
strogo izvajajo. Prašičerej-
ci so mnenja, da bi morali 

zapreti državne meje oziro-

ma strogo izvajati dezinfek-
cijo vseh, ki vstopajo v našo 

državo. Državno središče za 
nadzor bolezni je na podla-
gi prejetih pojasnil evropske 
komisije v torek sklenilo, da 
dovoli zakol prašičev z oku-
ženih in ogroženih območij, 
tudi brežiškega. 

Po VURS-ovem popisu gospo-
darstev in živali, ki so go-
dne za zakol, naj bi v pri-
hodnjih dneh poskrbeli za 
klanje 412 prašičev z okuže-
nega in ogroženega območja 
Brežic ter za 180 prašičev iz 
SV Slovenije, sicer pod do-
ločenimi pogoji. O označe-
vanju tega mesa in ostalih 
ukrepih bo več znanega da-
nes (22. marca) po sestan-
ku stalnega evropskega od-

bora za prehransko verigo in 
zdravje živali.

grama je zmanjšanje indeksa 
razvojne ogroženosti Posav-
ja iz sedanjih 116, kar regijo 
uvršča v drugo polovico slo-
venskih regij, za 25 točk ozi-
roma na 91, kar bi posavsko 
uvrstilo nekje med dolenjsko 
in primorsko regijo.

Program so izdelali na RRA 
Posavje in ga lani septembra 
posredovali v oceno skladno-
sti z razvojnimi dokumenti 
na državni ravni. Službe vla-

de RS za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko je 
programu februarja dala po-
zitivno mnenje, nato ga je 
pred dvema tednoma potrdil 
še Regionalni razvojni svet 
regije Posavje, ki mu pred-
seduje mag. Marjan Šun-
ta. Zdaj je dobil še zeleno 
luč županov Ivana Molana 
(predsedujočega Svetu regi-
je Posavje), Franca Bogovi-
ča, Kristijana Janca in Moj-
mirja Pustoslemška, ki so 
poudarili kvalitetno pripravo 
programa. 

P. Pavlovič
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reševanje 
denacionalizacijskih 
postopkov končuje?

»Moja družina, moji 
otroci, so bistvo 
moje kariere.«

„Razvojni preboj Posavja bo 
temeljil na izkoristku ener-
getskih, logističnih, turistič-
nih in človeških potencialov 
regije ter na možnostih, ki 
jih ponuja sistem javno-za-
sebnega partnerstva,“ je ob 
predstavitvi RRP poudaril di-
rektor Regionalne razvoj-

ne agencije Posavje (RRA) 
Robert Ostrelič. ker je re-
gija Posavje kljub geograf-
ski majhnosti ena največjih 
proizvajalk električne ener-
gije v Sloveniji, ima pa tudi 
dodatne možnosti na tem 
področju, ima v obdobju 
2007-2013 priložnost, da se 
pozicionira kot regija s po-
sebnim strateškim pomenom 
v državi, so prepričani sno-
valci programa. Strateški ci-
lji regije, ki naj bi jih dosegli 
s pomočjo RRP, so dinamično 
gospodarstvo, nova delovna 
mesta (zdaj jih je 85 na 100 
prebivalcev, cilj je 95), po-
vezava med gospodarstvom 
in izobraževanjem, viso-
ka kvaliteta bivanja v regi-
ji, pomladitev in povečanje 
števila prebivalstva v regiji 
ter kvalitetno socialno, zdra-
vstveno in strpno družbeno 
okolje. kvantificiran cilj pro-

Razvojni	program	
za	novo	sedemletko
KRŠKO – Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo žu-
pani štirih posavskih občin, je v ponedeljek spre-
jel regionalni razvojni program (RRP) regije za 
obdobje 2007-2013. Gre za temeljni program-
ski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje 
razvojne prednosti regije, določa razvojne prio-
ritete in vsebuje finančno ovrednotene progra-
me spodbujanja razvoja v regiji. Razvojni projekti 
- gre za 183 javnih, 456 podjetniških, šest veli-
kih energetskih ter pet nacionalnih projektov - so 
ocenjeni na 1,237 milijarde evrov, nabor 26 po-
membnejših javnih razvojnih projektov pa na do-
brih 250 milijonov evrov. 

Se	bo	Posavje	
širilo?
Svet regije Posavje se je 
seznanil tudi z informaci-
jo, kaj bi prinesla morebi-
tna vključitev novih občin 
v posavsko regijo. interes 
sta doslej pokazali pred-
vsem občini Bistrica ob So-
tli in Radeče, kot kandidat-
ka za vstop v Posavje pa se 
omenja tudi občina kozje. 
Posavski župani sicer pra-
vijo, da je še prezgodaj za 
ocene o (ne)sprejemu no-
vih občin v regijo.

BReŽiCe, JALtA - Član atletskega kluba Fit Brežice Primož koz-
mus je zmagal v metu kladiva na zimskem pokalu v ukrajin-
ski Jalti. Z metom 79.99 m, kar je najboljši rezultat sezone na 
svetu, je ugnal vse tekmece s svetovnim in evropskim prvakom 
Belorusom ivanom tihonom na čelu. to je Primožev največji 
uspeh kariere in prva zlata medalja na velikih tekmovanjih.

Robert Ostrelič

Kozmus	zmagal	na	Jalti

Začetna	dela	za	
HE	Krško
kRŠkO, SOteLSkO - V sre-
do, 28. marca, bo v Sotel-
skem, na mestu, kjer bo no-
vozgrajeni most prečkal reko 
Savo, slavnostni dogodek ob 
začetku del, in sicer izgra-
dnji mostu preko Save, kroži-
šča in pripravljalnih del za iz-
gradnjo He krško. gradbišče 
bodo odprli minister za pro-
met mag. Janez Božič, ge-
neralni direktor HSe dr. Jože 
Zagožen in župan občine kr-
ško Franc Bogovič.  B. M. 

Bolna prašiča, odkrita 16. 
marca na manjši kmetiji v 

Slogonskem, nista bila oku-
žena s prašičjo kugo. Zašči-
tne ukrepe na tri- in desetki-
lometrskem pasu od žarišča 
na hrvaški strani še vedno 

Kuge	pri	nas	ni,	odobren	
zakol	prašičev!

Na farmi v Jereslavcu je gospodar strogo izvajal 
zaščitne ukrepe in je prašiče fotografiral sam.

BREŽICE – Po zadnjih podatkih veterinarskega inšpektorja Hinka Mavra, direktor-
ja območnega urada VURS v Novem mestu, kljub alarmantnemu primeru na manjši 
kmetiji v Slogonskem, bolezni na brežiškem območju oziroma v Sloveniji ni. 

Nekateri so kugo vzeli bolj za šalo kot zares, plakat je 
s kmetije ob regionalni cesti na koncu Župelevca. 

Več na strani 2

Na salamiadi 
ponovno najboljši 
domačin Milan 
Dančič

Gradbincem je šla 
na roko tudi mila 
zima

kulturno informacijsko 
in sprostitveno središče. 

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic…
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kRŠkO – ni se še dobro posušilo črnilo na novinarskih zapisih o 
burni 4. seji in njenem nadaljevanju, že je za danes, 22. mar-
ca, sklicana 5. seja občinskega sveta občine krško. Svetniki in 
svetnice bodo v skladu s predvidenim dnevnim redom obrav-
navali poročilo o lanskem delu Upravne enote krško, sklep o 
začasnem financiranju občin krško in kostanjevica na krki v 
obdobju od aprila do junija letos, nekaj predlogov odlokov s 
komunalnega področja, pa tudi vzpostavljanje in delovanje 
lokalnega partnerstva v občini v letu 2006. Določili bodo tudi 
najemnine za neprofitna stanovanja v občinski lasti.  P.P. 

V	Krškem	spet	„sejejo“

kOStAnJeViCA nA kRki – Občinski svet najmanjše posavske 
občine se danes sestaja na 6. redni seji. na dnevnem redu je 
delovanje gospodarskih javnih služb za leto 2007 (med dru-
gim tudi povišanje cen za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje 
odpadnih in padavinskih voda ter za čiščenje odpadnih voda), 
predstavitev javnega zavoda galerija Božidar Jakac, imeno-
vanje nadomestnega člana odbora za družbene dejavnosti 
in članov odborov Regionalnega razvojnega sveta, obravna-
va osnutka poslovnika nadzornega odbora, poročilo primopre-
dajne komisije in predstavitev znaka občine.  P.P. 

