drugič sode-
lovali pri prireditvi »Četvor-
ka za Guinnessov rekord«. 
Lani je na zadnji šolski dan 

maturantov v 25 sloven-
skih mestih in 11 sosednjih 
evropskih krajih v 5907 če-
tvorkah zaplesalo 23.628 
maturantk in maturantov, 
med njimi tudi 80 maturan-
tov in maturantk iz Posavja, 
ki so plesali na na Trgu Mati-

Četvorka za Guinnessov 
rekord	ponovno	tudi	v	Posavju

Lanska četvorka na Trgu Matije Gubca v Krškem

LeSKoVeC PrI KrŠKeM – V 
Športni dvorani tukajšnje šole 
je v petek, 11. maja,  pote-
kala dobrodelna predstava z 
naslovom V vrtincu čustev. 
Uro in pol dolgi plesno glas-
beni program je pripravila do-
mača plesna zasedba Unique, 
ki deluje pod okriljem Plesne 
šole anika – svet plesa in za-
bave. Plesno koreografijo je 
oblikovala Sanja Antolič, bo-
gato sceno pa so kot donator-
ski prispevek izdelali Miloš 
Radosavljevič, Tomi Horvat, 
Rudi in Janez Dular ter Ma-

„V vrtincu čustev“ sredstva za 
letovanje	otrok

tjaž Kranjčevič. Po besedah 
organizatorke Anike Anto-
lič Miller so rdeča nit pred-
stave čustva, ki se prepleta-
jo in odražajo skozi glasbeno 
plesne točke. obiskovalci so 
z vstopnino za ogled dobro-
delne predstave zbrali dobrih 
tisoč evrov, ki jih bodo name-
nili za letovanje otrok iz so-
cialno ogroženih družin v šoli 
v naravi. Predstava se sedaj 
seli na oder krškega Kultur-
nega doma, kjer si jo lahko 
ogledate 8. junija.  

B. M.

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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Sevniška Komunala s pogodbenim izvajalcem izvaja tudi prevzem 
odpadne embalaže v občini Sevnica. V letu 2006 je bilo zbrane 
48.950 kg papirne in kartonske embalaže, 47.070 kg steklene em-
balaže, 34.350 kg bele tehnike, 17.840 kg drobne embalaže in 
2.160 kg embalažnega lesa. Primerjava podatkov od leta 2004 na-
prej kaže, da se na način ločenega zbiranja odpadkov zbere vsako 
leto več odpadkov. S tem je tudi okolje manj obremenjeno. ob-
čanom priporočamo, da se poleg ločenega zbiranja odpadkov po-
služujejo tudi storitev zbirnega centra na Savski cesti.

Dogovori	o	upravljanju	mostu	
čez Savo pri HE Vrhovo
Predstavniki občine Sevnica in občine radeče so se pogovar-
jali o možnostih prevzema mostu čez Savo pri He Vrhovo, ki 
je v lasti Savskih elektrarn Ljubljana, v upravljanje. na vpliv-
nem območju hidroelektrarne je potrebno urediti še nekatera 

premoženjsko pravna vprašanja z lastniki zemljišč. občini bo-
sta pripravili usklajen predlog sporazuma, ki ga bosta posre-
dovali Savskim elektrarnam Ljubljana. Pogovarjali so se tudi 
o možnostih izgradnje vodovodnega sistema Slap, ki bi bil pri-
ključen na sistem obrežje in bo zgrajen, če bo občina radeče 
pridobila državna sredstva za sofinanciranje projekta. 

Most pri HE Vrhovo (foto: L. Motore)

Tretja	razvojna	os
Sestala se je komisija za spremljanje projekta tretja razvoj-
na os. Seje sta se udeležila tudi predstavnika Direktorata za 
ceste mag. Gregor Ficko in Direktorata za prostor mag. Hele-
na Šolar, ki sta koordinatorja projekta na državni ravni. Člani 
komisije in župan Kristijan Janc so se ponovno zavzeli za po-
tek trase ceste čim bližje mestu Sevnica, kajti le učinkovita in 
hitra prometna povezava, ki se bo približala mestu, bo omo-
gočila razvoj celotne občine Sevnica. Prisotni so se seznanili z 
rezultati ankete o pomembnosti povezav in želenega poteka 
trase ceste, ki jo je izpolnilo 51 sevniških podjetij, ki zaposlu-
jejo 2134 delavcev. občina Sevnica ima aktivno vlogo pri ume-
ščanju trase v prostor med Celjem, radečami in povezavo na 
avtocesto Ljubljana – Zagreb. Upamo, da bodo vsa prizadeva-
nja privedla do rešitve, ki bo za občino Sevnica najboljša. 

Dograditev	objekta	OŠ	Loka
občina Sevnica je po izvedenem postopku s pogajanji po pred-
hodno izvedenem postopku zbiranja ponudb za dograditev 
vrtca pri podružnični šoli Loka pri Zidanem Mostu izbrala iz-
vajalca za predmetno javno naročilo. Z najugodnejšim ponu-
dnikom, to je podjetjem reMon d.d. iz Celja bo v ponedeljek, 
dne 21. maja 2007, v Loki  slavnostno podpisana pogodba za in-
vesticijo ter tudi položen temeljni kamen. Vrednost dogradi-
tve znaša 263.950,46 eUr brez DDV, oz. z vključenim 20 % DDV 
316.740,55 eUr. S tem bo dvema enotama vrtca v Loki omogo-
čeno kvalitetno izvajanje predšolskega varstva otrok. Z dogra-
ditvijo bo objekt podružnične šole Loka pridobil tudi eno učil-
nico za osnovno šolo ter prostor za urejeno šolsko knjižnico. 
Projekt dograditve se bo sofinanciral iz interventnih sredstev 
Ministrstva za šolstvo in šport v vrednosti 50 % investicije, saj je 
oddelek vrtca v Trubarjevem domu v Loki postavljen pred dej-
stvo, da bodo prostori, v katerih bivajo in so nemogoči, podrti, 
ker so novozgrajeni prostori potrebni Trubarjevemu domu. 

Ločeno zbiranje odpadkov

na sevniškem gradu so se za-
ključila dela pri obnovi fasa-
de, ki jo je od lanske jese-
ni izvajalo podjetje Kostak 

iz Krškega. Poleg nove fa-
sade so bili izdelani ometi 
okrog okenskih okvirjev, be-
ljenje fasadnih površin in ro-
bov oken, montaža novih stre-
šnih žlebov, popravljena so 
bila okna, izdelana bakrena 
prevleka okenskih polic, na-

meščeni snegobrani ter izde-
lana strelovodna inštalacija. 
Urejena je tudi okolica gradu. 
Skupna vrednost investicije 

znaša 346.000 eUr, pri čemer 
je Služba Vlade rS za lokalno 
samoupravo in regionalno po-
litiko prispevala k investici-
ji 109.000 eUr. na grajskem 
pobočju je posajenih tudi 500 
sadik modre frankinje. Prilo-
žnostne prireditve so se poleg 

župana Kristijana Janca in 
podžupanov udeležili števil-
ni občani in gostje, med njimi 
minister za lokalno samoupra-

vo, dr. Ivan Žagar, general-
ni direktor Direktorata za kul-
turno dediščino dr. Damjan 
Prelovšek, župan Mestne ob-
čine Maribor Franc Kangler in 
vodja območne enote Zavoda 
za varovanje kulturne dedišči-
ne Celje Anka Aškerc. Poleg 

Sevniški	grajski	biser	
v	novi	preobleki

zaključka del pri obnovi fasa-
de je bil  na gradu posajen ce-
pič najstarejše trte na svetu, 
žametne črnine z Lenta, ki jo 

je Mestna občina Maribor po-
darila občini Sevnica. na gra-
du pa bo delovala tudi Graj-
ska kavarna, ki jo bo upravljal 
Martin Dolinšek z Vrha. Ver-
jamemo, da bo grad z novimi 
ureditvami še privlačnejši za 
obiskovalce.

Župan Kristijan Janc je na novinarski konferenci javnosti 
predstavil delovanje občine v zadnjem času in aktivnosti, 
vezane na izvajanje letošnjega proračuna občine. V nada-
ljevanju so organizatorji skupaj z občino predstavili tudi pri-
prave na 10. mednarodno gorsko hitrostno avtomobilsko dir-
ko Petrol Sevnica 2007, ki bo v soboto, 19., in v nedeljo, 20. 
maja na progi Impoljca – Studenec, kjer bodo nastopili šte-
vilni domači in tuji tekmovalci z atraktivnimi avtomobili. 

KMEČKA TRŽNICA V SEVNICI - Občina Sevnica je 
pristopila k oživitvi Kmečke tržnice v Sevnici, ki se 
nahaja pri Novi ljubljanski banki. Prva poskusna 
prodaja se je vršila v soboto, 28. aprila, kjer so bili 
zadovoljni tako prodajalci kot kupci. Pekovske dobrote 
kmetic ter doma pridelano sadje in zelenjavo si lahko 
kupite ob sredah in sobotah od 08. do 11. ure. Vljudno 
vabljeni na Kmečko tržnico! (Foto V. Kuzmički)

Novinarska konferenca 
župana

Župan Kristijan Janc, podžupan Srečko Ocvirk in 
direktor občinske uprave Zvone Košmerl (foto: L. 
Udovč)

Tiskovni predstavnik komiteja dirke Tomaž Svažič 
predstavi priprave na gorskohitrostno dirko Petrol 
2007 (foto: L. Udovč)

TrnoVeC - V soboto, 21. 
aprila, je v Zabukovju, Pod-
vrhu, Trnovcu in Lončar-
jevem dolu vso noč odzva-
njala nenavadna pesem 
- kolednica. »Jurjevci«, ka-
kor se imenuje skupina ljud-
skih pevcev iz Trnovca, je 
namreč sv. Juriju in pomladi 
na čast koledovala od hiše 
do hiše in s tem simbolič-
no prinašala zeleno pomlad 
in novo življenje. obleče-

ne v zelene telovnike in z 
zelenimi klobuki na glavah 
so jih domačini kljub pozni 
oz. zgodnji uri zelo prija-
zno in pravzaprav pričaku-
joče sprejeli ter jim obve-
zno dali dar (»špeha, jajca, 
al' pa d'nar, al' pa vinca en 
bokal« – kot pravi koledni-
ca). Če jim namreč niče-
sar ne bi podarili, bi bili na-
slednje leto pri hiši nesreča 
in revščina. nekoč so kole-
dniki morebitnim skopuhom 
celo šaljivo grozili: »Če nam 
n'č ne boste dali, vam bomo 
Micko odpeljali!« Jurjevci 
pa so pri hiši pustili ozele-
nelo bukovo vejico kot sim-
bol pomladi.

Tudi sicer so različne šege 
in navade ob godu sv. Jurija 
poznane po vsej Sloveniji, 
verjetno najbolj v Beli Kraji-
ni, kjer skupina fantov vodi 
»Zelenega Jurija«, odetega 
v zelenje, od hiše do hiše in 

Jurjevanje v Trnovcu
s tem prinaša rodovitnost in 
blagostanje. V takšni obli-
ki jurjevanja so opazne še  
predkrščanske prvine pra-
znovanja prebujanja narave 
in moči sonca, ki jih je Cer-
kev povezala s svetnikom 
Jurijem. V Posavju se je še 
nekaj let po 2. svetovni voj-
ni praznoval obhodniški na-
čin jurjevanja, torej petje 
kolednice o sv. Juriju (ta Ze-
lenega Jurija, odetega v ze-

lenje, ni poznal), ki je zamrl 
in ga v zadnjih letih po raz-
ličnih vaseh domačini zopet 
poskušajo obuditi.

Slavje ob godu sv. Jurija so 
Trnovčani nadaljevali v ne-
deljo, 22. aprila, z mašo v 
podružnični cerkvi sv. Jurija 
v Trnovcu, ki ji je sledil še 
blagoslov konj. Jurij je na-
mreč kot vitez na konju pre-
magal zmaja, zatorej se lju-
dje k njemu obračajo kot 
zavetniku konj. Pred cerkvi-
jo se je zbralo kar lepo šte-
vilo konjenikov, ki so prija-
hali od Bohorja pa tja do 
radeč, manjkalo ni niti dru-
gih obiskovalcev. ob dobro-
tah aktiva kmečkih žena so 
jim postregli še s kuhani-
mi jajci, ki so si jih Jurjevci 
prislužili s koledovanjem.

Maja Požun
Foto: Peter Požun

Nova podoba sevniškega gradu Sajenje cepiča najstarejše trte na svetu
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da bo potrebno tudi v bodoče 
ljudi opozarjati in izobraže-
vati o tem pomembnem de-
javniku tveganja za srčnožil-
ne bolezni. Kot še navaja, je 
zaskrbljujoč dokaj nizek de-
lež urejenega krvnega tlaka 
pri bolnikih, ki že prejemajo 
antihipertenzivno terapijo. Z 

akcijo pa so navzoče vseeno 
opozorili na širino problema 

arterijske hipertenzije in jim 
vzbudili zanimanje za lastno 
zdravje.

M. Kalčič M.

pa bo potonilo, bo pa tako, 
kot je sama atlantida.

Nekaj	besed	o	
ideji…
Geotermalna energija je to-
plota, ki nastaja in je shra-
njena v notranjosti Zemlje. 
Izkoriščamo jo lahko nepo-
sredno z zajemom toplih vo-
dnih ali parnih vrelcev ozi-
roma s hlajenjem vročih 
kamenin. Temperatura ter-
malne vode pogojuje mo-
žnost uporabe geotermalne 
energije. Ločimo visokotem-

OBVESTILO
OBČINA BREŽICE

bo z dnem 18. maja 2007 na spletni strani
www.brezice.si objavila

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV OZ. 

PROJEKTOV ZA LETO 2007. 

na spletni strani bo objavljeno besedilo razpisa, 
natančnejša navodila za pripravo prijav, obrazci ter vse 
ostale informacije vezane na javni razpis.

Dodatne informacije so vam na voljo na oddelku za 
družbene dejavnosti občine Brežice pri Vilmi Zupančič. 
(tel.: 07 4991 546, e-mail: vilma.zupancic@brezice.si).
 

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice 

Z dnem 28.04.2007 je za-
čel veljati Zakon o prostor-
skem načrtovanju (ZPnačrt 
– Ur.l.rS št. 33/2007), ki je 
razveljavil dosedanji Zakon 
o urejanju prostora (ZUreP -
1, Ur.l.rS št. 110/2 in nasle-
dnji), po katerem bi morale 
vse občine pripraviti nove ob-
činske prostorske akte (stra-
tegijo prostorskega razvoja 
in prostorski red občine) do 
20.07.2007.
Zaradi sprememb na zako-
nodajnem področju prostor-
skega načrtovanja in osta-
lih težav podajanja izhodišč 
in usklajevanja med nosil-
ci urejanja prostora nobena 
občina v Sloveniji ni spreje-
la teh prostorskih aktov, kar 
pomeni, da od 20.07.2004 
do danes nikjer v Sloveni-
ji ni bilo možno spremeni-
ti namenske rabe zemljišča 
(npr. iz »nezazidljivega« v 
»zazidljivo« zemljišče). Gra-
dnje, ki so se izvajale v tem 
obdobju, so se lahko izvaja-
le le na zemljiščih, ki so bila 
že pred 20.07.2004 namenje-
na za določene vrste gradnje. 
Tako je zmotno mnenje v jav-
nosti, da je nekaterim uspe-
lo spremeniti namensko rabo 
zemljišč v tem obdobju.

Nov zakon predvideva na ob-
činski ravni en sam obvezen 
prostorski akt – občinski pro-
storski načrt (oPn), ki je tudi 
izvedbeni prostorski akt, kar 
pomeni, da je podlaga za pri-
dobitev gradbenega dovolje-
nja. oPn v izvedbenem delu 
določa območja namenske 
rabe prostora, prostorske iz-
vedbene pogoje (pogoji gle-
de namembnosti posegov v 
prostor, njihove lege, veli-
kosti in oblikovanja, pogoji 
glede priključevanja objek-
tov na gospodarsko javno in-
frastrukturo in grajeno jav-
no dobro, varstvene pogoje, 
ipd.). na novo se uvaja Urba-

Spremembe	namenske	rabe	
zemljišč ne bo v tem letu

nistični načrt.
Večje spremembe ZPnačrt 
prinaša glede postopkov pri-
prave in sprejemanja prostor-
skih aktov. V rokih, navedenih 
v zakonu, mora ministrstvo 
za okolje in prostor pripravi-
ti podzakonske akte, državni 
strateški prostorski načrt in 
posredovati občinam razpo-
ložljive podatke. občine mo-
rajo občinske prostorske na-
črte sprejeti v 24 mesecih po 
uveljavitvi zakona in podza-
konskega predpisa, s kateri-
mi bo minister za prostor po-
drobneje predpisal vsebino, 
obliko in način priprave tega 
občinskega prostorskega na-
črta. Zakonski rok za sprejem 
tega predpisa je 2 meseca po 
uveljavitvi ZPnačrt.
Delovni osnutki navedenih 
predpisov nam še niso bili 
predstavljeni, tako da nismo 
seznanjeni, v kateri smeri 
lahko pričakujemo spremem-
be. Tako tudi še ni znano, ka-
kšno težo bodo imele vloge 
posameznikov v postopku in 
na kakšen način bodo obrav-
navane. 
Po jasnih usmeritvah mini-
strstva in zakona (6. člen 
ZPnačrt) se prostorski razvoj 
usmerja in načrtuje na pro-
stih, degradiranih in nezado-
stno izkoriščenih površinah 
znotraj obstoječih naselij, pri 
čemer ima prenova prednost 
pred novogradnjo. Širitev na-
selja je dopustna le, če zno-
traj obstoječega naselja na-
daljnji prostorski razvoj ni 
možen. Širitev naselja je tre-
ba prvenstveno usmerjati na 
zemljišča, ki so z vidika traj-
nostne rabe naravnih virov, 
ohranjanja najboljših kmetij-
skih zemljišč, ohranjanja na-
rave in varstva kulturne dedi-
ščine manj pomembna in so 
funkcionalno povezana z ob-
stoječim naseljem. V 2. čle-
nu je opredeljena razpršena 
gradnja kot negativni pojav 

v prostoru, katere značilnost 
je neracionalna izraba pro-
stora in nezadostna komu-
nalna opremljenost in je kot 
taka potrebna sanacije. Zato 
je načrtovanje prostorskih 
ureditev in posegov v prostor 
zunaj območja naselja opre-
deljuje še posebej opredelje-
no v 44.člen. Za le-te mini-
ster za prostor v sodelovanju 
z ministrom za kmetijstvo 
predpiše kriterije.
Poleg tega ministrstvo na-
poveduje nadaljnja ciklična 
pojasnila in priporočila. na 
podlagi nadaljnjih pojasnil, 
sprejetih zgoraj navedenih 
podzakonskih aktov in osta-
lih v zakonu predpisanih ak-
tov bo občina pristopila k pri-
pravi prostorskega načrta.

Osnovno priporočilo ministr-
stva (št. 0071-44-2006) v se-
danjem in prehodnem obdo-
bju občinam, ki še  niso javno 
razgrnile Strategije prostor-
skega razvoja in prostorski 
red občine je, da nadaljuje-
mo s pridobivanjem podatkov 
ter z analitičnim strokovnim 
delom in da naj PREKINEMO 
vse trenutne aktivnosti, veza-
ne na posamezne postopkov-
ne korake sprejemanja Stra-
tegije prostorskega razvoja 
in Prostorskega reda občine. 
S tem naj bi se izognili nepo-
trebnim nadaljnjim zapletom 
pri sprejemanju novih pro-
storskih aktov in morebitnim 
nepotrebnim stroškom.

Občina Brežice je v skladu z 
dosedanjimi predpisi inten-
zivno začela s pripravo obeh 
temeljnih prostorskih ak-
tov, to je Strategijo prostor-
skega razvoja (SPro) in Pro-
storski red občine (Pro), ki 
bi ju morala v skladu z ZU-
reP-1 sprejeti najkasneje do 
20.07.2007. 
V smernicah Ministrstva 
za okolje in prostor iz dne 

25.09.2006, ki je pristojno 
za to področje, smo prejeli 
usmeritev, da lahko nadalju-
jemo s postopkom priprave 
strateškega dela prostorske-
ga akta (ki pa ne opredeljuje 
namenske rabe zemljišč). Za-
radi priprave nove področne 
zakonodaje pa po usmeritvah 
ministrstva nismo mogli na-
daljevati s pripravo Prostor-
skega reda občine.
Ker od sprejema Strategije 
prostorskega razvoja Slove-
nije dne 20.07.2004 po ve-
ljavnem zakonu (ZUreP-1) ni 
bilo možno spreminjati ob-
stoječih planov, občina ni 
imela zakonske podlage za 
spremembo namenske rabe 
zemljišč. Zaradi navedenega 
nismo mogli načrtovati pro-
storskega razvoja, kot smo si 
zastavili in kot bi želeli.
Da bi kljub nastalim okoli-
ščinam pospešili aktivnosti 
na tem področju, pripravlja-
mo nekatere strokovne pod-
lage in usklajevanja z nosilci 
urejanja prostora. na občini 
Brežice bi si želeli, da bi lah-
ko vodili pripravo in sprejem 
prostorskih aktov kot smo si 
začrtali, saj takšno stanje 
pomeni velike razvojne pro-
bleme. Še posebej bi izposta-
vili problem nekaterih gospo-
darsko naravnanih pobud, ki 
jih ne moremo obravnavati in 
jim slediti.
Več informacij dobite na 
spletnih straneh občine Bre-
žice.

Tudi na Občini Brežice si 
močno želimo, da bi lahko s 
prostorskimi akti ne le sle-
dili, ampak bili celo korak 
pred razvojno investicijski-
mi pobudami.

oddelek za prostorsko načr-
tovanje in razvoj občine Bre-
žice

Mateja Sušin Brence

PosIP skozi oči 
Ivana in Tomaža…
PosIP je sprva bil neka tuj-
ka, samo še ena kratica, za 
še eno organizacijo. Kasne-
je, ko sva se poglobila v to, 
kaj je njegov namen oz. s 
čim se ukvarja in ko sva vi-
dela, da daje priložnost ose-
bam oz. pomaga posamezni-
kom pri razvijanju ideje, sva 
se odločila za sodelovanje.
V veliki meri je za dobra pre-
davanja in zanimive stvari 
poskrbela Polona Häring, 
naša trenerka. Sama pa sva 
imela projekt v sanjah že 
od prej, vendar so se nama 
te sanje nedostopne in ne-
uresničljive. PosIP nama je 
pripomogel k samemu raz-
vijanju najine ideje z vseh 
vidikov, tako poslovnih kot 
tudi znanstvenih. Idejo mi-
sliva razvijati tudi naprej, 
kajti če začneš postavljati 
temelj nečesa, zakaj bi ostal 
samo pri temu. V okolju je 
interes ljudi, da se uresniči 
najin projekt. nameravava 
zgraditi dobro podjetje, ki 
se ne bo pustilo potoniti, če 

Zmagovalca PosIPovega natečaja 2006/2007 sta Ivan Pavlovič in Tomaž Srpčič s 
projektom Geotermalna energija v Termah Čatež.

peraturne in nizko tempera-
turne geotermalne vire. Pri 

prvih je temperatura vode 
nad 150°C in jih izrabljamo 
za proizvodnjo elektrike, pri 
drugih pa je temperatura 
vode pod 150°C in jih izra-
bljamo neposredno za ogre-
vanje. 

Možnost izkoriščanja ge-
otermalne energije je na 
področju Slovenije zara-
di raznolike geološke se-
stave tal različna. Geoter-
malno najbogatejša in tudi 

najbolj raziskana so nasle-
dnja območja: Panonska ni-
žina, Krško-Brežiško polje, 
rogaško-Celjsko območje, 
Ljubljanska kotlina, sloven-
ska Istra in območje zaho-
dne Slovenije. V Murski So-
boti npr. termalno vodo 
uporabljajo za ogrevanje in 
pripravo sanitarne vode in 
letno prihranijo do 2000 ton 
kurilnega olja.

Za PosIP Ivan Pavlovič,
Tomaž Srpčič 

Ivan Pavlovič in Tomaž Srpčič

PosIP - Posavje izziv in priložnost

V Brežicah je prireditev, po-
svečena svetovnemu dne-
vu hipertenzije, potekala v 
nakupovalnem centru Inter-
market in je bila brezplač-
no izpeljana v sodelovanju z 
Internim oddelkom Splošne 
bolnišnice Brežice. Diplomi-
rani medicinski sestri Mate-

ja Plavčak in Anita Šmal-
čič ter dijakinja Anja Iskra 
so merile krvni tlak, dr. Moj-
ca Savnik Iskra pa je navzo-
če opozorila na pomen dobro 
urejene arterijske hiperten-
zije. Prireditev je povezo-
val Vili Zupančič. Za prije-
tno vzdušje so s kulturnim 
programom poskrbeli učenci 
in mentorji oŠ Brežice ter oŠ 
Dobova. 

V času prireditve je bilo na-
rejenih 192 meritev krvnega 
tlaka, od tega 113 žensk in 
79 moških. najstarejši udele-
ženec meritve je bil star 89, 
najmlajši pa 14 let.  najviš-
ja izmerjena vrednost je bila 
190/117 mmHg, najnižja pa 
90/70 mmHg. Pri 65 odstotkih 
preiskovancev je imelo krvni 
tlak v želenem območju (pod 
140/90 mmHg). Med udele-
ženci meritev jih ima 67 (35 
%) že predpisana zdravila za 
zdravljenje visokega krvne-
ga tlaka, med njimi pa le 45 
% dosega ciljno vrednost krv-
nega tlaka. Po besedah Sav-
nik Iskrove izmerjene vre-
dnosti krvnega tlaka kažejo, 

Zdrav način življenja – 
normalen	krvni	tlak
BREŽICE – Tretji svetovni dan hipertenzije je potekal pod 
geslom Zdrav način življenja – normalen krvni tlak. Akcija 
je bila organizirana v soboto, 12. maja, in se je odvijala v 
desetih slovenskih krajih, tudi v Brežicah. 

Prireditev posvečena svetovnemu dnevu hipertenzije je 
bila v Brežicah dobro obiskana.

Hipertenzija je razširjena 
bolezen in po ocenah naj bi 
na svetu imelo več kot 1,5 
milijarde ljudi zvišan krvni 
tlak, ki se kot meja obrav-
nava 140/90 mmHg. Visok 
krvni tlak je eden najpo-
membnejših dejavnikov 
tveganja za srčno-žilne bo-
lezni. S preprečevanjem, 
pravočasnim odkrivanjem 
in ustreznim zdravljenjem 
arterijske hipertenzije 
preprečujemo koronarno 
bolezen srca, možgansko 
kap in odpovedovanje led-
vic. Bistvena je spremem-
ba življenjskega sloga, po-
večati je potrebno telesno 
aktivnost, uživati več sad-
ja in zelenjave, manj soli 
ter maščob, ohranjati tele-
sno težo, opustiti kajenje 
ter močno omejiti uživanje 
alkohola. 

POGOVORI Z ŽUPANOM
Po oddaji oD TorKa Do TorKa (ponovitev oddaje je nocoj ob 
20. uri ter še v nedeljo, 20. maja ob 10. uri) na programu TV 
Krško in studia Brežice prisluhnite pogovoru z županom obči-
ne Brežice Ivanom Molanom v redni mesečni oddaji PoGoVo-
rI Z ŽUPanoM. obenem pa povabljeni k zastavljanju oz. poši-
ljanju vprašanj, na katera bo župan odgovarjal tudi v bodoče. 
Vprašanja pošljite na tel. oz. tel. odzivnik 07 496 33 44, tel./
fax. 07 496 63 44, ali na elektronski naslov marija.kalcic@po-
savje.info ali po pošti na Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 
2, 8270 Krško s pripisom Pogovori z županom.
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V teku je prva od treh etap izgradnje obvoznice mesta 
Krško, ki bo, kot predvideva terminski plan, zaključena 
do konca leta 2007. Dela so se začela z dostopno 
cesto za gradnjo mostu pri jezovni zgradbi HE Krško. 
Cesta začenja pod podjetjem Vipap in bo kasneje z 
nadgradnjo predstavljala del bodoče krške obvoznice. 
Prva etapa poleg 132 m dolgega mostu vključuje tudi 
izgradnjo krožišča na G1-5 pri HE Krško, kjer v tem 
času prav tako potekajo pripravljalna gradbena dela. 

Konzorcij za namakanje Podravja sporoča, da se bo v letošnjem 
letu ponovno potekala odmera sredstev za redno vzdrževanje 
hidromelioracijskih sistemov. Dela na osuševalnih sistemih se 
bodo izvajala jeseni, na osnovi zbranih sredstev in programa 
izvedbe vzdrževalnih del, ki ga pripravijo upravljavci skupaj s 
predstavniki melioracijske skupnosti. Dela na namakalnih siste-
mih se bodo izvajala aprila in maja, glede priprave na namakal-
no sezono in oktobra v zvezi s pripravo sistemov na zimsko obdo-
bje. Več informacij na spletni strani občine Krško: www.krsko.
si ali na predstavništvu Konzorcija v Krškem (Tomaž Urbanč: 
07/490 15 10, Jernej Puhek: 02/252 40 76) v času uradnih ur.

Vzdrževanje melioracijskih 
sistemov	v	letu	2007

Prijazno vas vabimo k 
obisku prireditev, s katerimi 
obeležujemo praznik občine 
Krško. Tudi letos ga bomo 
obeležili z raznovrstnimi 
prireditvami in dogodki, ki se 
bodo odvili po različnih krajih 
naše občine od 26. maja do 10. 
junija. Tokrat vas vabimo na 
obisk prvih treh prireditev, ki 
začenjajo praznovanje. 
Lepo povabljeni k obisku!

SOBOTA, 26. maj 2007 ob 13.00
38. strelsko tekmovanje z zračno puško »Pokal občine 
Krško« 
Montažno strelišče v športni dvorani oŠ Leskovec
(Strelsko društvo Leskovec pri Krškem)

NEDELJA, 27. maj 2007 Ob 12.00
Mednarodni ITF teniški turnir - Krško 2007 
Teniška igrišča Krško
(Teniški klub Krško)

SREDA, 30. maj 2007 ob 18.00
Orkestralna igra in ples
Kulturni dom Krško
(Glasbena šola Krško)

Dosedanjemu direktorju ob-
činske uprave občine Krško 
Francu Glinšku konec juni-
ja 2007 preneha mandat. Kot 
je povedal župan, bo Franc 
Glinšek po njunih dveh sku-
pnih mandatih sprejel nove 
poslovne izzive, ki se mu po-
nujajo v okviru bodoče Fakul-
tete za energetiko. 