Tudi	o	znaku	nove	občine

SeVniCA – tukajšnji občinski svetniki in svetnice so se včeraj, 
21. marca, sestali na 4. redni seji v tem mandatu. Obravnavali 
so obsežen dnevni red s kar 33 točkami. Če izpostavimo nekaj 
pomembnejših: predlog sklepa o soglasju k ceni storitve po-
moč družini na domu, predlog odloka o lokacijskem načrtu PC 
Boštanj – tC Mercator, opredelitev do pripomb in predlogov z 
javne razgrnitve in obravnave predloga OLn PC krmelj, pre-
dlog soglasij k oceni delovne uspešnosti direktorjev s področja 
šolstva, predlog mnenj o kandidatkah za ravnateljico OŠ Bo-
štanj, seznanitev z aktivnostmi Posebne komisije za spremlja-
nje izgradnje He Blanca ter seznanitev z imenovanjem komi-
sije za spremljenje projekta 3. razvojna os.  P.P.

Veliko	dela	na	občinskem	svetu

Občina letno za vrtce name-
nja 2,5 milijona evrov. Star-
ši bodo prispevali 18.000 
evrov, občina 68.000. Razlo-
ge za tokratno podražitev pa 
je potrebno iskati predvsem 
v povišanju sredstev za plače 
zaposlenih, ki se valorizirajo 
na podlagi področne kolektiv-
ne pogodbe. 
Svetnik Ivan Sušin (SLS) je ta-
koj predlagal 15 odstotno zni-
žanje cen za starše, kar je 
utemeljeval z dejstvom, da 
so se lani cene za starše po-
večale za 25 odstotkov. to 
zniževanje cen bi zahtevalo 
zagotovitev dodatnih 112.000 
evrov v proračunu. kot je v 
pestri razpravi svetnikom po-
jasnjeval župan Ivan Molan, 
so se cene vrtcev v zadnjih 
štirih do petih letih povečala 
za polovico, večina v breme 
občine in tudi tokrat gredo v 
breme občine, starši pa krije-

V	Brežicah	podražili	vrtce	
BREŽICE – Svetniki občinskega sveta so 12. marca izglasovali višje cene vrtcev. Starše so obremenili za 2,5 odstot-
ka, realna rast stroškov v vrtcih pa znaša 8 odstotkov, razliko bo kril proračun. Svetniki so šolsko ministrstvo po-
zvali, da čim prej pripravi spremembe financiranja predšolske vzgoje tako, da se v financiranje vključi država. 

jo le odstotek dviga življenj-
skih stroškov. 

Jure Pezdirc (PUM) je opo-
zoril, da je sedanja meto-

dologija povsem neprimerna 
in nerazumljiva, saj bi tudi 
predšolsko vzgojo morali ure-
diti po vzoru osnovnošolske. 
tako pa po njegovem mne-

nju po žepu udarijo mlade 
družine, ki so že tako obre-
menjene z iskanjem služb ali 
reševanjem stanovanjskega 
problema. 

Matjaž Pegam (LDS) je dre-
gnil v »osje gnezdo« ko je 
predlagal, da se svetniki od-
povedo dvema sejninama in 
krijejo podražitev na račun 
staršev ali pa enak delež od-
vzamejo vsem krajevnim skup-
nostim. 

Starši so sicer razvrščeni v 
osem plačilnih razredov glede 
na mesečni dohodek na dru-
žinskega člana v primerjavi s 
povprečno plačo na zaposle-
nega v RS in upoštevaje pre-
moženje družine. Razvrstitev 
v plačilni razred pomeni do-
ločitev odstotka cene progra-
ma za starše. Starši, ki so raz-
porejeni v prvi plačilni razred 

plačajo 10 odstotkov od cene 
programa, starši, ki so  razpo-
rejeni v drugi plačilni razred 
20 odstotkov, najvišje pa je  
plačilo iz 8. plačilnega razre-
da, ki pomeni 80 odstotkov 
cene programa. Razliko med 
plačilom staršev in ceno pro-
grama zagotavlja občina.
Plačila so oproščeni  starši, ki 
po predpisih o socialnem var-
stvu ne dosežejo meje social-
ne varnosti. kot je pojasnila 
vodja oddelka Anica Hribar, 
je 9 odstotkov staršev opro-
ščenih plačila, v prvem razre-
du je 27 in v drugem 20 od-
stotkov staršev. Občina pa 
pozna tudi druge ugodnosti 
za starše, kot so rezervacije 
v času odsotnosti ter ob doka-
zovanju, da je dejansko sta-
nje družine drugačno od iz-
kazanega, razvrstitev v en 
plačilni razred nižje.  

S.V.

Jure Pezdirc 

Letošnji proračun je ovre-
dnoten na 22.459.681 evrov 
in izkazuje primanjkljaj v vi-
šini 926.390 evrov, ki bo krit 
iz presežkov preteklih let. 
Letos se bo občina zadolžila 
za 834.585 evrov namensko 
za sofinanciranje izgradnje 
OŠ Bizeljsko in sofinancira-
nje izgradnje čistilne napra-
ve Brezina. 

Odbori so na osnutek prora-
čuna podali pozitivno mne-
nje tako da velike razprave 
ni bilo pričakovati. Vodja fi-

nančnega oddelka na Občini 
Brežice Maksimiljana Stanič 
je pojasnila, da se predlog 
od prvega branja razlikuje za 
300.000 evrov, večina upo-
števajoč kritiko, da je kra-
jevnim skupnostim oziroma 
komunalni infrastrukturi na-

Proračun	pod	
streho
BREŽICE – Na marčevski seji minuli ponedeljek so 
svetniki potrdili proračun občine za letošnje leto. 
Šlo je gladko, brez vloženih amandmajev in posle-
dično skoraj brez razprave. 

menjeno manj. Župan Ivan 
Molan je vložil še amandma v 
višini 77.600 evrov za namen 
vračila preplačila finančne iz-
ravnave iz leta 2006. 

Predsedniku Odbora za pro-
račun in finance Matjažu Pe-
gamu kot gospodarstveni-

ku ni šlo v glavo, kako lahko 
za 370.000 evrov povečuje-
jo odhodke, primanjkljaj pa 
ostaja isti. 

V razpravi se je oglasil le 
Jože Avšič in ko je spoznal, 
da je edini, je svetnike v 
imenu svetniške skupine LDS 
pozval, naj zadolžijo župana, 
da do konca junija pripravi 
poročilo o izvajanju proraču-
na, osnutek rebalansa in tudi 
prvi osnutek proračuna za 
prihodnje leto. 

Župan je še pojasnil, da bi 
rad začel usklajevati proračun 
2008-2009 že septembra letos, 
na potrebo katerega so opozo-
rili tudi odbori. Prav tako naj 
bi pripraviti razvojni program 
do konca mandata. 

 S.V.

Svetniki so potrdili tudi od-
lok o socialno varstvenih 
pomočeh iz sredstev pro-
računa, ki kot novost, po 
vzgledu drugih slovenskih 
občin, tudi posavskih, uvaja 
pomoč staršem ob rojstvu 
novorojenca. tako bodo vsi 
starši, ki imajo stalno pre-
bivališče na območju Obči-
ne Brežice, za novorojen-
ce v tem letu prejeli 100 
evrov neto. V roku šestih 
mesecev od rojstva mora-
jo na občini izpolniti vlo-
go, na podlagi katere jim 
bo izplačana omenjena de-
narna pomoč. namenjena 
je vsem staršem, ki so do-
bili naraščaj od 1. januarja 
letos dalje. 

Podpredsednik sveta kmetij-
sko-gozdarske zbornice Slo-
venije in predsednik območne 
enote Brežice Franc Pribožič 
pozdravlja zaščitne ukrepe ve-
terinarske inšpekcije, a meni, 
da ti niso primerni na državni 
meji. kot pravi, je sam praši-
čerejec in ve, da ljudje niso 
tako osveščeni, kot bi morali 
biti. Pravi, da na hrvaški stra-
ni nimajo bolezni pod kontro-
lo, saj imajo prašičjo kugo ob-
časno v šestih županijah. 
V imenu kmetijsko gozdar-
ske zbornice in prašičerejcev 
so od države in VURS-a več-
krat zahtevali zaprtje meje 
in namestitev dezinfekcisjkih 
pregrad na mejnih prehodih, 
vendar jih nihče ne posluša.
Po pojasnilih VURS-a na mej-
nih prehodih ni dezinfekcij-
skih pregrad, ker se Državno 
središče za nadzor bolezni na 
podlagi tega, da žarišče bole-
zni ni na slovenski strani in jih 
ne predpisuje niti evropska 
zakonodaja, zanje ni odloči-
lo. Zato pa toliko bolj poudar-
jajo nujnost doslednega izva-
janja zaščitnih ukrepov.    
Po odločbi VURS-a je v kape-
lah postavljena le dezinfekcij-
ska postaja, ki jo uporabljajo 
predvsem inšpekcijske služ-
be in služi za dezinfekcijo vo-
zil, ki zapuščajo to območje. 
Dnevno razkužijo do 15 vozil, 
ta ukrep pa naj bi po besedah 
Marka Lazarja z Veterinarske 
postaje Brestanica izvajali 40 
dni po izbruhu bolezni. 
Pribožič upa, da bodo ukrepi 
kmalu preklicani in zagovarja 
organiziran zakol pod nadzo-
rom, da bi tako razbremeni-
li nekatere kmete. A kot pra-
vi, na našem področju za to ni 
primerne klavnice. O nadalj-
nih ukrepih pa ni mogel govo-
riti, saj je o njih odločal Bru-
selj ravno v času izida našega 
časopisa. 
Med zaščitnimi ukrepi so pre-

Kuge	ni,	pri	nas	le	ukrepi!	
BREŽICE – Veterinarska uprava RS (VURS) je šele 8. marca popoldne dobila uradno obvestilo hrvaških kole-
gov o žarišču prašičje kuge v vasi Vučilčevo, ki je od slovenske meje, kjer je na naši strani Slogonsko, od-
daljena okoli 500 metrov. Čeprav naj bi se tam z boleznijo ubadali že cel teden prej in so že 2. marca po-
bili prašiče, so naši veterinarji o bolezni izvedeli naključno iz hrvaških medijev. Tak odnos hrvaške strani 
je direktorica VURS-a Vida Čadonič Špelič označila za neevropskega. V Slovenijo segata tako okuženi kot 
ogroženi pas. Na območju so trije maloobmejni prehodi in dnevna migracija je zaradi dvolastniških odno-
sov velika. Nekateri naj bi s hrvaške strani vozili celo hlevski gnoj. Dezinfekcijskih pregrad na prehodih ni, 
kljub temu, da jih prašičerejci zahtevajo. O nadaljnjih ukrepih odloča Bruselj.

povedan prevoz oziroma pro-
met s prašiči, namestitev dez-
infekcijskih pregrad na vhodih 
in izhodih iz hlevov ali dvorišč 
ter splošno higienski ukrepi. 
Veterinarji še vedno opozar-
jajo, da je prepovedano krmi-
ti prašiče s pomijami, saj se 
kmetje kljub zakonski določ-
bi tega pogosto še ne držijo. 

Veterinarski inšpektor Hinko 
Maver opozarja, da že rezi-
na okužene salame v pomijah 
pomeni izbruh bolezni. Zato 
odsvetuje udeležbo na bliža-
joči se samoborski salamija-
di in nakup kakršnih koli su-
homesnih izdelkov na črnem 
trgu na hrvaški strani. 
inšpektor Maver je pojasnil, 
da veterinarske ekipe v tem 
tednu od srede naprej vzor-
čijo kri v tri- in desetkilome-
trskem pasu za ugotavljanje 
prisotnosti virusa in če le-tega 
ne bodo odkrili, bo to eden od 
pogojev za ožanje kužnega 
področja. Prav tako izvajajo 
kontrolo dezinfekcijskih pre-
grad na gospodarstvih. 
Maver je še pojasnil, da so ta-
koj 8. marca skupaj z direk-
torjem Veterinarske bolnice 
Brežice pripravili načrte za 
ukrepanje ter uredbo z jav-

nim razglasom. naslednji dan 
je 9 ekip pregledalo 121 kme-
tijskih gospodarstev in na njih 
2519 prašičev v okuženem tri-
kilometrskem pasu. V nasle-
dnjih treh dneh so ekipe pre-
gledovale ogroženo območje v 
desetkilometrskem pasu, kjer 
so izbirali visoko rizična go-
spodarstva, to so tista, ki ima-

jo več prašičev ali se ukvarja-
jo s prodajo. V 41 vaseh so 
pregledali 127 gospodarstev 
in 3573 prašičev. 14. marca so 
izvajali kontrolo ukrepov na 
okuženem področju in že ugo-
tovil, da 12 gospodarjev ni iz-
vajalo zaščitnih ukrepov. krši-
telji bodo prejeli opozorila ali 
celo plačilne naloge. 
Direktor Farme ihan mag. 
Marko Višnar je pojasnil, da 
so na Farmi Pristava, kjer 
imajo okoli 18.000 živali, že 
1.marca izvedli ukrepe najve-
čje pripravljenosti. kot pred-
sednik slovenskega društva 
prašičerejcev pa opozarja, 
da ima slovenska prašičereja 
že brez prašičje kuge dovolj 
težav. “konkurenca z manj 
kvalitetnim mesom iz drugih 
držav, vse večje zahteve tr-
govcev in položaj na dnu ve-
rige za proizvodnjo in pride-

lavo mesa prašičerejcem ni 
naklonjen. Cene so letos zelo 
nizke, cene krme pa rastejo v 
nebo. Vse težave in zahteve 
se končajo pri rejcih, saj ima-
jo proti mesno predeloval-
ni industriji in trgovcem zelo 
šibko pogajalsko pozicijo,” še 
meni in pravi, da bi izbruh bo-
lezni prašičereji lahko zadal 
uničujoč udarec. 

 Suzana Vahtarič 

na gospodarstvu Franca 
Sevnika v Jereslavcu ima-
jo trenutno 300 pitancev, 
ki so dosegli težo za pro-
dajo. S kupcem je bil do-
govor že dosežen, zdaj pa 
prašičev ne morejo proda-
ti. Že zaradi pojava bolezni 
na Hrvaškem je cena padla 
pod evro za kilogram žive 
teže, če bodo prašiči do-
bivali na teži, bo cena še 
slabša. Verjame, da prevoz 
še kak mesec ne bo mogoč, 
zato je že sedaj v izgubi. 
in kot opozarja, to ni prvi 
udarec za njihovo kmeti-
jo v 16-letni vzreji. Pra-
vi, da mu ne preostane nič 
drugega kot čakanje na ra-
zvoj dogodkov, v tem času 
pa se strogo drži zaščitnih 
ukrepov. Jezen dodaja, da 
mejijo na Hrvaško in je ve-
terinarska oziroma inšpek-
cijska služba “kiksnila”, 
ker ni dezinfekcije na mej-
nih prehodih.

Dezinfekcija vozil V Kapelah

Matjaž Pegam
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Iz Škofje Loke, pravite, ste 
prinesli dvoje…
Ja, v Dečno selo sem s seboj 
prinesla rojstni priimek in 
sina Mateja.

Ko govoriva o Škofji Loki in 
Dečnem selu, ima ta raz-
dalja med obema krajema 
neko posebno označbo?
V Škofji Loki sem preživela 
čudovito otroštvo in mladost 
s staršema, dvema sestrama 
in bratom, kar pove, da smo 
bili tudi mi kar številčna dru-
žina. Zgornja ulica je bila do-
besedno pravi raj za mno-
go prijateljic. Pri nas je bilo 
doma tisto čisto klasično so-
darstvo, ki nam je dekletom 
pomenilo bujno domišljijo 
in mnoge izzive za užitke, ki 
so se skrivali v lesu, pripra-
vljenem za sode. Mami Rez-
ka in ati Milan sta naredila ži-
vljenjsko fakulteto, s katere 
sta tudi nam vsem dala spo-
znanje o življenjskih vredno-
tah, predvsem pa vedenje, 
kaj sta ljubezen in varnost 
doma. Ljubezen in varnost 
z možem Jožetom najinim 
otrokom pleteva v Dečnem 
selu, z obema krajema in vse-
mi dragimi sem močno pove-
zana, zato oba svoja kraja in 
sebe vidim pod »imenovali so 
jo dvoje src.«

Kje pa se je srečalo vajinih 
dvoje src?
Hm, na bazenih Čateških to-
plic leta 1990, kjer sem uži-
vala v termalni vodi. Jože, 
ki je bil tudi tam, me je ob 
enajstih dopoldne vprašal: 
»Punčka, ali te lahko mal' po-
tunkam?« nisem mu odgovo-
rila, da me lahko, šla sem na 
kosilo, a me je počakal, me 
povabil na pijačo, kar sem 
sprejela in zgodbica se je za-
čela in nadaljevala tako, kot 
sem  pojasnila že v  prvem 
vprašanju.