Z majem 2007 je pooblasti-
la za opravljanje nalog direk-
torja občinske uprave občine 
Krško prevzela Melita Čopar. 
Diplomantka ekonomsko po-
slovne fakultete v Mariboru je 
svojo poslovno pot pred enaj-
stimi leti začela v Mestni ob-
čini Ljubljana na oddelku za 
finance in proračun, na ob-
čini Krško se je zaposlila leta 
2000, leto kasneje pa je pre-
vzela izvajanje notranje revi-
zije. Dosedanjega direktorja 
bo do 28. junija nadomešča-
la v času njegovega letnega 
dopusta. Po tem bo prevzela 
tudi vlogo vršilke dolžnosti. 
Ponovljen bo namreč javni 
natečaj za zasedbo omenje-
nega uradniškega delovnega 
mesta. »Verjamem, da bomo 
skupaj zmogli uspešno graditi 
pozitivne odnose in pogumno 
nadaljevati razvojno strategi-
jo občine Krško,« je na novi-
narski konferenci poudaril žu-
pan. 

Melita Čopar je v nadalje-
vanju predstavila 31,6 mio 
evrov vreden proračun ob-
čine Krško za leto 2007. od 

Osnutek proračuna 2007, pooblastila za 
mesto	direktorja	in	delovni	obisk	ZDA
KRŠKO, 7. maj – Na novinarski konferenci, ki jo je Občina Krško pripravila v Zeleni dvorani hotela City, 
je župan Franc Bogovič predstavil dosedanjo notranjo revizorko Občine Krško Melito Čopar, ki je v tem 
mesecu prevzela pooblastila za opravljanje nalog direktorja občinske uprave Občine Krško. Čoparje-
va je v nadaljevanju predstavila  osnutek odloka o proračunu Občine Krško za tekoče leto, župan pa je 
prisotne seznanil tudi z delovnim obiskom v Združenih državah Amerike, kamor je na povabilo ameri-
ške Vlade odpotoval v torek, 8. maja. 

tega investicijski del proraču-
na znaša 17 mio evrov. Z vse-
bino proračuna so seznanje-
ne tudi krajevne skupnosti v 

občini, ki lahko svoje predlo-
ge podajo do 17. maja, pro-
račun pa naj bi predvidoma 
sprejeli konec junija. V tem 
času bodo s sveti Krajevnih 
skupnosti potekali tudi indivi-
dualni razgovori, sicer pa je 
osnutek proračuna 7. maja, 
obravnaval občinski svet ob-
čine Krško in kasneje njegova 
delovna telesa. razlog raz-
meroma poznega sprejetja 
je odcepitev Kostanjevice na  
Krki, je poudarila Čoparjeva. 
V aprilu sprejet zaključni ra-
čun pa je osnova za delitveno 
bilanco med obema občinama 
in pogoj za nadaljevanje po-
stopka sprejemanja proraču-
na, je še dodala.  Kljub raz-
meroma poznemu sprejetju 

tega finančnega dokumenta 
delo, po besedah župana, po-
teka nemoteno. Trenutno ob-
čina Krško nadaljuje z večjimi 

projekti, kot so obnova Pod-
bočja, mestni trg v Leskovcu, 
izgradnja infrastrukture za 
kanalizacijo v okviru projekta 
ISPa in nadaljuje investicije v 
Brestanici (Pod Lipa-šola, po-
kopališče). S sprejemom pro-
računa bo prevzela tudi nove 
aktivnosti, ob tem pa obsta-
jajo prizadevanja, da bi pro-
račun za leto 2008 sprejeli že 
konec letošnjega leta.  

občini Krško je v veliko čast 
povabilo ameriške Vlade, ki  
na priporočilo veleposlanika 
ZDa v rS Thomasa Robertso-
na v Združenih državah gosti 
tudi župana občine Krško. Gre 
za delovno srečanje, ki se ga 
je poleg župana Franca Bogo-

viča udeležilo še 22 povablje-
nih gostov. Gostje se bodo na 
skoraj štiri tedne trajajočem 
delovnem obisku seznanili z 
zveznim sistemom organizi-
ranosti oblasti, s poudarkom 
na delitvi le-te in pristojno-
stih zvezne države in krajev-
ne oblasti. Projekt predstavi-
tve zajema tudi šolski sistem, 
okoljsko politiko in gospodar-
ski razvoj ter način sodelo-
vanja med Vlado, državno in 
krajevno oblastjo. Gostom 
bo predstavljen tudi volil-
ni sistem, dan pa bo tudi po-
drobnejši vpogled na to kako 
privatni sektor, javne organi-
zacije in poslovne družbe so-
delujejo z državo in lokalno 
oblastjo, da bi zagotovile in 
odgovorno poskrbele za kako-
vosten nivo storitev. 

Župan obisk začenja v Wa-
shingtonu in nadaljuje v Ver-
montu, ohiu, oklahomi, 
Kaliforniji in Koloradu. V dele-
gaciji povabljenih pa so poleg 
župana občine Krško še pred-
stavniki argentine, avstrije, 
Bahraina, Burme, Kambodže, 
Danske, ekvadorja, estonije, 
nemčije, Madžarske, Indije, 
Libanona, namibije, nigerije, 
Poljske, romunije, Španije, 
Šri Lanke, Ugande, Bližnje-
ga vzhoda in dva zastopnika 
Severne afrike. Župan Franc 
Bogovič je tako v omenjeni 
delegaciji edini predstavnik 
države Slovenije. Z obiska se 
bo vrnil 2. junija.

Vabilo na predavanje dr. Sanje Rozman

Lokalna akcijska skupina Krško, Kulturni dom Krško in občina 
Krško vabijo na predavanje nekemične odvisnosti – ključ do 
razumevanja zasvojenosti, ki bo potekalo v klubu  Kulturnega 
doma Krško, in sicer v ponedeljek, 28. maja 2007 ob 18. uri. 

Predavala bo dr. Sanja Rozman, priznana strokovnjakinja s po-
dročja odvisnosti. V skupini dr. Janeza Ruglja se je posveti-
la zdravljenju svoje odvisnosti od odnosov in učenju socialno-
andragoške metode, ki jo je dr. rugelj utemeljil in uporabljal. 
Leta 1993 je izšla njena prva knjiga Sanje o rdečem oblaku, ki 
je Slovence presunila s svojo iskrenostjo in odkritim pisanjem o 
osebnih stiskah. okoli nje so se začeli zbirati ljudje, ki so žele-
li pomoč pri zdravljenju svoje odvisnosti od odnosov. Ustanovili 
so Društvo za pomoč zasvojenim in drugim ljudem v stiski, ki se 
je leta 2005 preimenovalo v društvo Sprememba v srcu in delu-
je na področju zdravljenja nekemičnih zasvojenosti. Dodatno 
se je izobraževala tudi na psihoterapevtskem področju. Je av-
torica štirih knjig, vodila je tudi veliko število predavanj in de-
lavnic na razne teme z omenjenega področja. 

Vprašanje, ki ga je na eni od minulih sej oS podal svetnik Sloven-
ske nacionalne stranke Dušan Šiško, se nanaša na izvajanje na-
log za novo občino Kostanjevica na Krki. Predlagal je, da se za 
dvojno delo, ki ga za novoustanovljeno občino opravljajo neka-
teri uslužbenci občine Krško, uredi dodatno plačilo. občina Krško 
pojasnjuje, da je slednje uredila z dogovorom, ki sta ga obe obči-
ni podpisali marca. Ta določa, da se posameznim delavcem na po-
sameznem delovnem mestu izplačuje dodatek za povečan obseg 
dela. Ta je dodeljen v skladu s 96. členom Zakona o javnih usluž-
bencih in Uredbo o pogojih in višini dodatka za plačilo povečane-
ga obsega dela. 

Pobuda, ki jo je na 5. seji podal svetnik Socialnih demokratov 
Rajmund Veber, se nanaša na urejanje mesta Krško kot bodoče-
ga pokrajinskega središča Posavja in planiranje proračunskih sred-
stev za ureditev mesta Krško. občina Krško pojasnjuje, da se ure-
janje, ki bo pomembno prispevalo tudi k oživitvi starega mestnega 
jedra, že načrtuje. na področju gospodarske infrastrukture gre za 
povečanje parkirišča pri stavbi občine, ureditev Zatona, izgradnjo 
pločnika ob Valvasorjevem nabrežju in nadaljevanje sofinanciranja 
mestnega avtobusa. na področju družbenih dejavnosti je na obmo-
čju starega mestnega jedra načrtovana gradnja nove knjižnice, kar 
zadeva gradnjo bazena v Krškem, pa so nadaljnje aktivnosti odvi-
sne od odločitve Ministrstva za okolje in prostor glede poplavne-
ga območja reke Save, ki jo občina Krško pričakuje v kratkem. na 
področju gospodarskih dejavnosti se bo občina lotila še analize in 
ustreznih rešitev t.i. črnih točk mesta Krško in začela z aktivnost-
mi pridobitve gradbenega dovoljenja za novogradnjo objekta po-
leg občinske stavbe, za potrebe uprave. Sledi še nadaljevanje fi-
nanciranja obnov individualnih hiš v mestnih jedrih, v prihodnjih 
letih pa nadaljevanje obnove Valvasorjevega kompleksa, ki obsega 
Valvasorjevo, Jarnovičevo in Kaplanovo hišo. 

na vprašanje svetnika Slovenske demokratske stranke Janeza 
Kranjca kdaj bo cesta, ki pelje od Gorice v Brestanici do ribnikov, 
dobila razsvetljavo, oddelek za gospodarsko infrastrukturo odgo-
varja, da v obstoječem načrtu razvojnih programov ni predvidenih 
sredstev za ureditev omenjene cestne razsvetljave. Projektna do-
kumentacija za razširitev ceste za celoten cestni odsek je bila iz-
delana že leta 1999, a ker lastniki zemljišč niso pristali na širitev 
ceste, je bila cesta samo preplastena. Glede na prometno obre-
menitev ob koncu tedna bi bilo smiselno vozišče razširiti  in ob 
njem zgraditi javno razsvetljavo v območju naselja. Gradnja jav-
ne razsvetljave je možna tudi iz sredstev krajevne skupnosti oziro-
ma iz postavke izgradnje javne razsvetljave v občini Krško v okviru 
finančnih možnosti. Sredstva so namenjena za dobavo in monta-
žo stebrov in svetil ter priklopa, plačil ustreznih pristojbin za pri-
ključitev na elektrodistribucijsko omrežje. ostala dela je potreb-
no opraviti v lastni režiji.

Vprašanje svetnice Slovenske ljudske stranke Marjane Planinc 
se nanaša na izgradnjo pločnika od podvoza pri hiši Buršičevih s 
prehodom za pešce do avtobusnega postajališča za smer Krško v 
Spodnji Libni in na izgradnjo javne razsvetljave. oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo  pojasnjuje, da je izdelava projektne do-
kumentacije v zaključni fazi. nrP 2006-2009 izgradnjo pločnika 
in javne razsvetljave predvideva čez dve leti. Svetnica je poda-
la tudi pobudo za postavitev prometne table s predpisano hitrostjo 
50 km/h ali pa, da se prestavijo table z omejitvijo 60 km/h na oba 
konca naselja. občina Krško pojasnjuje, da na regionalni cesti ure-
ja promet DrSC. ob izdelavi projekta pločnika ob Buršičevi škar-
pi je bila takšna rešitev pogojevana z njihove strani pri pridobiva-
nju projektnih pogojev in soglasja. ob ogledu na terenu pa je bilo 
dogovorjeno, da bo DrSC izdala nalog za premestitev prometne si-
gnalizacije, vendar s premestitvijo znaka 60 km/h za odcepom za 
Spodnji Stari Grad. Kar zadeva kanalizacijski sistem v omenjenem 
naselju, pa občinska uprava svetnici pojasnjuje, da je trenutno v 
izdelavi Študija operativnega programa kanalizacije v občini Kr-
ško, ki bo nakazala možnosti ter načine odvajanja in čiščenja ko-
munalnih odpadnih vod na območjih, kjer trenutno ni obstoječih 
kanalizacijskih sistemov, med drugim tudi v Spodnji Libni. 

Svetnik Slovenske demokratske stranke Stane Pajk je predlagal 
analizo stanja, pripravo ocene in idejnega projekta na cesti pri 
Breznikarju v Dovškem. oddelek za gospodarsko infrastrukturo po-
jasnjuje, da je izdelava projektne dokumentacije za ureditev pla-
zu in dela vozišča v zaključni fazi. Sredstva za sanacijo, ki bo izve-
dena v letošnjem letu,  so zagotovljena s strani države, v skladu s 
sprejetim in potrjenim sanacijskim programom. občina Krško bo k 
iskanju primernejše variante odseka dolgoročno pristopila z izde-
lavo idejne zasnove in nato po postopku izdelave projektne doku-
mentacije odkupa zemljišč in gradnjo v skladu s nrP. V obstoječem 
nrP sredstva še niso predvidena. 

na vprašanje svetnika Posavske unije mladih Metoda Šerbca, 
kdaj bo urejena cesta od semaforja pri Šparu do veterinarske am-
bulante Lipej-Šerbec, oddelek ga gospodarsko infrastrukturo od-
govarja, da je za dokončno ureditev ceste izdelana projektna do-
kumentacija s prometno ureditvijo. Predlog prometne ureditve je 
obravnaval in potrdil SPV občine  Krško (brez grbin z omejitvijo 
prometa na 40km/h). V osnutku  proračuna občine Krško za leto 
2007 so predvidena sredstva za dokončanje omenjenega odseka.

Svetnik Slovenske ljudske stranke Franc Lekše je podal  pobudo, 
de se v proračunu za prihodnja leta predvidijo sredstva za obnovo 
vseh postajališč v krajevni skupnosti Veliki Trn kakor tudi na celo-
tnem območju občine Krško. občina Krško pojasnjuje, da Krajev-
ne skupnosti s strani občinskega proračuna dobivajo finančna sred-
stva za vzdrževanje in gradnjo infrastrukture, med katere spada 
tudi vzdrževanje avtobusnih postajališč (čakalnic). V osnutku pro-
računa za leto 2007 in nrP za leto 2007 do 2010 ni predvidenih fi-
nančnih sredstev. 

Odgovori	na	pobude,	predloge	
in	vprašanja	svetnikov	OS

Franc Bogovič in Melita Čopar
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V PODBOŠKEM VRTCU JE ŽIVAHNO - V vrtcu Levček 
pri Osnovni šoli Podbočje smo ob dnevu odprtih vrat 
v torek, 17. aprila, vse vzgojiteljice iz vrtca odigrale 
igrico »Kdo je napravil Vidku srajčico«. Igrico smo 
pripravile z namenom, da bi razveselile vse otroke iz 
Podbočja in njene okolice. Po ogledu igrane igrice so si 
otroci in starši lahko ogledali izdelke, ki so jih izdelali 
otroci. Za vse otroke, starejše otroke od treh let, ki 
niso vključeni v naš vrtec, smo v sredo, 11. aprila 
izvedli Cicibanove urice. Prav tako so si lahko ogledali 
dejavnosti v dopoldanskem času. D. Tomažin

SenoVo - V Domu XIV. divizije na Senovem je v torek, 24. aprila, 
potekala zaključna prireditev okoljevarstvenega projekta Zele-
ni nahrbtnik, ki je v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško 
potekal po vzgojno varstvenih ustanovah občine Krško. 
V želji, da še popestrijo in dodatno obogatijo okoljsko vzgojo, 
ki jo programsko sicer že izvajajo v vzgojno varstvenih ustano-
vah po občini Krško, so v Zvezi prijateljev mladine Krško v mi-
nulem letu začeli s projektom Zeleni nahrbtnik. Bistvo projekta 
je, da otroci preko ustvarjalnih iger in opažanj zaznajo okoljske 
probleme v svojem domačem bivalnem okolju. Sistem je tak, da 
vrtec drugemu vrtcu zastavi okoljsko nalogo, in sicer, da otroci 
iz nekega vrtca pridejo na obisk k vrtičkarjem v drug kraj in pri-
nesejo s seboj zeleni nahrbtnik, v katerem domuje lutka zmaj-
ček Jurček. Slednji razdeli tudi naloge ali opozori na problem, 
za katerega morajo otroci poiskati rešitev v določenem času. 
Zmajček je začel svoje potovanje v vrtcu Senovo, odkoder se 
je napotil v Vrtec Koprivnica, pot nadaljeval v brestaniški vrtec, 
zatem se je preselil v krške vrtce, katerim je sledil obisk v vrt-
cu raka, zatem pa se je v torek, 24. aprila, vrnil na izhodiščno 
mesto na Senovo, kjer je Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom 
zaključil okoljsko popotovanje na zaključni prireditvi, katere so 
se udeležili vsi sodelujoči otroci s svojimi mentoricami.  B. M.

Zmajček Jurček zaključil 
popotovanje po vrtcih

Z likovnimi deli se je prijavilo 
12 posavskih osnovnih šol za 
skupino od 1. do 4. razreda 
in 14 šol za skupino od 5.do 
8. oz. 9. razreda ter tudi dve 
srednji šoli. Članice komisije 
so bile Martina Koritnik Fajt, 
Rozika Cerovšek in Urška Je-
kler. Z literarnimi deli se pri-
javilo sedem osnovnih šol za 
skupino od 1. do 4. razreda in 
osem šol za skupino od 5. do 
8. oz. 9. razreda ter dve sre-
dnji šoli. Članice komisije za 
literarna dela so bile Olga Ko-
šir, Manja Voglar in Boža Oj-
steršek. S fotografskimi deli 
so sodelovale štiri osnovne 
šole in dve srednji. na regij-
sko komisijo je prispelo 20 fo-
tografskih del, člani komisije 
pa so bili Matej Brezovšek, 
Meta Habinc in Tanja Božič-
nik.
Komisija na nacionalnem ni-
voju je z drugo nagrado na-
gradila brežiško dijakinjo 

Vsem enake možnosti

BreŽICe - 20. aprila so se dijaki ekonomskih srednjih šol pomerili 
v znanju računovodstva. Letos je potekalo že 9. državno tekmo-
vanje, tokrat v Ljubljani na Srednji ekonomski šoli. Dijaki so tek-

movali na dveh nivojih. ekonomsko in trgovsko šolo Brežice sta 
na višjem nivoju zastopala dijaka Mario Benić iz 4. ae in Ivan Pa-
vlovič iz 4.Ce. oba sta se dobro odrezala, še posebno Mario, ki 
je osvojil srebrno priznanje. na osnovnem nivoju sta v hudi kon-
kurenci tekmovali dijakinji Kaja Seničar in Nataša Poznič, obe iz 
2.ae. Med 39 tekmovalci na osnovnem nivoju, kjer je samo osem 
dijakov osvojilo priznanje, je Kaja prejela srebrno priznanje za 5. 
mesto. Veselimo se že 10. državnega tekmovanja, ki bo naslednje 
leto v novi Gorici, saj je SeTŠ nova Gorica letošnja zmagovalka. 

Cvetka Avsec

Tekmovanje	v	znanju	
računovodstva

Brežiški udeleženci tekmovanja

BreŽICe - evropski oddelki so 
novost v slovenskih gimnazi-
jah. Temeljni cilj tega pro-
grama je razvijanje evrop-
ske in globalne dimenzije ter 
medkulturne komunikacije. S 
pomočjo timskega dela, med-
predmetnih povezav in ob 

projektnem delu bo naš eo 
gimnazijec sposoben predsta-
viti svojo domovino in njeno 
kulturo v svetu. Tudi Gimnazi-

Zanimiva	medpredmetna	
povezava

ja Brežice je že tri leta vklju-
čena v ta projekt, ki ga dijaki 
doživljajo zelo pozitivno. 
Pri predmetu Slovenija v sve-
tu, ki je eden izmed novih iz-
birnih predmetov v teh oddel-
kih in poteka v angleščini, so 
dijaki 2.a v mesecu marcu iz-

vedli zanimivo medpredme-
tno povezavo s predmetom 
ekonomija. Učna tema je bila 
Gospodarstvo v Posavju. Pro-

fesorica za ekonomijo Irena 
Papac je pripravila delovne li-
ste za šest skupin, ki so mora-
le raziskati in nato predstaviti 
regijo Posavje, zaposlenost v 
regiji, podjetja, pravne obli-
ke podjetij v Posavju, brezpo-
selnost in organizirati okroglo 
mizo z Antonom Korenom, 
direktorjem Zavoda za zapo-
slovanje Sevnica. S pomočjo 
profesorice angleščine Marije 
Plut in tujega asistenta Bena 
Ralstona so nastali še povzet-
ki predstavitev v angleškem 
jeziku.
Dijaki so svoje delo odlično 
opravili, poleg tega pa so se 
tudi marsičesa v zvezi z regi-
jo Posavje naučili. Za pogovor 
z gospodom Korenom so pri-
pravili več vprašanj, na kate-
ra so dobili zanimive in kori-
stne odgovore. 

Larisa Mustar, 2.a, 
Gimnazija Brežice

Skupinska slika 2.a z g. Korenom, prof. Ireno Papac, 
tujim asistentom Benom Ralstonom in razredničarko 
Marijo Plut

GLoBoKo - Vsako drugo leto 
vrtec ajdovščina in revija Ci-
cido in Ciciban zaznamujejo 
Cici umetnije – bienalna prire-
ditev za najmlajše. Letos smo 
se otroci prve starostne skupi-
ne – Zvezdice vrtca pri oŠ Glo-
boko pod mentorstvom vzgoji-
teljic Martine Žlof in Katarine 
Sedeljšak z veseljem odzvali 
natečaju. Preizkušali smo naj-
različnejše možnosti likovnega 
izražanja, se izražali spontano, 
vsak je na svoj način interpre-
tiral svoje razumevanje sveta, 
iskali smo nove oblike in nači-
ne likovnega ustvarjanja. naše 
likovne izdelke smo poslali na 
natečaj, na katerega je pri-
spelo 1484 likovnih del. od teh 
je komisija za nagrado izbrala 
12 del, poleg njih pa je prejelo 
priznanje in udeležbo na raz-
stavi 100 del. Med njimi je bilo 
tudi delo našega triletnega 
Maja Vrstovška. Skupaj z Ma-
jevo družino smo se 12. aprila 
odpravili na otvoritev razstave 
8. Cici umetnij v etnografskem 
muzeju v Ljubljani, kjer smo 
skupaj z modrim medvedkom 
uživali v čarobnosti otroških li-
kovnih izdelkov.

Otroci iz skupine Zvezdice z 
vzgojiteljicama

»Cici umetnik« 
tudi	v	Globokem

KrMeLJ - V mesecu marcu sem 
dobil nagrado Založbe rokus 
Klett. Po zimskih počitnicah 
sem bil bolan. Takoj v ponede-
ljek popoldne je zazvonil te-
lefon. Bila je moja učiteljica. 
najprej me je povprašala po 
zdravju, potem pa mi je po-
vedala, da je bila moja zgod-
bica Škratki nagajivčki nagra-
jena na rokusovem natečaju 
Gradim svet iz besed. ob da-
nem slikovnem gradivu smo 
morali sestaviti svojo domi-
šljijsko zgodbo. Zelo sem bil 
navdušen. Kar skakal sem od 
veselja.
Kakšna dva tedna po tem smo 
šli v Ljubljano učiteljica Maj-
da Štih, ravnatelj Rado Ko-
strevc in moja malenkost. 
Prireditev se je odvijala v Ko-
sovelovi dvorani Cankarjeve-
ga doma. V uvodnem delu je 
voditeljica programa prebrala 
mojo zgodbo Škratki nagajivč-
ki. Kmalu potem je voditeljica 
vse nagrajence ter mentorje 
povabila na oder. Ponosno sem 
odkorakal na oder, saj sem bil 
vesel, da je bila prav moja 
zgodbica najboljša med tisoč 
prispelimi zgodbicami dese-
tletnih otrok. Za nagrado sem 
prejel mobilni telefon in knji-
ge z nagrajenimi zgodbami ter 
še druge knjige založbe rokus. 
Malo nam je že krulilo v želod-
cih, zato nam je zelo teknilo 
kosilo v ribji restavraciji.

Jernej Fister,
4. razred, OŠ Krmelj

Dobil	sem	nagrado

BreŽICe - evropski parlament 
je nagradil 51 dijakov 3. in 4. 
letnika ekonomske gimnazi-
je na Gimnaziji Brežice z obi-
skom evrošole, s sejo evrop-

skega parlamenta mladih v 
Strasbourgu začetku aprila. na-
grado so si zaslužili z zmago na 
spletnem eU kvizu pod mentor-
stvom prof. Irene Papac, kjer 
je sodelovalo 30 skupin iz 12-ih 
srednjih šol iz Slovenije.

Dijaki	ekonomske	
gimnazije	v	Strasbourgu

V evrošoli so dijaki po pred-
stavitvi institucije in vseh šol 
razpravljali s svojimi vrstniki 
iz drugih držav evropske uni-
je v angleškem, nemškem in 

francoskem jeziku v petih  de-
lovnih skupinah na naslednje 
teme: evropska ustava in de-
mokracija, okolje, promet in 
energija, mesto evrope v sve-
tu, izobraževanje, kultura 
in šport ter prihodnost evro-

pe. Dijake so se na teme pri-
pravljali s številnimi profesor-
ji, spremljevalci prof. Habinc, 
prof. Konec in prof. Papac pa 
so se udeležili srečanja z vse-
mi učitelji gostujočih šol in di-
skutirali z njimi o evropskih 
povezavah mladih in o evrošoli 
ter v veliki dvorani evropskega 
parlamenta spremljali pred-
stavitev poročil delovnih sku-
pin dijakov. na koncu je bilo 
izmed 400 dijakov izbranih 16 
dijakov, ki so bili razporejeni v 
štiri mednarodne skupine in so 
tekmovali v znanju o evropski 
uniji v finalni igri »evrogame«, 
kjer je zmagal brežiški dijak 
Uroš Karalić in osvojil glo-
bus. Zaključilo se je s predajo 
evropske zastave vsaki sodelu-
joči šoli in evropsko himno. V 
tridnevni ekskurziji so si dija-
ki ogledali tudi mesto Strasbo-
urg, glavno mesto alzacije in 
eno od src eU.

Irena Papac

Brežiški gimnazijci v Strasbourgu

KRŠKO – Letošnji natečaj Evropa v šoli 2007 je potekal pod naslovom Enake mo-
žnosti za vse – enakost spolov. Za posavske osnovne in srednje šole je bila koor-
dinatorka Vida Ban, sekretarka Zveze prijateljev mladine Krško. 

Lučko Bibič, ki je sodelovala 
na natečaju z literarnim pri-
spevkom Borba za enakost – 
borba za življenje. Z mento-
rico Marjano Milekič se bosta 
udeležili srečanja evropskih 
srednješolcev, ki bo v okvi-
ru evrošola potekalo 9. maja 
v Strasbourgu. na fotograf-
skem natečaju je prvo na-
grado prejela osnovnošolka z 
rake Doroteja Novak za delo 
Skupaj v celoti. njena mento-
rica je bila Sonja Kralj. Dru-
ga nagrada je pripadla seno-
vski učenki Nastasiji Mahne 
pod mentorstvom Bože oj-
steršek. Med srednješolci je 
drugo nagrado prejela dija-
kinja Šolskega centra Krško-
Sevnica Katja Jordan za delo 
Besede povedo vse, njena 
mentorica je bila Milena Bo-
govič Perko. Tretjo nagrado 
sta pod mentorstvom Alenke 
Špan prejeli dijakinji krške-
ga šolskega centra Nina Pov-

he in Jasmina Kozinc za delo 
100 Učinkovito. Likovni nate-
čaj je bil uspešen za učenko 
oŠ XIV. divizije Senovo Dija-
no Levstik, ki je za delo Sku-
paj si bova sezidala hišico 
prejela prvo nagrado. njena 
mentorica je bila Ana Bogo-
vič. Internetni natečaj je pri-
nesel prvo nagrado učencem 
brežiške osnovne šole Marku 
Ogorelcu, Črtomirju Lipe-
ju, Alenu Predaniču, Rober-
tu Predaniču, Nataliji Bevc, 
Luciji Grmšek, Sari Šetinc in 
Christianu Bukorju za sple-
tno stran na temo enakoprav-
nost spolov. njihov mentor je 
bil Marko Škofca. 
Zaključna regijska prireditev 
Harmonije evrope, na kate-
ri bodo sodelujočim podelili 
priznanja, pa se bo odvijala 
na Trgu Matije Gubca v Kr-
škem 25. maja s pričetkom 
ob 10. uri. 

M. K. M. 

BreŽICe - evropska komisija je z njimi nagradila 32 dijakov prve-
ga letnika eG na Gimnaziji Brežice, ki so sodelovali v vseevrop-
skem projektu »Vplivaj na podnebne spremembe«. Pri projektu 
sodeluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije, Ministrstvo za šolstvo 
in šport in Zavod rS za šolstvo. Podelila jih je ravnateljica Sta-
nislava Molan z mentorico in razredničarkama. Podnebne spre-
membe so med največjimi izzivi današnjega časa, saj gospodar-
stvom in družbam po vsem svetu pretijo s hudimi okoljskimi, 
ekonomskimi in družbenimi posledicami. evropska komisija je v 
okviru ozaveščanja mladih dijake povabila k podpisu zaobljube za 
zmanjšanje emisij Co2, tako da so uvedli majhne spremembe v 
svoje vsakodnevno ekološko prijazno ravnanje.  I. Papac

Dijaki	ekonomske	gimnazije	
prejeli kolesarske čelade

INFORMATIVNA ODDAJA

od torka
do torka
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BreŽICe - Dan Zemlje smo na osnovni šoli Brežice počastili 
že v petek, 20. aprila. Zbrala se je pisana druščina. Učencem 
različnih razredov in njihovemu mentorju Lojzetu Bavdežu 
sta se pridružila še dva gosta: mag. Stanka Preskar, predstoj-
nica ZrŠŠ novo mesto, in mag. Hrvoje Oršanič iz Zavoda za 

gozdove Slovenije. G. orša-
nič je najprej predstavil po-
men tega dneva, nato pa so 
učenci predstavili svoje po-
glede in predlagali nekaj re-
šitev za naš planet. Počastitev 
Zemlje smo simbolno kronali s 
posaditvijo treh novih sadik v 
učilnici v naravi, ki je tako bo-
gatejša za brezo, skorš in eno 
grmovnico. Za donacijo sadik 
smo hvaležni Društvu za pra-
vičnost in razvoj.
naučili smo se, kako se pravil-
no posadi drevo, kako ga pra-
vilno zalijemo, kakšno okolje 

in koliko prostora rabi in še veliko drugega. Predvsem pa smo 
ugotovili, da je samo en dan v letu premalo ter da se moramo 
svojega vpliva na okolje zavedati mnogo pogosteje.  N. B.