In v Termah Čatež ste bili 
kasneje tudi zaposleni…
Po rojstvu Barbare, ko je bila 
stara osem mesecev, sem se 
v termah zaposlila kot fizio-
terapevtka, tu sem bila za-
poslena tri leta. Pred tem 
pa sem bila zaposlena v kli-
ničnem centru v Ljubljani na 
srčno-žilni kirurgiji in na vseh 
oddelkih Pediatrične klinike 
na Vrazovem trgu, največ na 
hematološkem oddelku. na 
tem oddelku je bilo silno tež-
ko, ker je bilo veliko otrok 
zelo hudo bolnih, pripelja-
li so nam jih tudi iz republik 
prejšnje skupne države. Še 
danes se spomnim vseh bole-
čin in trpljenj mladih rakavih 
bolnikov. nemoč, tragedije, 
stiske teh otrok in staršev so 
me odhajajočo domov spre-
mljale velikokrat objokano 
in od lastne nemoči obupano. 
nato sem se zaposlila v Zdra-
vstvenem domu v Železni-
kih, sedaj pa sem zaposlena 
v Domu upokojencev in oskr-
bovancev impoljca, in sicer 
kot fizioterapevtka. impoljca 
je poseben zavod, kjer skrbi-

Pogovor	z	Andrejo	Homan	Ban

»Vedno	sem	si	rekla,	
da	jih	bom	imela	pet!«
Otrok, seveda. Pa je povila štiri. Iz spomina se mi postavljajo slike, ki sem jih doživela ob kar nekajkratnih srečanjih z njo in njenimi 
otroci, ko so bili vsi vselej polni razpoložene, nasmejane in razigrane energije. Vsakokrat mi je z njimi burila domišljijo – kako ji, kako 
jim uspe? Gospa Andreja, mami, s svojimi: Matejem v šestnajstem, Barbaro v petnajstem in Davidom v trinajstem letu ter desetletno 
Mojco. Gimnazijo je končala v Škofji Loki, na takratni Višji zdravstveni šoli v Ljubljani si je pridobila naziv višje medicinske sestre in 
višje fizioterapevtke, naziv univerzitetna diplomirana organizatorka pa leta 2004 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. 

mo za stanovalce s posebnimi 
potrebami.

Vse vaše delo temelji to-
rej na človekoljubnih teme-
ljih…
Vedno sem rada delala z lju-
dmi. iz življenj drugih, več-
krat bolj žalostnih kot ve-
selih, sem se učila za svoje 
življenje. iz tega spet za laj-

šanje življenj drugih, mlajših 
ali starejših in tega kroga kar 
ni konca. Vsak trenutek ga 
lahko dopolniš s čim novim, 
predvsem pa dobrim. Moj po-
klic je moje poslanstvo. Ven-
dar pa bi rada povedala, da 
naj vsak človek naredi čim 
več za svoje zdravje in se gi-
blje, kolikor je le mogoče.

Ko sva že pri poslanstvu, 
tudi vaše materinstvo je po-
slanstvo…
Ja, veste, jaz sem vedno de-
jala, da tisto, kar koli in kjer 
koli počneš, opravi dobro. V 
službi sem si vedno prizade-
vala, da bi bilo dobro opra-
vljeno strokovno delo pove-
zano z dobrimi medsebojnimi 
odnosi, tako z in med tistimi, 
ki pomoč potrebujejo kot s 
tistimi, ki jo dajemo. Poudar-
jam, da so dobri medsebojni 
odnosi bistvenega pomena za 
naše zdravje, kajti zamere in 
neodpuščanje vodijo v bole-
zen. Zavedam pa se, da sem 
v službi nadomestljiva oziro-
ma, da lahko moje delo opra-
vlja tudi kdo drug. V družini 
kot mati in žena pa sem ne-
nadomestljiva in to poslan-
stvo je samo moje. Moja dru-
žina, moji otroci, so bistvo 
moje kariere. Če bi odpove-
dala v tej vlogi, mi tudi dru-
ge vloge ne bi prinašale za-
dovoljstva.

Najbrž pa začetki, s tremi 
majhnimi otroci, ki ste jih 
povili v treh letih, niso bili 
čisto lahki…
naj kar po pravici povem, da 
res ni bilo lahko, otroci so 
prihajali, gradili smo hišo, 
vsemu in vsakemu se je bilo 
potrebno posvetiti do najve-
čje možne mere. Včasih sem 
bila tako utrujena, da je, se-

veda pod zmanjšanim nadzo-
rom, marsikaj teklo, kakor je 
hotelo, kar pa vedno tudi ni 
nujno slabo. Ampak na koncu 
se je vse dobro izteklo. Veli-
kokrat sem opravila najnuj-
nejše in se nisem izčrpava-
la do poznih večernih ur, ker 
sem vedela, da je jutri nov 
dan. V glavnem pa so ostale 
v spominu lepe reči.

In danes, ko so relativno že 
samostojni?
ne samo moji otroci, vsak 
otrok je svet zase. Moji otro-
ci so mi bili zaupani, da jih 
vpeljem v življenje na naj-
boljši možni način, kot ga 
zmorem. Da jih oblikujem 
kot glino, jih brusim, kot se 
brusi diamant. ni pa vse od-
visno od nas samih, otrok že 
z rojstvom prinese nekaj s se-
boj, oblikuje ga okolje, kjer 
raste, šolsko okolje, okolje 
prijateljev in znancev, naj-
pomembnejše pa je tisto, 
kar otrok v prvih letih življe-
nja dobi v družini. Otroke je 
treba pripraviti tudi na težke 
trenutke življenja in mu dati 
vedeti, da ga tudi v takšnih 
trenutkih čakajo odprta vrata 
in varnost doma, razumeva-
nje, čas za pogovor in za za-
četek vsaj lajšanje življenj-
skih preizkušenj. trudim se 
dajati vsem svojim štirim vse 
tisto, kar kdo od njih v dolo-
čenih trenutkih potrebuje.

Kako pa se pocrkljate v ku-
hinji?
Čez teden ni časa za crklja-
nje, si pa to privoščimo ob vi-
kendih. Včasih spečem piz-
zo, ker jo imajo radi, kruh, 
ker imajo radi sladko, spe-
čem buhteljne. niso zahtev-
ni, niso izbirčni, jedo vse od 
enolončnic do pečenke in go-
veje juhe.

Materinski dan – da ali ne?
Vsekakor da. V našem vsak-
danu so praznovanja po-
membna. Zakaj bi jih zane-
marjali? treba se je ustaviti 
in s pozornostjo ob prazniku 
polepšati trenutke tako dru-
gim kot sebi. Opažam pa, da 
se ob materinskem dnevu po-
udarja zgolj telesno materin-

stvo, pozablja pa se na duhov-
no materinstvo. tudi žena, ki 
ni rodila, lahko podarja svoj 
materinski čut in toplino. Ali 
nismo že srečali veliko žena, 
tet in rejnic, ki so svoj mate-
rinski čut, dobroto in preda-
nost nesebično razdajale? Bolj 
srčno kot marsikatera biološka 
mati. Še prevečkrat se sreča-
mo s to žalostno resnico.  

Iz Škofje Loke ste prinesli 
tudi ljubezen do različnega 
kulturnega izražanja….
Res je, vedno sem si duha 
polnila z različnimi kulturni-
mi izpovedmi. naj omenim, 
da mi je vedno veliko pome-
nila glasba. igrala sem kita-
ro in klavir, znanje kitare tre-
nutno obnavljam, prepevala 
sem v pevskih zborih in naro-
dno zabavnih ansamblih, uči-
la sem se solo petja, vedno 
sem ljubila slovensko ljud-
sko izročilo v pesmi, v plesu, 
v oblačilni kulturi, v običa-
jih, plesala sem pri folklornih 
skupinah, kjer sem dožive-
la vse možno lepo, zelo rada 
sem fotografirala. Duha sem 
si polnila v gorah, sploh v na-
ravi, rožah, na folklorne vaje 
v kranj sem se vozila s kole-
som, izhode sem iskala z bra-
njem knjig in še veliko tega 
bi lahko naštela.