Počastili dan Zemlje

V petek, 20. aprila, se je v 

popoldanskem času v prosto-
rih osnovne šole Jurija Dal-
matina v Krškem zbralo 30 
mladih čebelarjev iz petih 
posavskih osnovnih šol, ki so 
se s svojimi mentorji pripra-

Tekmovanje mladih čebelarjev
KRŠKO – Na pobudo pokojne Minke Zupančič se je pred tremi desetletji na 
posavskih osnovnih šolah pričelo tekmovanje mladih čebelarjev. Letošnje je 
potekalo na Osnovni šoli Jurija Dalmatina, kjer se je zbralo 30 tekmovalcev, 
ki so se poskušali v teoretičnem znanju iz čebelarstva. 

vljali za tekmovanje mladih 

čebelarjev. na oŠ Koprivni-
ca vodi čebelarski krožek Mi-
rela Zalokar, na oŠ Boštanj 
Andrej Kozinc, na oŠ Pišece 
Martin Dušič, na oŠ Leskovec 
pri Krškem Danica Zalokar in 

na oŠ Jurija Dalmatina Krško 
Suzana Pacek. Pred pričet-
kom tekmovanja so gostitelji 
v mali telovadnici pripravili 
krajši kulturni program, nato 
pa so se tekmovalci v paru 
spoprijeli z vprašanji, ki jih 
je sestavil Roman Kos. Pod 
budnimi očmi Bojane Dimc, 
Dragice Luskovec, Helene 
Baškovič in Marinke Vonči-
na so si nabirali točke za pri-
znanja in nagrade. Koordina-
torica dogodka je bila Dora 
Pavlin, vodilne niti je pove-
zala Suzana Pacek, ki je pri-
pravila tudi nadvse zanimi-
vo čebelarsko razstavo. Med 
odmorom pa so si udeležen-
ci lahko ogledali tudi filme 
Zgodbe Simsala Grimm, Mr. 
Bean ter Kranjsko čebelo. 

M. Kalčič M.

Čebelarska razstava je bila paša za oči ter poslastica 
za usta.

BreŽICe - Dramska skupina osnovne šole Brežice se je 3. apri-
la udeležila 5. otroškega festivala gledaliških sanj v Ljublja-
ni. Festival, ki ga organizira Pionirski dom iz Ljubljane, v te-
dnu dni združi in poveže osnovnošolce, mlade in nadobudne 
gledališke ustvarjalce in njihove mentorje iz vse Slovenije, 

zamejstva in tujine. Letos se je na velikem odru Slovenskega 
mladinskega gledališča predstavilo kar 33 skupin. Vse pred-
stave je spremljala tudi strokovna komisija. Mladi gledališčni-
ki z Brežic so se pod vodstvom Romane Zorko in Mateje Bo-
govič Fifnja v sodelovanju s Simono Zorc Ramovš predstavili 
s predstavo Škrat Kuzma dobi nagrado. na prave odrske deske 
so stopili Eva Ilovar, Urška Rožman, Kaja Galič, Nives Đorđe-
vić, Urška Pavlovič, Igor Drakulič, Klemen Niessner, Lenart 
Rožman, Pia Repše in Manca Fifnja, za tehnične zadeve pa 
sta poskrbela David Petan in Tomaž Kostanjšek.
V sredo, 11. aprila, pa je v Festivalni dvorani Pionirskega 
doma potekala še zaključna slavnostna podelitev nagrad naj-
boljšim mladim igralcem, podelili pa so tudi štiri strokovne 
nagrade. Veseli in ponosni smo, ker je naša skupina preje-
la prvo nagrado za najboljšo sceno, glasbo in kostumografijo, 
nominirani pa smo bili tudi za najboljšo predstavo v tretji tri-
adi. Domov res nismo prinesli viktorja, prinesli pa smo sanj-
kota in prelepo gledališko izkušnjo.

M. B. Fifnja

Na	pravih	odrskih	deskah
SenoVo - na mednarodni dan 
Zemlje smo tudi letos pripravi-
li veliko čistilno akcijo. Tokrat 
smo mladi in mladi po srcu oči-
stili Senovo in tako pokazali, da 
nam ni vseeno, v kakšnem oko-
lju živimo. Letos se je akcije v 
nedeljo, 22. aprila, udeležilo 
38 prostovoljcev. razdelili smo 
se v več skupin in tako očistili 
obe igrišči, pokopališče, okoli-
co šole in vrtca, pobrali odpad-
ke iz potoka, uredili okolico pri 
cerkvi in zdravstvenem domu, 
namestili ograjo na Trgu rudar-
jev, prebarvali ograje na treh 
mostovih, pokosili zelenice ter 
pobrali smeti ob glavni cesti. 
Tako uspešna akcija je nedvo-
mno plod letošnjega sodelova-
nja med Klubom posavskih štu-
dentov, Turističnim društvom 
Senovo, Športnim društvom 
Senovo, Gasilskih društvom in 
Krajevno skupnostjo Senovo. 
akcijo smo zaključili z druže-
njem v gostilni Klanšek. Zahva-
la gre tudi podjetju Kostak, ki 
nam je priskrbel velik kontej-
ner.  Rok Umek

Za čisto Senovo

PoDBoČJe - na oŠ Podbočje so imeli 26. aprila sklepno pri-
reditev Bralne značke, ki so jo povezali s praznovanjem 50. 
obletnice izida slikanice Muca Copatarica. Učenci pravljič-

nega krožka pod mentorstvom Renate Jurečič in Anuše Aj-
ster so pripravil in zaigrali igrico Muca Copatarica, s katero 
tudi sodelujejo na natečaju »Pri muci Copatarici« revije Ci-
ciban in Cicido. ravnatelj Branko Strgar je učencem, ki so 
osvojili Bralno značko, podelil nalepke in priznanja ter jih 
pozval, naj s tekmovanjem nadaljujejo tudi prihodnje šol-
sko leto. Letos je Bralno značko osvojilo 99 učencev od 1. 
do 9. razreda, od tega so bili štirje zlati bralci – učenci, ki 
za Bralno značko pridno berejo vseh devet let.

99 pridnih bralcev

BreŽICe - ekonomska in tr-
govska šola Brežice že drugo 
leto sodeluje v projektu Co-
menius »Čudoviti svet voda«, 
v katerem poleg naše šole so-
delujejo še štiri šole iz Itali-
je, Latvije, Poljske in Turči-
je. Četrti projektni sestanek 
je potekal od 15. do 20. apri-
la v Turčiji, in sicer v mestu 
Uşak, ki je od Izmirja (prilju-
bljena turistična destinacija) 
oddaljen 300 km. Gostoljubni 
Turki so se zelo potrudili, da 
je bil čas zapolnjen z mnogi-
mi aktivnostmi. ogledali smo 
si ročno izdelovanje preprog, 
džamijo, nacionalne muze-
je, dve čistilni napravi; obi-
skali smo guvernerja provin-
ce in nekaj največjih turških 
turističnih atrakciji, kot npr. 
efes in Pamukkale. Zadnji ve-
čer smo zaključili z zabavo, 
na kateri  ni manjkalo turških 
orientalskih plesov. Sami smo 
se zaradi letalskih povezav na 
žalost morali odpraviti domov 
en dan prej kot ostali. S solza-
mi v očeh smo se poslovili od 
vseh udeležencev, s katerimi 
smo preživeli teh nekaj čudo-
vitih dni, ki bodo ostali v na-
šem spominu. Turčija je prav 
gotovo dežela, za katero vsi 
po tiho upamo, da nas pot še 
kdaj zanese tja!

Pa še nekaj ugotovitev naše 
raziskave. Ker v letošnjem 

Čudoviti svet voda
letu obravnavamo temo voda 
in ekologija, smo na naši šoli 
analizirali usklajenost sloven-
ske zakonodaje z evropsko na 
področju pitne vode in čišče-
nja odpadnih voda. Prouči-
li smo smernice vodne direk-
tive, obiskali podjetje KoP 
d.d. Brežice in ugotovili, da 
pijemo dobro vodo, ki ustre-
za vsem merilom glede vseb-
nosti bakterioloških in kemij-
skih substanc. obiskali smo 
tudi vaške vodovode in nare-
dili nekaj intervjujev z upra-
vljalci. Ugotovili smo, da je ta 
voda večkrat oporečna zaradi 
biološkega onesnaženja, zato 
jo morajo pogosteje klorira-
ti. Zanimiv je tudi podatek, 
da je cena te vode višja od 
vode iz javnega vodovoda, ki 
jo zagotavlja KoP. Velik pro-
blem še vedno predstavlja od-
padna voda iz gospodinjstev 
in kmetijskih objektov, ki se 
vrača v naravo neprečiščena 
in onesnažuje podtalnico. Ta 
problem je še posebej pereč 
po vaseh, ki niso priključene 
na centralno čistilno napravo. 
Zato predlagamo izgradnjo 
rastlinskih čistilnih naprav, ki 
so cenejše, se lahko poljubno 
povečajo, za svoje obratova-
nje ne potrebujejo energije in 
so okolju prijazne. 

Anja Šalamon, 3.Be

ali se kdaj vprašamo, kako 
radi imamo našo ljubo Zemlji-
co? namesto, da bi jo spošto-
vali, jo z leta v leto bolj zane-
marjamo. Veliko vode smo že 
onesnažili z gradnjo tovarn, ki 

spuščajo svoje škodljive sno-
vi v reke, s škropljenjem in z 
ostalimi strupenimi snovmi, ki 
jih spuščamo vanjo. na srečo 
se počasi začenjamo zaveda-
ti, kako pomembna je voda za 
obstoj življenja, zato dajemo 
dandanes več poudarka na var-
čevanje z vodo in njeno čišče-
nje. Večina večjih tovarn gradi 
lastne čistilne naprave, ki vodo 
vsaj toliko očistijo, da je pri-
merna za izpust v reke in po-
toke. Tu je še nekaj ukrepov za 
varčevanje z vodo: med umiva-
njem zob je voda zaprta, rajši 
se tuširajmo, kakor da se kopa-
mo, ker jo s tem porabimo tri-
krat manj, za zalivanje rož, za 
pranje avtomobilov rajši upo-
rabimo deževnico ali vodo iz 
potoka, ki ni pitna… 
Poleg vode je velik problem 

Dan	Zemlje	
tudi splošno onesnaževanje 
okolja. Tovarne in avtomobi-
li spuščajo v zrak veliko stru-
penih plinov. Za čist zrak lahko 
poskrbimo tako, da se ne vozi-
mo toliko z avtomobilom, am-

pak uporabimo vlak, kolo ali pa 
gremo peš.
Velik problem so tudi smeti, ki 
jih odlagamo v naravo. Veliko 
odpadkov potrebuje zelo veli-
ko časa, da se razgradijo (jo-
gurtov lonček rabi za razgra-
dnjo 10.000 let). 
Problem odpadkov se lahko 
delno reši z recikliranjem, saj 
se tako nek odpadek predela 
in na novo uporabi. Tudi v na-
šem razredu smo se odločili, 
da malo pripomoremo k čistej-
šemu okolju. Začeli smo zbira-
ti odpadne plastenke in drugo 
embalažo, iz katerih smo po-
tem naredili različne živali. Pa 
naj še kdo reče, da so odpadki 
samo za v smeti.

Katarina Slapšak, 5. r/9
OŠ M. Majcna Šentjanž

GLoBoKo - Že drugo leto zapored se je naša šola udeležila pra-
znovanja dneva evrope v Dolenjskih Toplicah, kjer smo skupaj 
z ostalimi šolami postavili evropsko vas. namen vasi je predsta-
viti čim več držav eU. Učenci sedmega razreda smo tako sko-
zi celo šolsko leto spoznavali značilnosti naše sosednje drža-
ve avstrije.
avstrija je naša severna soseda, ki se ponaša s številnimi narav-
nimi in družbenimi značilnostmi. Pri pouku geografije smo jih 
strnili v lično brošuro, pri likovni vzgoji smo izdelovali reliefne 
zemljevide in zastave, pri nemščini smo izdelali slovarček naj-
bolj značilnih besed in pri umetniškem krožku velikanske Mo-
zartove kroglice ter nekaj portretov znanih avstrijcev. 
Devetega maja smo naše izdelke razstavili na stojnicah, kjer 
smo obiskovalcem ponudili tudi doma pečene Sacher torte. V 
kulturni program pa smo se vključili s tolkalnim orkestrom na-
šega razreda, ki je pod vodstvom sošolca Marka zaigral radetz-
kyevo koračnico in ga zaključili s slavnim dunajskim valčkom.
Dan evrope smo obeležili  slavnostno in poučno. Želimo si, da bi 
se tradicija evropske vasi nadaljevala tudi naslednje leto. 

Učenci 7. razreda in mentorica Andreja Šiško
OŠ Globoko

Dan	Evrope

SeVnICa - V soboto, 28. aprila, je SMC Sevnica obiskal župan, 
poslanec in častni član našega mladinskega centra Kristijan 
Janc. najprej si je skupaj s svetnikom Andrejem Hafner-

jem, programskim vodjem Maticom Železnikom, župnikom 
Vinkom Štrucljem in vodstvom SMC-ja Sevnica ogledal na-
stajajoče igrišče. Sledil je pogovor z županom, kateremu so 
prisluhnili predvsem mladi. Z njimi se je pogovarjal o odnosu 
med SMC-jem Sevnica in MC-jem Sevnica, zaposlitvenih mo-
žnostih mladih, o vzdušju v Sevnici, župan pa je odgovarjal 
tudi na vprašanja obiskovalcev. Janc je poudaril, da se zave-
da izjemno pomembne vloge, ki jo ima SMC v Sevnici ter po-
hvalil prostovoljno delo v SMC-ju. nato se je vodstvo Salezi-
janskega mladinskega centra Sevnica, župan Janc in svetnik 
Hafner na povabilo župnika udeležilo skupne večerje.

Župan Janc v SMC-ju

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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24-letni, 189 centimetrov vi-
sok, 93 kilogramov težak mo-
drooki Andrej Flajs je začel s 
treningi odbojke v telovadni-
ci oŠ Mokronog, kamor sta ga 
trikrat na teden vozila starša, 
saj je takrat andrej obiskoval 
8. razred osnovne šole v Sev-
nici. njegov prvi trener je bil 
učitelj športne vzgoje Franc 
Gabrijel, ki je v mladem fan-
tu odkril velik talent in ga 
skupaj z domačimi spodbu-
jal na njegovi športni poti. Po 
zaključeni osnovni šoli je na-
daljeval šolanje na Gimnazi-
ji Šiška ter postal član odboj-
karskega kluba v Črnučah pri 
Ljubljani, kjer je ostal eno 
leto, nato je bil dve leti član 
odbojkarskega kluba z Brezo-
vice pri Ljubljani, v 4. letni-
ku gimnazije pa je prestopil h 
klubu z Bleda. 

Po šestih letih, ki jih je preži-
vel v odbojkarskem klubu au-
tocommerce z Bleda kot ključ-
ni sprejemalec žoge v dresu s 
št.1 ter po osvojenem naslo-
vu državnih prvakov s klu-
bom autocommerce v sezoni 

Odbojkarski as Andrej Flajs
SEVNICA – Za doseganjem visokih, najvišjih športnih rezultatov se skriva vsa-
kodnevno trdo delo oz. kondicijski treningi. Sevničan Andrej Flajs, eden iz-
med ključnih igralcev prvoligaškega blejskega odbojkarskega kluba Autocom-
merce, nam je razkril delček svoje športne zgodbe.

2004/2005 in 2005/2006 ter 
po naslovu pokalnega prvaka 

s klubom v sezoni 2004/2005, 
se seli v francoski klub, ki do-
muje približno 50 kilometrov 
severno od Pariza. na vpraša-
nji, kako je Sevničan postal 
član gorenjskega kluba in za-
kaj prestop k Francozom, od-
govarja: »Pri mojem prestopu 
h klubu z Bleda je imel veli-
ko vlogo selektor Iztok Kše-
la, ki je me povabil s seboj 
v ta novi klub. Kljub izredno 
dobrim klubskim rezultatom 
pa je že nekaj časa moja že-
lja igrati tudi nekje v tujini in 

podpisal sem enoletno pogod-
bo s francoskim odbojkarskim 
klubom Bauvais. To bo moj 
prvi odhod v tujino in lahko 
se zgodi, da tam ostanem več 
kot leto dni.« 

andrej je tudi član sloven-
ske odbojkarske reprezen-
tance in z njo želi nastopiti 
na evropskem prvenstvu, kjer 
bi bila uvrstitev v drugi krog, 
v četrtino finala, zelo velik 
uspeh. Zelo rad igra tudi od-
bojko na mivki – najpogoste-
je in najraje v navezi s štiri 
leta starejšim Ljubljančanom 
Rokom Satlerjem, s katerim 
sta osvojila leta 2005 na dr-
žavnem prvenstvu 1. mesto 
in naslov pokalnega prvaka 
leta 2006. Mladega, perspek-
tivnega sevniškega športnika, 
ki vedno igra s srcem, pov-
sod spremljajo in spodbujajo 
njegovi domači - oče, mati in 
mlajši brat Matej (zelo uspe-
šen rokometaš) in se skupaj z 
njim veselijo doseženih uspe-
hov doma in v tujini. 

Smilja Radi, 
Foto: Damjan Počivalšek

KrŠKo – 4. maja so se vodniki PD Bohor Branko Dular, Bo-
štjan Marjetič, Dejan Cerle, Zoran Dular in član PD Bo-
hor Robert Umek vrnili iz Turčije, kjer so poizkusili osvoji-
ti mogočno goro ararat (5137 m), ki leži na meji z Iranom 
in armenijo. Močan veter in novozapadel sneg, ki jim je po-
polnoma uničil šotor, jim je preprečil osvojitev vrha, kljub 

temu pa so dosegli višino 4200 m. Člani odprave se zahva-
ljujejo glavnim sponzorjem odprave: avtomehanik Jože Za-
kšek s.p., Weishaupt d.o.o., Centros d.o.o., Starrors d.o.o., 
ecopap d.o.o.,ribnik Dular, Metalna Senovo d.o.o., okuli-
stika d.o.o. , Frigor d.o.o., Karodi d.o.o., Vigitrans d.o.o., 
elektroinstalacije Vajdič s.p ter ostalim, ki so odpravo fi-
nančno podprli.

Odprava	na	Ararat

Člani PD Bohor na pobočju Ararata

KrŠKo – Teniški klub Krško je na svojih igriščih gostil mla-
de teniške igralce. od domačih tekmovalcev sta najboljšo 
igro pokazala Miha Povhe in Žan Žabkar, ki sta zmagala 

obe tekmi v svojih skupinah. 
na tekmi so nastopili še mlaj-
ši tekmovalci Nejc Pustavrh, 
Pia Fackovič-Volčanjk in Ema 
Černelč, ki so si nabirali tek-
movalne izkušnje v tej staro-
stni kategoriji.
Z nastopi v 3. članski B ligi 
pa je začela moška ekipa Te-
niškega kluba Krško. najprej 
je doma s 4:1 premagala eki-
po TK rogaška ter nato še z is-
tim izidom ekipo TK Šentjur 
na gostovanju. naslednja tek-
ma je na sporedu 19. 5. s pri-

četkom ob 9. uri, ko se bo ekipa TK Krško doma pomerila z 
ekipo TK Kozje. 
Tekmovalka TK Krško Hana Umek pa je začetek poletne tek-
movalne sezone začela z zmago v rogaški Slatini, kjer je po-
tekalo odprto prvenstvo za dečke in deklice do 14 let. Hana 
je turnir osvojila brez izgubljenega niza. 

Tenisači v tretji ligi, Umekova 
zmagala

Hana Umek

KrŠKo - Sezono so pričeli tudi krški triatlonci. Člani Mul-
tisport kluba Krško so se udeležili šestega mednarodnega 
ptujskega triatlona, ki šteje tudi za slovenski pokal. Med 
209 tekmovalci iz avstrije, Hrvaške, nizozemske in Slovenije 
so se odlično odrezali. V supersprint triatlonu je Nina Mandl 
zmagala  med mlajšimi mladinkami in vodi v razvrstitvi slo-
venskega pokala, Blaž Žmavčič je bil 5. med mlajšimi mla-
dinci, Nina Volčanjk 7. med kadetinjami, Teja Volčanjk pa 
11. med deklicami.
Člana Triatlon kluba Krško Jaroslav Kovačič in Matjaž Mer-
har pa sta se udeležila triatlona v Trstu, kjer je nastopilo 
okoli 200 tekmovalcev in tekmovalk iz sedmih držav. Kova-
čič je v absolutni konkurenci zasedel odlično 8. mesto, Mer-
har pa je bil 7. v kategoriji starejših članov.

Triatlonci uspešno začeli 
sezono

KrŠKo - Selekcijske telovadke Gimnastičnega društva rain 
Krško so se udeležile prvenstvene tekme v rušah pri Mari-
boru. V 5. državnem stopenjskem tekmovalnem sistemu je 
ekipa v postavi Vodeb, Žibert in Metelko v ekipnem mnogo-
boju osvojila 3. mesto. V posamičnem delu tekmovanja je 
ana Vodeb osvojila 7. mesto, 8. mesto je pripadlo Lari Ži-
bert, 11. pa Maruši Metelko. Urška Štus je zmagala v 7. dr-
žavnem stopenjskem tekmovalnem sistemu 16+.

Štusova	ponovno	zmagala

Sevničani hitro tekli
SeVnICa – atleti aK Sevnica so se udeležili 13. Šmarješke-
ga teka, ki šteje za Dolenjski pokal in akcijo Slovenija teče. 
najvidnejše uvrstitve so dosegli Robert Lendaro, ki je zma-
gal v kategoriji članov D, Stojan Švigelj, ki je bil 2. v kate-
goriji članov B, na 2000 m dolgi progi pa sta v kategoriji do 
15 let zmagala med fanti Klemen Lendaro, med dekleti pa 
Sara Karlovšek.

LeSKoVeC – Konec aprila je v Sarajevu potekalo 10. med-
narodno strelsko tekmovanje, na katerem je nastopila tudi 
mladinka Jelica Majstorović iz Strelskega društva Leskovec. 
V zelo močni konkurenci je nastopila v absolutni kategoriji 
in bila v rednem delu 3., po končani finalni seriji pa 4. sku-
paj s Kitićevo iz Srbije. V dodatnih strelih za 4. mesto je bi-
la Jelica slabša za 0,3 kroga ter tako končala na 5. mestu, 
kar je zanjo vrhunski rezultat.

Jelica vrhunsko v Sarajevu

KrŠKo- Plavalni klub Celu-
lozar Krško je na včerajšnji 
novinarski konferenci (po 
zaključku naše redakcije) 
predstavil svoj pogled na 
(ne)izvajanje aktivnosti v 
zvezi z izgradnjo nadome-
stnega olimpijskega baze-
na v Krškem dobro leto po 
tem, ko je občinski svet 
občine Krško sprejel sklep 
o izgradnji nadomestne-
ga bazena. Spregovorili so 
tudi o pripravah na izvedbo 
tradicionalnega plavalnega 
mitinga za mlajše katego-
rije plavalcev, ki ga je klub 
prvič po 35-ih letih prisi-
ljen izvesti na olimijskem 
bazenu zunaj občine Krško, 
o delovanju kluba v novo-
nastalih razmerah ter o na-
črtih in dosežkih plavalcev, 
med drugim Roka Kerina, 
ki se je vrnil s tekme v da-
ljinskem plavanju v Duba-
ju, in Roka Veglja, ki se bo 
kot član slovenske repre-
zentance udeležil svetov-
nega prvenstva v plavanju 
na Tajskem.

Plavalni	klub	
pred	novinarje

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

Aleksandri	zlato,	Samanti	bron
KrŠKo - ekipa Karate kluba Triglav se je udeležila 6. tradi-
cionalnega mednarodnega turnirja Postojna open 2007, na 
katerem je nastopilo več kot 600 tekmovalk in tekmoval-
cev iz Slovenije, anglije, nemčije, Hrvaške in Italije. Klub-
ske barve je najuspešneje zastopala Aleksandra Kožar, ki 
je zmagala v borbah mlajših deklic do 35 kg, Samanta Zbilj-
ski pa si je pri starejših deklicah do 40 kg priborila bron. 
omeniti velja še Anjo Grilc, ki je pristala na nehvaležnem 
5. mestu, ter Jana Pilatverja in Sašo Venek, ki sta osvoji-
la 7. in 9. mesto.

Prva	liga	splavala	po	vodi
KrŠKo – Krški nogometaši so z nepričakovanim domačim po-
razom proti aluminiju z 0:1 in remijem na gostovanju pri 
Livarju v Ivančni Gorici z 2:2 zapravili realne možnosti za 
uvrstitev v prvo nogometno ligo. Predvsem na omenjenem 
gostovanju jim je kazalo zelo dobro, saj so vodili z 2:1 (za-
dela sta Saša Kostić in Miha Drnovšek), vratar Albin Vezi-
rovič pa je v 83. minuti obranil 11-metrovko nekdanjemu 
članu krške ekipe Simonu Prudiču, ki pa je v zadnji minu-
ti vendarle izenačil. Krčani so dva kroga pred koncem na 4. 
mestu z enakim številom točk kot tretje Zagorje in peti Tri-
glav, torej se jim še vedno obeta lepa uvrstitev. 

Globočani blesteli doma
GLoBoKo – Tu se je odvijalo državno prvenstvo v ju-jitsu 
borbah in duo sistemu za posameznike v kategoriji članov in 
članic. Med devetimi slovenskimi klubi je nastopila tudi eki-

pa DBV Katana Globoko in dosegla odlične rezultate. Zma-
gali so moški par Tilen Kolarič in Andraž Božičnik med ka-
deti in mladinci, mešani par Andrejka Ferenčak in Matic 
Derenda med mladinci in člani ter ženski par Vanja in Vita 
Preskar med članicami. Drugi je bil Sandi Hotko v borbah 
članov do 85 kg, tretja sta bila Matej Dušič v borbah članov 
do 62 kg in Maja Ferenčak v borbah članic do 70 kg, četr-
ti je bil Danijel Lipar v borbah članov do 85 kg, peti pa Da-
mjan Žerjav v borbah članov do 77 kg.

Ekipa Katane s trenerjem Jožetom Ferenčakom po 
podelitvi

Radioamaterji	tekmovali	
v Telčah
TeLČe - radioklub amater Sevnica je bil organizator odprte-
ga prvenstva v amaterski radiogoniometriji ali ''lovu na lisi-
co''. Iz posavskih radioklubov so najboljše uvrstitve zabele-
žili naslednji tekmovalci: v kategoriji pionirjev sta 1. in 3. 
mesto osvojila Simon Kolman in Leon Kosem (oba amater 
Sevnica), med ženskami so prva štiri mesta osvojile Krčanke 
Maja Marušič, Adrijana Moškon in Petra Levičar ter Sevni-
čanka Nina Radi (3. mesto), med juniorji je bil Sevničan Da-
vor Možič 4., med veterani pa Krčan Jani Kuselj 3.

Krški plesalci v Muti
KrŠKo - Trije plesni pari Plesnega kluba Lukec so nastopi-
li na kvalifikacijskem plesnem turnirju v standardnih in la-
tinsko ameriških plesih v Muti. Med mlajšimi mladinci B sta 
tekmovala Jan Gajski in Anja Bobnič ter zmagala v ST ple-
sih in plesala v polfinalu La plesov. Med mladinci B sta Tomi 
Kostevc in Eva Radej v ST plesih dosegla 4. mesto ter plesa-
la v polfinalu La plesov, med starejšimi mladinci B sta pa Ta-
dej Drakulič in Dolores Padovski zmagal v ST plesih in prav 
tako končala v polfinalu v La plesih.

Mladi šahisti in šahistke 4.
KrŠKo – Šahovski klub Triglav Krško je sodeloval na 10. eki-
pnem klubskem državnem prvenstvu do 15 let v Murski So-
boti. Fantovska ekipa v postavi Pečar - 13 let, Maksl - 12 
let, Škvorc Ž.- 12 let in Škvorc L.- 9 let je bila 4. in le za 

polovico točke zgrešila 3. mesto, prav tako se je zelo dobro 
odrezala dekliška ekipa v postavi Nataša Bučar - 15 let in 
Nives Žunec - 9 let, ki sta prav tako osvojili 4. mesto.
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Ime (naziv organizacije) _________________________________________________

Priimek _________________________________________________

naslov _________________________________________________

Št. pošte in kraj ________ ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 13,20 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 25,20 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre-
jemu računa.
Podpis naročnika:

naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 
8270 Krško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

tudi v svoje podjetje, društvo, klub ali ga
podarite svojim rojakom in prijateljem!

Posavski obzornik pride s poštno distribucijo v vsak dom v občinah Brežice, Krško, Sevnica in Kosta-
njevica na Krki. Če pa bi želeli, da prejemate največji posavski časopis vsak drugi četrtek na svo-
je delovno mesto ali bi želeli, da ga preberejo tudi sodelavci, ki živijo izven Posavja, izpolnite 
spodnjo naročilnico in nam jo pošljite po faxu, pošti ali elektronski pošti. Prepričani smo, da bi bili 
časopisa veseli tudi člani društev, klubov ali pa vaši prijatelji po Sloveniji in še posebno rojaki in so-
rodniki v tujini. Ker je časopis brezplačen, boste plačali samo stroške pošiljanja. Pokličite nas za do-
datne informacije!

Geslo križanke pošljite do četrtka 8.6.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KrIŽanKa«. Med reševalci s pravilnimi 
rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., šola tujih jezikov, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto.

Nagrajenci 8/07 številke:
Živa Kelnerič, Prvomajska 54, 8290 Sevnica
anica Kodrič, Župeča vas 12, 8263 Cerklje/Krki
Vera očko, račica 4a, 1434 Loka pri ZM

1.
2.
3.