Pa nekoliko preštejva to lju-
bezen do kulture še na po-
savskem področju…
takoj, ko sem prišla v Artiče, 
sem se dala v profesionalne 
roke prof. Marjetke Podgor-
šek Horžen. Pred petimi leti 
smo na impoljci ustanovili 
glasbeno skupino Barve sveta 
z dvema orkestroma, katere 
vodja sem. Do danes smo na-
stopili že štiriindvajsetkrat, 
tudi v Posavju, in se naučili 
petindvajset pesmi. Delamo 
po metodiki prof. Heinricha 
Ullricha iz mesta Frankenthal 
iz nemčije, ki je razvil barv-
ni notni sistem in barvno pri-
lagojena glasbila. Profesor je 
rektor šole za otroke s po-
sebnimi potrebami, glasbeni 
terapevt in logoterapevt. Z 
osveženim znanjem kitare pa 
bom poskušala navdušiti arti-
ške otroke, da bodo radi pre-
pevali cerkvene pesmice. 

Kakšen je vaš pogled na da-
našnji svet?
ne zatiskam si oči. Vem, da 
je na svetu veliko krivic, re-
vščine, ki jo pometamo pod 
preprogo,  veliko preveč je 
nasilja, tragedij in katastrof. 
Ampak kljub vsemu gledam 
na današnji svet optimistič-
no. trdno verjamem, da je v 
vsakem človeku želja biti do-
ber, četudi mu to vedno ne 
uspe. nikoli ne obsojam člo-
veka, ker ne poznam okoli-
ščin za neprimerna ravnanja, 
obsojam pa dejanja in to ti-
stemu, ki mu gre, tudi po-
vem. Sploh pa bi morali pa-
ziti, kaj govorimo, jezik je 
ostra britev, ki zareže. na 
mnogih mestih pogrešam po-
zitivne volje do življenja. Da-

nes je minljiv, treba ga je iz-
koristiti na najboljši možni 
način, ga živeti vsak trenutek 
in se ga veseliti.

Je torej vseenosti in brez-
brižnosti veliko preveč?
na vsak način. Stisk drugih 
sploh ne opazimo več. Pre-
malo je medsebojne pomoči, 
iskrenega prostovoljstva. Še 
kako bomo morali pomagati 
drug drugemu! Pomoč je ena 
plemenita veriga. Če posa-
meznik lahko pomaga, naj to 
brez predsodkov tudi stori.

Naj povprašam po najljub-
šem delu dneva…
nedvomno ob devetih zvečer, 
ko lahko ležem, še kaj pre-
berem ali si zavrtim kakšno 
meni trenutno ljubo pesem. 
takrat, ko v miru in z užit-
kom lahko pogledam dober 
film. Pa tudi v tem, da lahko 
užijem naravo že, ko stopim 
iz hiše, s pogledom v nebo, v 
ptičjem petju, ki me zjutraj 
zbudi, v opazovanju artiških 
vzhodov in zahodov…

Sreča je…
V majhnih stvareh in drobnih 
pozornostih, ki so prevečkrat 
prezrte. Delo v institucijah, 
kot sta na primer hematolo-
ški oddelek in impoljca, in še 
veliko jih je, da spoznanje, 
kaj je bistvo sreče. Za stre-
znitev bi moral vsak preživeti 
vsaj uro v takšnih ustanovah.  

Imate življenjski slogan?
Veliko jih je, ki mi v določe-
nih trenutkih pomenijo opo-
ro. na primer: korajža velja, 
življenje je lepo, pojdi vedno 
naprej, veseli se zmeraj, do-
bra volja je najbolja – ta ke-
kec mi je tako »fejst«…

In se mi razigrano nasmeji, kar 
potrdi še iskriv pogled toplih 
temno rjavih oči izza očal, ko 
so se misli iztekle v dobro zna-
nem škofjeloškem narečju… 

Natja Jenko Sunčič

Zavod 
Neviodunum  

Programska enota 
TV KRŠKO

Po petih letih 
neprekinjenega delovanja 

v razmeroma skromnih 
pogojih je čas, da 

naredimo korak naprej in 
obogatimo program edine 

posavske televizijske 
postaje – tV krško.

Želite sodelovati pri 
ustvarjanju posavskega 

televizijskega programa? 
Vas zanima delo tehnika 

v studiu? 
imate kamero in nekaj 
izkušenj v snemanju 
različnih dogodkov?

Mislite, da bi se lahko 
preizkusili  kot voditelj 

ali voditeljica? 
imate idejo, kako 

pripraviti in oblikovati 
zanimivo tV oddajo?

 
Če ste iz Krškega 
ali tudi iz drugih 
posavskih krajev, 

vas vabimo 
k sodelovanju, 

ki se lahko razvije v 
redno honorarno delo pri 
nastajanju posavskega 

televizijskega programa! 

iščemo:  
- voditelje in voditeljice 

tV oddaj,
- redaktorje in urednike 

- snemalce in montažerje 
- novinarke in novinarje 

oziroma snemalce 
dopisnike 

- organizatorje in 
producente posameznih 
oddaj ali programskih 

sklopov 
 

Svoje ponudbe s kratko 
predstavitvijo, navedbo 
dosedanjih izkušenj (ni 
nujno) ter morebitnim 
opisom svojih zamisli 

pošljite do konca meseca 
marca izključno po 
elektronski pošti na 

naslov:
silvester.mavsar@posavje.info 

Dodatne informacije na 
telefon 040 164 654. 

POSAVJe - ko je že kazalo, da se bo letošnja zima – kolikor jo je 
sploh bilo – dokončno poslovila in prepustila mesto pomladi, je 
večji del Slovenije in z njim tudi Posavje dva dni pred koledar-
skim pričetkom pomladi oz. na jožefovo presenetil – sneg. Bilo 
ga je sicer premalo, da bi otrokom omogočil zimske užitke, zato 

pa ravno dovolj, da je povzročil kar precej težav v prometu (ne-
nazadnje so nekateri vozniki zimske gume že zamenjali z letni-
mi), še več pa pri oskrbi z elektriko. Po podatkih elektra Celje 
je bilo v torek zjutraj na preskrbovalnem območju elektra kr-
ško brez napetosti približno 3.500 odjemalcev, predvsem na po-
dročju Planine pri Sevnici, v okolici Sevnice, krškega in Brežic, v 
Dobovi in okolici ter v kostanjevici, ki so jih delavci elektra po-
stopoma priključevali nazaj na omrežje.  P.P.

S	snegom	več	težav	kot	veselja
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Kolumna

Fosil
Z radia so se mi v uho zalepile 
besedice pesmi »Dunjo mirisna« 
v delu, ko hrvaška skupina Novi 
fosili poje »… i djeca več su 
ljudi…«. Točno tako, moji dekleti 
sta že osebnosti z družinama, obe 
skupaj s štirimi dečki, jaz, fosil, 
pa se še trapam z materinskimi vprašanji in vsem, kar 
tozadevna reč prinaša s seboj. Odnaša malo, raje nič. 
Ker, ko si enkrat nadeneš materinstvo in z njim, Bog 
daj, tudi vlogo babice, te skrbi in radosti nikoli več ne 
izključijo. V vse padeš s celim trupom in z vsem, kar se 
ti vijuga po možganih. Petsto na uro se zavem, da bom 
živ fosil, dokler bo kaj migalo v meni. Pa bi včasih čisto 
poniknila za obzorje, ko mi je hitro čisto jasno, da bi z 
enim očesom že gledala nazaj čez obzorje.

Ne moreš niti, da ne bi gledal, zaradi otrok drugih družin. 
Te so, in njihovi vzorci, še kako povezani s tvojimi, našimi. 
S skupne ulice, sosednje, mesta ob tvojem, Sevnice, 
Amsterdama, iz razrušenega mesta v Iraku, Afganistanu. 
Svoje dete bi bilo dokaj neodgovorno izključiti iz sveta, 
v katerem živimo, nemogoče ga je zaviti v vato, ga za 
normalen obstoj onemogočiti, mu ne dati vedeti, da 
življenje ni zgolj večno zelena pesmica in lepa pravljica. 
Za vrati  dobro razumnega in varnega doma, izza katerih 
se mu bo enkrat tako nezadržno mudilo. V svet. Tudi 
nam se je, onim pred nami, in se bo onim za njimi. To je 
ta večni, neprekinjeni krog vzgoje, preizkušenj, radosti, 
bridkosti, tveganj, spoznanj, trepetanj…

Če bi svoji mladini sedaj rekla, naj ne hodijo v trave in 
hoste, ker so tam klopi, bi bil večkratni nesmisel. Ker so 
tam najbrž tudi kdo ve od kod zlovešči komarji, ki tako 
pikajo, da se lahko dobi buška, ki se napihuje in iz nje 
potem v bolnišnicah vlečejo dolge črve in je sreča, če ni 
hujših posledic. Kar se trenutno še niti ve ne. Če bi se s 
svojimi mladimi pognala v te butale, bi jim, verjamem, 
sapo jemalo. Vem, da bi jih vsi moji piki vseeno oplazili, 
ampak bi šli – saj bodo šli – po svoje. Kako pa bi jih sploh 
lahko zavila v vato?  Moji dragi čisto preveč skrbni (?) 
mami se že nekaj let temni pred očmi, ko me, fosila, ob 
toplih mesecih vidi na kolesu. Običajno divjam, resda 
sedaj že nekaj manj, ampak na poteh so še drugi. Za 
nameček še lastna nepredvidljivost.

Jaz, zamaknjenost, še z vsemi pastmi osteoporoze za 
povrhu. Ko sem en torek ta mesec zapuščala izgnance, 
sem se pod čudovito prelivajočim soncem sredi 
razkopane mestne ulice srečala z gospodom načelnikom. 
Oba kar dobre volje. Jaz, ker mi ni bilo treba preživeti 
izgnanstva, ki je s seboj transportiralo gore gorja mater, 
otrok in očetov, gospod  Darko z zadnjimi grižljaji 
polnozrnate štručke. Sem opazila. Da ve, da ni vljudno 
jesti takole sredi ulice in da to ni njegov običaj, mi je 
pojasnil. Oh, to res ni nič hudega, sploh pa ni noben greh 
uživati ob grižljajih kruha, magari tako sredi ulice, kot 
si je s slastjo privoščil, sem mu odvrnila. In še, da jaz to 
tudi počnem brez  rnca slabe vesti, kadar me prime.

Absolutno brez primesi misli na izgnanstvo, kjer 
največkrat kruha ni bilo niti za vzorec. Kot ga strahotni 
verižni vrsti mater primanjkuje danes križem po 
vseh kontinentih. Pa naj si roko na srce polagajo vsi 
planetarni hipokritski klovni, ki se igrajo srhljivo 
politiko.V kruh sem dobesedno zaljubljena, odkar se 
zavedam sebe in njegovega kraljestva, ki mi ga na 
srečo nikoli ni primanjkovalo. Gospodu Darku sem se 
ženski fosil odkril-a tako, da na širnem svetu meni ne 
diši nič bolj prefinjeno kot samo in edino kruh. Nobena 
Versacejeva dišava, ne vonj Naomi Campbell, ne 
Bvlgarijeva, Piercingova in ne kakšna druga vonjava 
prestižnih svetovnih mark. Po reaktivnem premisleku je 
potrdil moji zagnanosti.

Naj mi gospod načelnik prihodnjič ne zbriše zgroženo z 
obzorja, ker sem najino srečanje uporabno izkoristila. 
S tistim slastnim grižljajem polnozrnate štručke. Ko 
se mi še ob koncu pisanja vrti po glavi kruh. Kruh, kot 
najboljša mati. Mati, ki je najboljši kruh. Kruh, ki je 
najboljša mati. S skorjico in mehko sredico. In vrtam po 
sebi, kot sem otroče vrtala v sredico in odrivala skorjico, 
bi se lahko kot nadebudna mamica svojima dvema 
dekletoma lahko poistovetila s sredico ali s skorjico? 
Ali sem to dvoje delila, kot je bilo treba in je bila delitev 
vedno čisto pravična? Med obema in vsaki posebej? Pa 
saj se je tudi skorjica mehčala in zmehčala. Se ženem v 
samoanalizo za nekaj, kar je minilo.

Kar zares sploh ne mine. Ker se kot tisti črv (kaj, če je 
glista?) v glavi, ki ni iz nekega tam futurističnega filma 
in je grozljivka resničnost postala, premikaš, dokler fosil 
lahko migaš. Če te oplazi sreča, da fosil sploh postaneš, z 
brundanjem popevčice Neverending story. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

na področju državnih investi-
cij v kS Dolenja vas ugotavlja-
jo, da država še vedno ni ure-
sničila načrtovane izgradnje t. 
i. Vrbinske ceste med krškim 
in Brežicami. „Vse dokler ne 
bo zgrajena in dana v upora-
bo regionalna cesta skozi Vr-
bino, ne dovolimo nikakršnih 
posegov v prostor, ki ogro-
žajo prebivalce naše krajev-
ne skupnosti,“ so odločni Do-
lenjevaščani, ki pričakujejo 
tudi izgradnjo cestne poveza-
ve Spodnjega Starega grada z 
vrbinsko obvoznico.
Občina krško naj bi v skladu 
s sprejetim načrtom v nasle-
dnjih štirih letih zgradila ka-
nalizacijo v vseh vaseh dole-
njevaške krajevne skupnosti, 
prednostno pa v Spodnjem 
Starem gradu, kjer naj bi re-
konstruirali tudi cesto in do-
polnili javno razsvetljavo proti 
podvozu. V tem sklopu načr-
tujejo tudi vodovodno pove-
zavo Spodnji Stari grad – Pes-
je in hidrantno protipožarno 
omrežje v omenjenih dveh va-

Dolenjevaška	„štiriletka“
DOLENJA VAS – Svet KS Dolenja vas je zadnjega februarja ponovno obravna-
val mandatni načrt in vanj vnesel pripombe krajanov. Štiriletni načrt so raz-
delili na tri poglavja: državne, občinske in krajevne investicije.

seh, dokončanje del na pod-
hodu Čulk v Starem gradu, iz-
gradnjo številnih pločnikov, 
javno razsvetljavo v Pesjem in 
na Libni, asfalt na Libni, raz-
širitev ceste ob  potoku v Sta-
rem gradu, obnova mostu na 
potoku Močnik..., če izvza-
memo le nekatere načrtova-
ne ureditve.
Osrednja investicija krajev-
ne skupnosti pa je izgradnja 
večnamenskega doma v Dole-
nji vasi. Projekt je pripravljen 
za izvedbo, gradbeno dovolje-
nje je pridobljeno, glede na 
zavrnjeni samoprispevek pa 
bo potrebno zagotoviti še sla-
bo petino manjkajočega de-
narja. Letos bodo praznovali 
tudi 380-letnico vaške cerkve, 
na kateri želijo ob tej prilo-
žnosti obnoviti fasado in ure-
diti okolico, pa tudi obnovi-
ti vaško kapelico. V krajevni 
skupnosti bodo podpirali tudi 
društveno življenje, izvedbo 
raznih prireditev ter VVZ ton-
ček. krajevna skupnost bo fi-
nancirala odkup zemljišč za 

širitev ceste v Spodnjem Sta-
rem gradu, obnovo vaške ce-
ste v Starem gradu in vaške 
poti v Pesjem, rekonstrukcijo 
in čiščenje struge meteornih 
voda, nabavo cevi za meteor-
ne vode ter seveda vzdrževa-
nje vaških poti po potrebi.
  P.P. 

CeStA – ekološka patrulja Zve-
ze ekoloških gibanj (Zeg), ne-
vladne okoljske organizacije, 
je v začetku marca na povabi-
lo občana po brezplačnem ekO 
telefonu obiskala Cesto nad 
krškim in si ogledala zemelj-
ski plaz v gozdu Štefke Levi-
čar. Večji zemeljski plaz je že 
pred leti blokiral dovozno goz-
dno cesto in onemogoča stalno 
oskrbo lesa iz gozda za potre-
be omenjene lastnice. Social-
ni položaj družine Levičar je 
po mnenju Zeg nevzdržen, saj 
za kurjavo uporablja kar lese-
ne kole iz bližnjega vinograda. 
Občina krško je v dopisu Levi-
čarjevi z dne 16. julija 2003  
sporočila, da bo odvodnjava-
nje v gozdu uredila ob nada-