Geslo 8/2007 številke: 
ZNANJE JEZIKOV ODPIRA 
VSA VRATA

Nagrade:
nagrada: bon v vrednosti 20 € 
nagrada: kozmetična torbica z 
denarnico Yurena
nagrada: denarnica Yurena

1.
2.

3.

na Mladinskem kulturnem festivalu, ki bo 8. in 9. junija v sta-
rem mestnem jedru Krškega, se bodo imeli priložnost predsta-
viti mladi fotografi Posavja. S pričetkom festivala se bo v lokalu 
Zvezda v Krškem odprla razstava fotografij na temo Vsi drugač-
ni, vsi enakopravni. Želena tehnika so portreti. rok za oddajo 
fotografij je 31. 5. 2007. Vsi, ki bi radi sodelovali s svojim ta-
lentom, pišite na rok.sanda@mc-krsko.si, med dopoldanskim de-
lovnim časom Mladinskega centra Krško pa tudi na 041 758 408.

Vabilo	k	sodelovanju	za	mlade	
amaterske fotografe Posavja

V naslednjem tednu bo območno združenje rdečega križa 
Krško pripravilo krvodajalsko akcijo: v ponedeljek, 21. maja, 
od 10. do 16. ure v oŠ Leskovec, v torek, 22. maja, od 7. do 
13. ure v oŠ dr. Mihajla rostoharja Krško, v sredo, 23. maja, 
od 7. do 13. ure v oŠ Senovo ter v četrtek, 24. maja, od 8. 
do 12. ure v oŠ Kostanjevica. Krvodajalce prosijo, naj s seboj 
prinesejo veljaven osebni dokument s fotografijo, saj tako 
zahteva nov pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sis-
tema kakovosti za transfuzijsko dejavnost.  

Na krvodajalsko akcijo 
z	osebnim	dokumentom

Stanovalke in stanovalci 
Doma starejših občanov Kr-
ško izražajo javno pohvalo 
njihovi glavni sestri Marti 
Kavšek, ki zanje s svojimi 
sestrami in negovalci zelo 
lepo skrbi. Lani je za svo-
je vestno delo prejela tudi 
visoko državno priznanje - 
zlati znak. 

Pohvala	Marti	Kavšek
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

Kino Servis Brežice:
Četrtek, 17. 5., petek, 18. 5., sobota, 19. 5., in nede-
lja, 20. 5.: ob 18.30 ZF-akcija Spider-Man 3 (150 min), 
ob 21.00 vojna drama Zastave naših očetov (132 min)
Četrtek, 24. 5., petek, 25. 5.: ob 18.30 risani film ar-
tur in Minimojčki (102 min), ob 20.30 drama Pot v Guan-
tanamo (92 min) 
Sobota, 26. 5., in nedelja, 27. 5.: ob 18.30 risani film 
artur in Minimojčki (102 min), ob 20.30 ZF triler Sonč-
na svetloba (98 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 18. 5., ob 20.00 in sobota, 19. 5., ob 20.00 kri-
minalka / triler Morilca osamljenih src
Sobota, 19. 5., ob 18.00 in nedelja, 20. 5., ob 18.00 
animirana družinska komedija Spoznajte robinsonove 
(sinhronizirano v slovenščino)
Petek, 25. 5., ob 20.00 in sobota. 26. 5., ob 20.00 
drama Dobri pastir
Sobota, 26. 5. ob 18.00 in nedelja, 27. 5., ob 18.00 
akcijska komedija Divjaka

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 18. 5., ob 20.00 romantična komedija Glasba in 
besedilo (96 min)
Sobota, 19. 5., ob 20.00 akcijski spektakel 300 (117 
min)
Petek, 25. 5., ob 18.00 in 20.00 komedija Beanove po-
čitnice (90 min)
Sobota, 26. 5., ob 20.00 vojna drama Pisma z Iwo Jime 
(140 min)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KINO SPOREDI V POSAVJU

OBVESTILA

Javni sklad republike Slovenije za regionalni razvoj, ribnica na 
Dolenjskem, na podlagi razglasa okrajnega sodišča v Brežicah objavlja

ODREDBO o drugi javni dražbi nepremičnin

in sicer s parc. št. 164/5, vpisane v vl. št. 614 k.o. Drenovec – v naravi 
poslovna stavba v izmeri 361 m2  in dvorišče v izmeri 2.409 m2.

Javna dražba bo potekala v poslopju okrajnega sodišča v Brežicah, Cesta 
prvih borcev 48, Brežice, dne 6.6.2007 ob 10.00 uri, v sobi št. 4a.

Dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije lahko interesenti 
pridobijo na okrajnemu sodišču v Brežicah ali na regionalnem skladu, 
tel. št. (01) 83 61 953 (ga. Širaj), oz. na spletni strani www.rdf-sklad.si.

vabi k sodelovanju novega sodelavca / sodelavko

eKonoMISTa / eKonoMISTKo

Pričakujemo pozitiven odnos do dela, smisel za timsko 
delo, komunikativnost ter urejen videz.

Zahtevana je izobrazba VII. stopnje finančno – računo-
vodske smeri, znanje angleškega jezika, računalniško 
znanje ter 1 leto delovnih izkušenj.

Prijave kandidatov pričakujemo v 10-ih dneh od objave 
oglasa na gornji naslov. 

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

o b j a v l j a

J A V N O   D R A Ž B O
za prodajo naslednje nepremičnine:

Stanovanjska hiša na Dorcu 21 v Brestanici, v skupni izmeri 84 m2 

in pripadajočim komunalno opremljenim zemljiščem v velikosti 452 
m2, parc. št. 404/1, zemljiškoknjižni vložek 301, k.o. Brestanica, 
občina Krško.

Izklicna cena je: 50.000,00 EUR 

Vse ostale informacije o nepremičnini (ogled) in javni dražbi (pogoji 
za pristop k javni dražbi) so na voljo pri nataši Jakoš na telefonski  
številki (07) 48 16 129. 

Javna dražba bo v torek, 29. maja 2007 ob 11.00 uri v prostorih 
Termoelektrarne Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Za tiste, ki potrebujete nasvet pri izobraževanju ali 
učenju, so na voljo Točke za informiranje in 

svetovanje. Najdete nas 
v Krškem, Brežicah, Sevnici in na Senovem.

Skupaj lahko pregledamo izobraževalno ponudbo v 
Posavju in po Sloveniji, prelistamo razpise, odkrivamo 

poklicne interese ter poiščemo učno pomoč.

Informacije in rezervacije
07/488 11 73 in 051/306 113

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

KoSTanJeK - V alternativnem kulturnem društvu Pizdun so se 
odločili, da v sklopu oreng Fešte '07 razpišejo natečaj za ura-
dno himno. natečaj je namenjen predvsem mladim in neu-
veljavljenim glasbenim skupinam, ki se želijo predstaviti širši 
množici. Skupine se lahko prijavijo na natečaj do vključno 21. 
junija, tako da na naslov akd Pizdun, Kostanjek 31, 8272 Zdo-
le pošljejo izpolnjeno prijavnico in CD z demo posnetkom (dva 
komada) in fotografijo skupine. Strokovna žirija bo na podla-
gi posnetkov izbrala deset najboljših skupin, ki se bodo 21. ju-
lija pomerile na izboru v klubu Čebel'nak v Krškem. najboljša 
glasbena skupina po mnenju publike in oceni strokovne žirije 
si bo zagotovila nastop na oreng Fešti '07, studijski posnetek 
»himne« ter intervju in predvajanje posnetega komada na ra-
diu energy. oreng Fešta '07 bo potekala 31. avgusta in 1. sep-
tembra v Kostanjku pri Krškem.

Natečaj za Oreng Fešto '07

KRŠKO – V organizaciji Valvasorjeve knjižnice Krško je 
pred množico obiskovalcev v torek potekalo zanimivo 
predavanje Vide Vidmar Lajovic »Nova doba in kaj nam 
prinaša«. 

Predavateljica, ki je bila v svojem bogatem in razgibanem 
življenju pianistka, diplomirala iz umetnostne zgodovine, 

študirala ekonomijo, želela postati diplomatka in velik del 
svojega življenja preživela v gospodarstvu, je oseba, ki je v 
enem življenju uspešno združila dve. Prvo, v katerem je kot 
večina nas iskala zadovoljstvo, rešitve ter uspeh v material-
nem svetu, in drugo, ki ga že okoli petindvajset let živi na 
drugem koncu sveta, v brazilski državi Bahia, v vasici Una 
na Fazendi Vida, kjer je našla svoje drugo poslanstvo. Tam 
daleč, kjer se zlivajo brezčasnost, pozitivni energetski toko-
vi, modrina neba, prostranstvo atlantskega oceana, Donna 
Vida, kot ji pravijo domačini, nesebično pomaga ljudem, ki 
so se znašli v življenjskih stiskah. njena vrata so odprta za 
popotnike iz vseh delov sveta, ki v tej oazi miru, v meditaci-
ji iščejo zdravja, notranjega miru in nova spoznanja. o nje-
nem življenju in delu je nedavno nastala tudi knjiga z na-
slovom Donna Vida, katere avtor je dolgoletni novinar rTV 
Slovenija Marjan Šrimpf.  P.B.

»Veselimo	se	današnjega	dne,	
današnjega darila«
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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  
e-pošta: 
redakcija@posavje.info 
Trr: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
Studio neviodunum, Krško
Trženje in promocija 
Bojana Kunej  
tel.: 07 49 05 780
bojana.kunej@posavje.info

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica, 
od 1.1.2007 za občino Kosta-
njevica na Krki. rok za rezer-
vacijo oglasnega prostora v 
naslednji številki je 23. maj. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
31. maja 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO 
PRIREDITVAH

Četrtek, 17. 5.
ob 17.00 v MC Brežice: otroška predstava Gusar Berto
ob 19.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: predavanje avtorja 
knjige Skrivnosti lepote evgena Geca

Petek, 18. 5.
v Posavskem muzeju Brežice: dan odprtih vrat
na gradu Podsreda: dan odprtih vrat, ob 10.00 javno 
vodstvo po Javerškovi domačiji
v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: dan odprtih 
vrat, ob 16.00 ustvarjalnica s kiparjem Dušanom Tršarjem
ob 18.00 v Lutrovski kleti na gradu Sevnica: 6. srečanje 
oktetov Dolenjske, Posavja in Bele krajine
ob 19.00 v Domu svobode Brestanica: literarno-glasbeni 
večer ob 120-letnici smrti literata „Fran Levstik – umetnik 
s Krpanom v srcu“
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: komedija Cilka in 
Drašek
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): stand-up komiki na 
platnu: Dave attell's Insomniac Tour
ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival - 6. del, 
festival mladih neuveljavljenih glasbenih skupin
ob 22.00 v dvorani MC Brežice: koncert skupine Siddharta

Petek, 18. 5. - nedelja, 20. 5.
festival Dnevi mladih Sevnica 2007: Quadrille dance 
festival, koncerti neuveljavljenih glasbenih skupin, 
nastopi gledaliških, lutkovnih, glasbenih in plesnih skupin, 
delavnice za otroke, turnir v malem nogometu, streetball 
turnir v košarki, fundacija Z glavo na zabavo - Generacija 
00, Trkaj, Lunapark, piknik na Lisci

Sobota, 19. 5.
ob 14.00 na gradu rajhenburg: Mavrični živ-žav
ob 17.00 v telovadnici oŠ raka: dobrodelna prireditev 
„Vrnimo otroku nasmeh“ - otroška pevka in animatorka 
andreja Zupančič, pevski zbori Lavrencij, askalonce in 
Srake z rake ter plesne in glasbene točke učence oŠ raka
ob 18.00 v Mestnem atriju Brežice: literarni večer 
Kosovelov duh v vrtincu časa
ob 19.00 na štadionu Matije Gubca Krško: Speedway 
superpokal 
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Teater Č'belca 
predstavlja: Štefka in Poldka

Nedelja, 20. 5.
ob 9.00 na Logu: 7. majski pohod po vinskih goricah
ob 10.00: 10. FIa mednarodna avtomobilska gorska hitro-
stna dirka Impoljca – Studenec
ob 15.00 na ŠrC Grič: razgibana nedelja na ŠrC Grič

Torek, 22.5.
ob 19.00 v izposojevališču Valvasorjeve knjižnjice Krško v 
Kostanjevici na Krki: pogovor z Janijem Kovačičem

Petek, 25. 5.
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje - 
Sever in jug (Islandija in Maroko)
ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev prve 
samostojne razstave skulptur iz žgane gline Branke Pirc z 
naslovom Sopotniki
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): animirani film - Blood 
tea and red string
ob 21.00 v MC Brežice: koncert „Mama Manka z rock oto-
čec fanti“

Sobota, 26. 5.
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): rock koncert - Holder, 
G.G.Voyak in Kanibal cabaret

Ponedeljek, 28. 5.
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje dr. Sanje 
rozman „nekemične odvisnosti – ključ do razumevanja 
zasvojenosti“
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:
Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne na-

mene. Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 

primeru, da bo mali oglas daljši od 
20 besed, ga bomo skrajšali. Pridržu-
jemo si pravico spremembe vsebine 
in zavrnitve oglasa. Za resničnost in 
verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list rS, št.: 36/2000) v 2. od-
stavku 6. člena določa, da je naroč-
nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa 
navesti podatke o njegovi identite-
ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov 
ne moremo izpolniti pogojev zgoraj 
omenjenega zakona in zato oglasov, 
ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, 
ne objavljamo brezplačno, pač pa 
jih morajo zainteresirani naročiti kot 
druge oglase na sedežu uredništva. 
naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časo-
pisa, na naslovu: Posavski obzornik, 
Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 

Oddam košnjo trave na Se-
novem. Tel.: 041 601 468

Kupim hišo – vikend na po-
dročju Cerklje – Vinji vrh – 
Piroški vrh. 
Tel.: 031 893 575

Kupim eno ali enoinpolsob-
no stanovanje v Krškem ali 
Brežicah. Tel.: 051 240 963

Kupim vseljivo stanovanjsko 
hišo v Krškem. 
Tel.: 031 583 527

Kupim asparagus lisičji rep 
in staro tehtnico z utežmi. 
Tel.: 031 765 817 (zvečer)

Prodam zložljivo mizo za 
zunanjo uporabo, mere 220 
x 95 cm, malo rabljeno, ter 
različne citruse s posodo in 
zemljo. Tel.: 051 815 513

Prodam dobro ohranjen 
kavč sive barve, cena 60 €. 
Tel.: 041 573 029

Prodam zaporedni voziček 
za dva otroka. 
Tel.: 031 735 004

Prodam dva pluga 12 col, 
krožne brane, kosilnico Fi-
garo dizel z vozičkom. 
Tel.: 07 49 68 331 

Prodam otroški voziček Chi-
cco (tri v enem), zelo lepo 
ohranjen. Tel.: 041 464 760

Prodam žensko poročno 
obleko s krinolino (bele bar-
ve), št. cca 42, poročno ja-
kno ter nakit, cena 200 €. 
Tel.: 041 966 737

Prodam nov, nerabljen le-
tvenik – ribstol, posebej pri-
meren za telovadbo ljudi s 
težavami hrbtenice in okon-
čin. Tel.: 051 620 219