Različna	mnenja	o	plazu
ljevanju izgradnje ceste Čre-
tež – trška gora, kar naj bi se 
pričelo jeseni tistega leta. ker 
se to še vedno ni zgodilo, Zeg 
opozarja in prosi Občino krško, 
naj še letos uredi odvodnjava-
nje v gozdu in rekonstrukcijo 
gozdne ceste. Zveza pri obisku 
ni ugotovila večjega okoljske-
ga problema, po njenem mne-
nju gre le za nepredviden na-
ravni poseg v prostor.
Z Občine krško pojasnjuje-
jo, da navedeno problemati-
ko skupaj s kS gora spremlja-
jo že od leta 1996 in so jo leta 
2002 tudi ustrezno rešili. ko se 
je leta 1996 prvič sprožil plaz 
in delno zasul dostop do goz-
dne poti na zemljišču Levičar-
jeve, je Občina za ureditev 

poti lastnici izplačala 72.000 
takratnih tolarjev odškodnine. 
Leta 1999 se je ponovno spro-
žil plaz in odnesel tudi gozdno 
pot. „Zadevo si je ogledala 
strokovna komisija in ugotovi-
la, da sanacija omenjene vla-
ke oziroma zasutja predstavlja 
nekajkratno vrednost gozda, 
zato ta ni ekonomsko upravi-
čena,“ pojasnjujejo na Obči-
ni. „enaka je bila ugotovitev 
inšpektorja RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lesarstvo in ribi-
štvo. ker sanacija po strokov-
ni oceni ni bila možna, se je 
Občina krško soglasno z lastni-
co odločila, da ji ponudi od-
kup gozdnih površin. Zaprise-
ženi cenilec je opravil cenitev, 
decembra 2002 pa je bila 

Članom sveta kS Dolenja vas 
so se na izredni seji pridru-
žili tudi predstavniki naselja 
Spodnji Stari grad, ki so iz-
postavili, da se v razpravah, 
ki potekajo v sklopu Lokalne-
ga partnerstva okoli izgradnje 

trajnega odlagališča za niz-
ko in srednje radioaktivne od-
padke premalo omenja prebi-
valce in naselji Spodnji Stari 
grad in Spodnja Libna, ki se 
nahajata v bližini nuklearne 
elektrarne, ob katerem naj bi 
potencialno zgradili še en nu-
klearni blok, pa tudi odlagali-

Spodnji	Stari	Grad	na	nogah
DOLENJA VAS  – V četrtek zvečer, 8. marca, so se člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas sestali na 
izredni seji. Povod zanjo je bil zbor krajanov Spodnjega Starega Grada, ki so dan pred tem obravnava-
li potencialno umeščanje odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v njihovo soseščino ka-
kor tudi izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Ob tem so oblikovali zahteve, vezane na umešča-
nje novih objektov, ki so jih že posredovali na pristojne institucije.

šče za nizko in srednje radi-
oaktivne odpadke. krajani so 
pri tem na zboru poudarili, 
da imajo kot prvi sosedje je-
drskega objekta že desetletja 
razvrednotene bivalne razme-
re in da ne dovoljujejo nada-

ljevanje izdelave državnega 
lokacijskega načrta ali, v ko-
likor ne bodo upoštevane nji-
hove zahteve, samovoljnega 
umeščanja novih objektov. 
Med splošnimi zahtevami so 
krajani izpostavili na območju 
kS izgradnjo infrastrukturnih 
objektov javne razsvetljave, 

cest, avtobusnih postajališč 
in podobno, še bolj natanč-
no pa so opredeljene indivi-
dualne zahteve krajanov, ki 
vključujejo: subvencioniranje 
električne energije in komu-
nalnih storitev po gospodinj-
stvih, plačilo nadstandardne-
ga zdravstvenega zavarovanja 
po osebi, oprostitev plačila 
davka na nepremičnine, pla-
čilo razlike v ceni prodane ne-
premičnine, plačilo individual-
nega nadomestila za bivanje v 
degradiranem okolju po osebi 
ali gospodinjstvu, preselitev 
prebivalcev v novo naselje ali 
izgradnjo novih individualnih 
hiš za tiste, ki želijo zapustiti 
kraj. Ob tem zahtevajo tudi, 
da se za vse krajane, ki živijo 
v prostoru omejene rabe, na-
bavijo popolna zaščitna sred-
stva, da se periodično orga-
nizirajo vaje in vsakoletno 
izobraževanje, kakor tudi, da 
se izdela takšen varnostni sis-
tem, ki bo zanesljivo opozoril 
prebivalce na tem območju o 
nepredvidenem izpustu radio-
aktivnih snovi v okolje.  

kakor je dejal na seji predse-
dnik sveta kS Branimir Vodo-
pivc, pa zahtevajo krajani le 
tisto, kar jim je bilo pravza-
prav obljubljeno že pred po-
stavijo temeljnega kamna za 

prvo nuklearko v začetku se-
demdesetih let prejšnjega 
stoletja. navedene zahteve je 
kS Dolenja vas že posredovala 
na Občino krško, na Lokalno 
partnerstvo občine krško, na 
Agencijo za radioaktivno od-
padke in tudi na okoljsko mi-
nistrstvo.

Bojana Mavsar

Branimir Vodopivc

na tej osnovi plačana odško-
dnina za celoten gozd v viši-
ni 702.850,56 tolarjev. takšno 
rešitev je predlagal tudi goz-
dni inšpektor, ki je v svojem 
poročilu zapisal tudi, da stran-
ka po izplačilu odškodnine ne 
more več zahtevati, da jo plaz 
ovira pri bodočem gospodarje-
nju z gozdom.“ Levičarjeva je 
po navedbah Občine krško 4. 
novembra 2002 podpisala izja-
vo, da se s cenitvenim postop-
kom in izplačilom odškodnine 
strinja, s čimer so prenehale 
tudi njene pravice do nadalj-
njega uveljavljanja odškodni-
ne za ta primer. Občina krško 
meni, da je zadevo rešila pri-
merno, odgovorno in v splošno 
korist stranke.  P.P.

Predstavniki Spodnjega Starega Grada

VABILO K SODELOVANJU
Posavski obzornik 

spremlja dogajanje v 
vseh treh posavskih 

občinah, zato vabimo 
krajevne skupnosti, 

društva, klube in 
druge organizacije, 
da nas obveščajo o 

svojih prireditvah na 
elektronski naslov: 

obzornik@volja.net 
ali na poštni naslov:

Posavski obzornik, trg 
Matije gubca 3, 

8270 kRŠkO
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Po lokalnih volitvah je breži-
ška Občina od Službe vlade za 

lokalno samoupravo pridobi-
la mmnenje, da svetnica Soci-
alnih demokratov Rajka križa-
nac ne more biti hkrati tajnica 
kS in občinska svetnica. 
ker so in še sedijo v občinskem 
svetu predsedniki kS in pred-
stavniki občinskih zavodov, ki 
imajo dejansko moč odloča-
nja, se je Rajka Križanac za-
deve lotila analitično in pri-
dobila pravna tolmačenja, ki 
pa so v nasptorju z občinskim. 
kot opozarja, je Zakon o lo-
kalni samoupravi iz leta 1995 
in do sedaj je že marsikdo ne-
združljivih funkcij ostal v ob-
činskem svetu, pa se nihče ni 
odzval na to.
kot še poudarja, ima pogod-
bo o zaposlitvi leta 2000 skle-
njeno s kS Jesenice na Dolenj-
skem, ki je samostojna pravna 
oseba. Prav tako ni na občin-
skem plačilnem seznamu, v 
občinski sistemizaciji ni del 
tajnice kS.
na občini Brežice so na Službo 
vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko naslovi-
li vprašanje: »Ali je združljivo 

delo tajnice krajevne skupno-
sti in opravljanje funkcije čla-
na občinskega sveta?«
kot je zapisala svetovalka žu-
pana: „Dobili smo odgovor, da 
je potrebno upoštevati ZLS 
(Zakon o lokalni samoupravi), 
po katerem so ožji deli občin - 
krajevne skupnosti del občine 
v teritorialnem, funkcional-
nem, organizacijskem, premo-
ženjsko-finančnem in pravnem 
smislu. krajevne skupnosti kot 
ožji del občine ter zaposleni v 
njej opravljajo naloge občine, 
naloge občinske uprave na ož-
jem območju temeljne samo-
upravne lokalne skupnosti. na 
podlagi 19. člena ZLS opravlja 
ožji del občine naloge, »ki se 
pretežno nanašajo na njego-
ve prebivalce in ki so mu pre-
nesene v izvajanje s statutom 
občine«. na opravljanje nalog 
ne vpliva to, ali ima krajev-
na skupnost lastnost pravne 
oseb, saj ožji del občine ve-
dno opravlja naloge, določene 
s statutom oziroma naloge, ki 
so lahko še podrobneje opre-
deljene z odlokom v skladu z 
zakonom. Dejstvo, da je taj-
nica krajevne skupnosti ni za-
poslena neposredno v občinski 
upravi, ampak je njen deloda-
jalec krajevna skupnost, tega 
ne spremeni“. 
Sredi februarja letos so na Ob-
čini Brežice ponovno prejeli 
odgovor na vprašanje komisi-
je za preprečevanje korupci-
je, o nezdružljivosti opravlja-
nja funkcij članov občinskega 
sveta z delom v občinski upra-
vi ter o vsebini pojma občin-
ska uprava v smislu 37.b čle-
na ZLS. V odgovoru navajajo, 
da je komisija za preprečeva-

nje korupcije pristojna spre-
jemati mnenja in pojasnila, ki 
se nanašajo na vsebino Zako-
na o preprečevanju korupci-
je. Odgovarjajo, da se vpraša-
nja, ki jih je Občina naslovila 
na njih, nanašajo izključno na 
nezdružljivosti, ki jih dolo-