Prodam svetlo rjavo (drap) 
fantovsko obleko za birmo, 
št. 164. Tel.: 031 887 517

Prodam zakonsko posteljo z 
novim jogijem. 
Tel.: 031 213 825

Prodam kombiniran voziček 
aBC Design, stajico, avto se-
dež Brevi, črpalko avent, 
vse dobro ohranjeno. Kup-
cu podarim previjalno mizo, 
sedež hamax, jogi. 
Tel.: 031 665 420

Prodam avto sedež od 5 do 
18 kg, nosečniške hlače št. 
44, voziček za dvojčka 2 v 1 
in nov jogi 120 x 60 cm.
Tel.: 031 739 120

Prodam dva džojstika in 
igrice za playstation 2.
Tel.: 031 393 409 

Prodam odlično leglo čisto-
krvnih nemških boksarjev. 
Tel.: 041 626 196

Prodam leseni sod za vino – 
1200 l, zelo ugodno. 
Tel.: 040 267 182

Prodam garažna vrata ter 
gradbeno parcelo v Senušah 
– Krško. Tel.: 041 793 067

Prodam opremljeno hišo, 
145 m²  in zemljišče 15a, v 
starem Krškem, ZK urejeno. 
Tel.: 040 784 693

Prodam dve nakladalki sena 
in 75 arov travnika za košnjo 
sena in otave. Tel.: 
07 49 69 474

Prodam prsno črpalko avent, 
otroška oblačila vel. 60 – 86 
in previjalno blazino, po sim-
bolični ceni. 
Tel.: 031 583 527

Prodam kosilnico BCS z di-
zelskim motorjem, po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 508 026

Prodam vinograd (cca 1000 
trt) in manjši sadovnjak v 
okolici Blance ter samona-
kladalko SIP 17 (400 €). 
Tel.: 031 529 428

Prodam malo rabljeno triko-
tno okno, barva hrast – belo, 
plastično, višina 113 x širina 
180 cm, ugodno. 
Tel.: 041 981 708

Prodam mulčer Ino – TFZ 
115 cm, malo rabljen, dobro 
ohranjen, s kardanom, cena: 
pol novega. 
Tel.: 041 368 325

Prodam frezo za sneg za 
Muto Gorenje, priklop na dva 
vijaka in kosilnico, priklop za 
prikolico, kovinska kolesa in 
plug. 
Tel.: 031 717 624

Prodam opremljeno dvoin-
polsobno stanovanje, v Sev-
nici, cena: 58.400 €. 
Tel.: 040 991 924

Prodam travnik na Bregah v 
izmeri 1.100 m². 
Tel.: 07 49 59 175

Prodam rdeče vino, kvalite-
tno, z analizo na Velikem Ka-
mnu. Tel.: 031 369 196

Prodam vino – cviček. 
Tel.: 041 674 812

Prodam vinograd in zidani-
co, primerno za vikend, z le-
pim razgledom, voda, elek-
trika, asfalt do parcele. 
Tel.: 031 441 122

Prodam belo in rdeče vino, 
pokličite zvečer. 
Tel.: 07 49 51 577

Prodam belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 305 826

Prodam poceni drva, kupim 
pa žrebičko. 
Tel.: 07 81 43 077

Stiki: 40–letni rakec, nekadi-
lec, nealkoholik, bi rad spo-
znal žensko za resno zvezo, 
pošlji SMS. Tel.: 031 557 602

V kulturnem programu letošnje zaključne 
posavske prireditve EVROPA V ŠOLI (vabilo 
na levi) bo sodelovala tudi pevka Andreja 
Zupančič s predstavo Harmonije Evrope (na 
sliki zgoraj ovitek CD-ja), v kateri sodelu-
jejo tudi avtorica pesmi in scenarija Zvez-
dana Majhen, avtor glasbe Branko Rožman 
ter glasbeni izvajalci Simone Zanchini, Ga-
šper Peršl, Matej Hotko, Denis Horvat, De-
jan Lapanja in drugi. Projekt združuje 12 
vokalno-instrumentalnih skladb domačih in 
tujih glasbenikov, skladbe pa izpoveduje-
jo duhovne presežke posameznih držav, nji-
hove nacionalne posebnosti. Poleg izvirnega 
nastopa pevke scenarij vključuje zanimivo-
sti o nastajanju tega projekta, o posameznih 
državah in instrumentih pa tudi o samih vi-
soko glasbeno izobraženih izvajalcih.
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nice, ki pa prihajajo iz celo-
tnega Posavja: Dragica Dani, 
Urška Skalicky, Željko Mašano-
vić, Janez Bršec, Natja Jenko 
Sunčič, Rudi Stopar. Kot je po-
vedal moderator večera Tomaž 
Tomše, je bil literarno glasbeni 
večer namenjen poeziji, prozi, 
knjigi in besedi nasploh. Litera-
ti so se v svojih delih spomni-
li še svetovnega dne Zemlje, 
dneva osvobodilne fronte oz. 
dneva upora, bil je še večer po-
mladi, spominov na ljubezni in 
tudi zvokov harmonike, na ka-
tero je zaigrala ena od članic 
društva in znana pesnica Joži-
ca Vogrinc.

na prvo soboto v maju pa so 
obiskovalci kavarne lahko pri-
sluhnili zvokom brežiškega kan-
tavtorja Petra Dirnbeka in nje-
gove skupine Vox populi, ki sta 
se jim pridružili tudi pevki Pe-
tra Uršič in Silvija Jelen. V 
dveurnem koncertu smo dodo-
bra spoznali glasbo in besedila 
s Petrovega novega CD albuma, 
ki je plod večletnega snovanja 
in zorenja avtorja. Peter Dirn-
bek, ki je znan tudi kot odličen 
karateist in zbiratelj stare glas-
bene opreme, je z albumom, ki 
je nedavno izšel v nakladi 1111 
izvodov in prinaša enajst avtor-
skih sklad, še odločneje začrtal 
svojo nadaljnjo uspešno glas-
beno pot. ob koncertu je bila 
tudi otvoritev razstave fotogra-

fij Klemna Razingerja, ki so na-
stale ob oblikovanju Petrovega 
CD albuma in si jih v naslednjih 
dneh še lahko ogledate v pro-
storih kavarne in galerije atrij. 

Skoraj mesec je že za nami od zadnjega sre-
čanja. Vedno je premalo prostora v časopisu, 
vi pravite, da so slike premale, da bi jih lah-
ko bilo še več, oglašate z novimi idejami….
Zelo sem vesel velikega odziva na našo sku-
pno rubriko POSAVSKE GLASBENE NOVIČKE. 
Izredno sem vesel bralke Alenke, ki pravi, da 
včasih ne razume muzikantskih zgodb, da pa jih vseeno prečita. 
Alenka, danes vam bo vse jasno.

Ločani so proslavljali, proslavljali in še enkrat proslavljali.Člani-
ce in člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče so na državnem 
27. tekmovanju slovenskih godb v 2. jakostni težavnostni sto-
pnji dosegli sanjskih 96,2 točki in s tem zlato plaketo s pohvalo 
ter napredovanje v 1. jakostno kategorijo. ob povratku iz Žal-

ca je bilo v Ločah nadvse veselo praznično, ni manjkalo prijate-
ljev in znancev. na veselem zapitku smo opazili tudi brežiškega 
župana, čas za veselje si je tudi vzel, pred odhodom na Poljsko, 
celo gospodarski minister. Iskrene čestitke tudi z naše strani.

Ko smo že pri slavju, naj omenim še eno: Pihalni orkester Vi-
dem slavi 50 let. Vse svoje uspehe, neuspehe, vesele in manj 
vesele dogodke so fotografsko zabeležili, v teh dneh pa so foto-
grafije, video posnetke, uniforme, plakete in še kaj razstavili v 
krškem Kulturnem domu.
Pred prej omenjenim KD bodo tudi zaključili proslavljanje v ne-
deljo, 20. maja z velikim koncertom. Verjamem, da ne bo manj-
kalo ljubiteljev glasbe te zvrsti, verjetno pa jim bodo prišli če-
stitat mnogi bivši člani, prijatelji in tudi člani drugih posavskih 
orkestrov. Krčani, tudi vam iskrene čestitke.

Slovesnosti v tem času res ne primanjkuje. Tudi ansambel Ma-
jolka ima razlog za veselje. V oroslavju na Hrvaškem je bil pre-
gled uspešnosti in poslušanosti skladb in ansamblov v obdobju 
enega leta. Majolkina skladba PeHarČeK, tako se tudi Majolka 
imenuje na Hrvaškem, je bila uvrščena med 8 najbolj posluša-
nih skladb med dvomilijonskim radijskim avditorijem, ki ga po-
krivajo združene radijske postaje pod skupnim imenom raDIo 
KaJ. Člani ansambla so tega priznanja izredno veseli, hkrati pa 
jih že čakajo naslednji festivali, ki jih na Hrvaškem ne manjka. 
Majolka ti si kriva….

Znani avsenikov an-
sambel Gašperji je 
od sedaj bogatejši za 
enega Posavca. Ta te-
den se je temu an-
samblu pridružil Bre-
žičan Aljoša Černelč 
(na sliki desno, s ki-
taro). Krst je opra-
vil v znani gostilni pri 
Jožovcu v Begunjah, 
kjer so Gašperji bili 
kot presenečenje na poroki znane slovenske biatlonke Tadeje 
Brankovič. Iz zanesljivih virov smo dobili podatek, da je novo-
pečenemu kitaristu Gašperjev takoj po drugem komadu počila 
struna. Program je moral s struno ali brez nje teči naprej, ven-
dar se je aljoša kar dobro znašel. Konec dober, vse dobro. Te dni 
so se Gašperji že zaprli v snemalni studio, kjer pripravljajo ma-
terial za novi CD, seveda pa jim ne manjka tudi nastopov doma 
in v tujini. Srečno enim in drugim.

V zadnji številki s posavskimi novičkami smo v rubriki Črno-belo 
objavili fotografijo ansambla Jesen iz Brežic. Jesen je nastopa-
la po Posavju in celotni Sloveniji v sedemdesetih letih. na sliki 
so bili: dr. Božidar Veljkovič – bobni, Frank Derenda – klaviatu-
re, pevka Majda Arh in trobentar Jožek Petelinc. Prej omenje-

nemu bobnarju sporočam, da 
sem pogrešal glasbo v njegovi 
rubriki rdeča črta (Delova prilo-
ga ona), tudi ta prispeva k bolj-
šemu sožitju dveh. To je samo 
moje nestrokovno mnenje.
o ansamblih v rubriki Črno-
BeLo bomo napisali kaj več, ko 
bomo imeli VeČ prostora.
Sedaj vam ponujamo še eno!

Zaenkrat toliko, imejte se zelo 
lepo, ne pozabite na glasbo in 
vse okoli nje. Tudi ptičje petje 
je lahko odlična glasba, če ste v 
pravi družbi.

piše: 
Andrej Pinterič

P O S A V S K E  G L A S B E N E 
N O V I Č K E

Sam, sam, sam moram biti,
da pozabim misliti in govoriti
in da občutim v sebi le eno veličast
vesoljstva tihega: Rast.
(Srečko Kosovel) 

KULTURNO DRUŠTVO 
ŽAREK BREŽICE

Vas vljudno vabi na literarni večer

»Kosovelov duh v vrtincu časa«
v soboto, 1�. maja 2007, ob 18. uri 

v Mestni Atrij Brežice.

na prireditvi bomo podelili Kosovelova odličja za 
dosežke na literarnem področju.

GOSTJE:

Črt Škodlar – režiser, glasbenik, humorist,
dobitnik Ježkove nagrade
Mirjana Bobanac – pesnica  

Mešani pevski zbor »Franc Bogovič« Dobova
Stanka Hrastelj – pesnica, urednica in prevajalka

Zdenko Perec – pisatelj in dramatik

»Ne pišem, da učim, marveč da vzbujam tudi Vam misli.«
(Srečko Kosovel)

V novem kulturno informacijskem in sprostitvenem 
središču Mestni atrij v Brežicah je zavod z enakim 
imenom s tremi razstavami, literarnim večerom in 
prvim koncertom že začel uresničevati napovedi o 
svojem prispevku k oživljanju starega dela mesta.

ZGODILO SE JE ….
Pred dobrim mesecem smo v 
Brežicah ob glavnem križišču 
nasproti občinske zgradbe od-
prli prvo fazo Mestnega atri-
ja, ki obsega kavarno in ga-
lerijo atrij, poslovno enoto z 
dopisništvom Posavskega ob-
zornika, TV Krško in spletne-
ga portala Posavje.info, sedež 
internega kanala Kabelske te-
levizije Brežice, posebno vre-

dnost pa predstavlja terasa s 
pogledom na Vrbino, ki bo že 
to poletje prizorišče števil-
nih kulturnih dogodkov. Da bo 
Mestni atrij stičišče vseh ge-
neracij, daje zagotovilo tudi 

brežiška informacijska točka 
s krajšim imenom BIT, ki jo je 
uredilo Društvo študentov Bre-
žice. Že ob otvoritvi je novo 
kulturno prizorišče programsko 
opredelila spominska razsta-
va slik pokojnega akademskega 
slikarja Miroslava Kuglerja, sli-
ke pa so bile iz zasebnih zbirk 
nekaterih brežiških družin.

na področju literarne ustvar-
jalnosti so prebili led člani Kul-
turnega društva Žarek, ki so 28. 
aprila pripravili literarni ve-
čer, na katerem so svoja dela 
predstavili njihovi člani in čla-

ZGODILO	
SE BO ...

Peter Dirnbek

Peter Dirnbek in Vox Populi na koncertu v Atriju

V MAJU

petek, 18.5. od 18. do 20. 
ure: 
SIDHARTA v Mestnem atriju 
(Pred večernim koncertom 
bodo imeli člani skupine javni 
intervju za TV Krško in bodo 
tudi podpisovali avtograme.

sobota, 19. 5., ob 18. uri: 
KOSOVELOV VEČER s KD ŽA-
REK in gosti 
(med njimi Mešani pevski 
zbor Franc Bogovič iz Dobove 
(glej vabilo spodaj).

petek, 25.5., ob 20. uri: 
JAZZ VEČER in OTVORITEV 
RAZSTAVE FOTOGRAFIJ NI-
COLE CASUTT 

sobota, 26.5. ob 11. uri: 
MOŽGANSKI FITNES (Delav-
nica za brušenje možganov v 
organizaciji Društva študen-
tov Brežice).

V JUNIJU

petek, 1. 6., ob (predvido-
ma) ob 20. uri: 
POETIKON (literarni večer 
slovenskih pesnic in pesnikov, 
med njimi uspešna Posavka 
Stanka Hrastelj).

sobota, 2.6., ob 20. uri 
STAND UP KOMEDIJA (izvaja-
jo Tin Vodopivec, Klemen Bu-
čan in gost)

četrtek, 14.6. 2007, (pred-
vidoma) ob 19. uri: 
KONCERT BIG BANDA KRŠKO 

(Več o prireditvah v mesecu 
juniju v naslednji številki Po-
savskega obzornika, ki izide 
31. maja)

VSTOPNINE ZA PRIREDITVE V 
MESTNEM ATRIJU NI!

VABLJENI!

Člani KD Žarek med aprilskim nastopom v Atriju

SIDHARTA 
v Mestnem atriju
petek, 18.5. od 18. do 20. ure