ča ZLS in so v zvezi z delom 
v občinski upravi, kar ne sodi 
v pristojnost komisije za pre-
prečevanju korupcije. V odgo-
voru Občini predlagajo, da se 
za odgovore obrnejo na Služ-
bo vlade za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko. to so 
po razlagi občinske svetoval-
ke storili in odgovor se glasi: 
»izvoljena članica občinskega 
sveta se mora v enem mesecu 
od potrditve mandata na pod-
lagi 37. člena zakona o lokal-
ni samoupravi odločiti, ali bo 
še naprej zaposlena v krajev-
ni skupnosti ali bo opravlja-
la funkcijo članice občinske-
ga sveta,« je zapisal Rudolf 
Rome iz vladne službe za lo-
kalno samoupravo.
križančeva je pridobila mne-
nje mag. Saša Zagorca iz lju-
bljanske pravne fakultete in 
predavatelja Fakultete za 
družbene vede dr. Rada Bo-
hinca, ki pravita, da se zakon 
tolmači tako, da lahko opra-
vlja obe funkciji istočasno.  
Za Občino je edino pravo 
mnenje Službe vlade za lo-
kalno samoupravo in regional-
no politiko. Občinska komisi-
ja za volitve in imenovanja je 
obravnavala vsa različna prav-
na mnenja in je ponovno za-
prosila za tolmačenje 37.b 
člena zakona o lokalni samo-
upravi. 
Občina Brežice je istočasno 
pridobila mnenje Službe vla-
de za lokalno samoupravo, da 
je funkcija podžupana, ne gle-
de na to, ali delo opravlja po-
klicno ali nepoklicno, združlji-
va s funkcijo člana občinskega 
sveta. 

Suzana Vahtarič

POSAVJe - Farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, je 
začela tradicionalno Lekovo letno dobrodelno akcijo, v sklopu 
katere bo vsem pediatrom in pediatričnim oddelkom za pred-
šolske otroke v Sloveniji poslala posebne darilne pakete, s po-
močjo katerih bodo lahko popestrili svoje čakalnice in ambulan-
te ter otrokom pred ali po pregledu podarili majhne pozornosti. 
namen akcije je zmanjšati strah otrok ob obisku zdravnika, 
staršem in zdravstvenemu osebju pa pomagati pri premagova-
nju tega strahu. V Posavju bodo do konca marca darilne pake-
te prejeli zdravstveni domovi Brežice, krško in Sevnica ter vse 
njihove enote. Lekova dobrodelna akcija bo zajela skoraj 100 
zdravstvenih domov in njihovih enot po vsej Sloveniji.

Lekova	akcija	tudi	v	Posavju

PRUŠnJA VAS - krajani gorjanskih vasi v krajevni skupnosti 
Podbočje opozarjajo na neustrezno sanacijo vdora ceste pred 
Prušnjo vasjo (gre za državno cesto oziroma odsek Šutna – 
Planina), ki jo je oktobra lani izvedlo podjetje CgP novo me-
sto. Saniran vdor na zelo nevarnem odseku je »zdržal« le ne-
kaj mesecev, nato pa je brežina ceste ponovno zdrsnila proti 
prepadu ob cesti. kot so nam povedali v CgP novo mesto, so 

»dela izvajali v obsegu in na način, kot ga je narekoval upra-
vljavec državne ceste Direkcija RS za ceste. Preglednik je dne 
1.2.2007 opazil ponovne poškodbe brežine, dne 6.2.2007 smo 
o zadevi obvestili upravljavca državne ceste DRSC. S tem smo 
mi kot izvajalci in vzdrževalci svoje obveznosti izpolnili.« Za 
vse nadaljnje informacije v zvezi z poškodbo pa so nas napoti-
li na omenjenega upravljavca državne ceste, kjer so nam po-
jasnili, da je bila v okviru sanacije pobočja odstranjena plast 
nenosilnega materiala oziroma zemljine, ki ni bila ustrezna 
za obstoječe obremenitve. „Zaradi nestabilnosti zemljine v 
globljih plasteh brežine je po že izvedeni sanaciji prišlo do 
ponovnega podora, ki ga ob prvotni sanaciji ni bilo mogoče 
predvideti,“ pravijo v DRSC. „kot zaščito pred zdrsom pobo-
čja bomo izvedli zagatno steno, to je steno iz jeklenih profilov 
in betonske obloge, ki bo preprečevala zdrs že sanirane ceste. 
Z deli bomo pričeli predvidoma konec maja, dela pa bodo za-
ključena predvidoma v 14 dneh od začetka gradnje.“ na sana-
cijo bo torej potrebno še malce počakati.  P.P.

Ponovna	sanacija	konec	maja

kRŠkO – V Centru Sonček so 7. marca pripravili predavanje in 
razgovor z naslovom „Supervizija strokovnega dela v povezavi s 
teorijo izbire dr. Williama glasserja“. Dr. glasser govori o zmoti 
staršev, vzgojiteljev in učiteljev, ki verjamejo v psihologijo zu-
nanjega nadzora kot dolžnost vzgoje, poučevanja ali vodenja. 
Večina ljudi ne more sprejeti dejstva, da prav ta nadzor podira 
dobre odnose in da je edina možnost za določeno mero nadzora 
nad otroki in uporabniki prav dober odnos z njimi. Predavanje in 
razgovor - del projekta korak k sončku, ki ga Zveza Sonček izva-
ja v rednih vrtcih in šolah kot pomoč pri vključevanju otrok s po-
sebnimi potrebami - je vodila Marija Božič, vodja izobraževanja 
in svetovanja pri Zvezi Sonček in supervizorka. 

Predavanje	v	Centru	Sonček

SeVniCA – na mestu starega mostu čez Sevnično, ki je mno-
go let povezoval levi in desni breg naselja v Šmarju (v novem 
delu Sevnice) v celoto in je predstavljal tudi najbližji dostop 
do kopitarne, znane sevniške tovarne, že nekaj mesecev ra-

ste nov, sodobnejši, predvsem pa širši most. Pred štirinajstimi 
dnevi so delavci Cestno gradbenega podjetja novo mesto za-
lili ploščo na novem mostu, ki naj bi okoli 15. aprila ponovno 
povezoval oba bregova in tako krajšal pot do kopitarne in da-
lje do športnega doma ter do sevniškega bazena.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Gradnja	novega	mostu	v	
Šmarju

načelnik Darko Bukovinski je 
posebej izpostavil pet projek-
tov, s katerimi se lahko pohva-
lijo, med njimi denacionali-
zacijo, kjer so na prvi stopnji 
obravnavali vse zadeve. Po 
besedah vodje oddelka Ester 
Žnidaršič je pravnomočnih 97 
odstotkov vseh obravnavanih 
zadev. Hitrejše je reševanje 
gradbenih zadev, saj rabijo le 
15 dni od oddaje popolne vlo-
ge do izdaje odločbe in še 10 
dni do vročitve. 
Med omenjenimi projekti je 
petletni projekt e-matične-
ga registra, kjer imajo vneše-
nih že 51 odstotkov oziroma 
21.000 vseh rojstev v obči-
ni. Do konca leta po besedah 
vodje oddelka za upravne no-
tranje zadeve Ivanke Medve-
šček načrtujejo vnos 87 od-
stotkov rojstev. 
V cilju približevanja storitev 
občanom je zagotovo lanska 
avgustovska preselitev v novo 
upravno stavbo, kjer 46 zapo-
slenih lahko lažje in občanom 
prijaznejše dela. Prav tako so 
uvedli torek kot dodaten ura-
dni dan. Če bo državna ured-
ba sprejeta, bodo z majem 
delali tudi ob sobotah, čeprav 

Uspešni	in	strankam	prijazni
BREŽICE – Upravna enota Brežice je v minulem letu v celoti dosegla poslovne cilje. Obravnavali so 11.000 
zadev, kar je za 17 odstotkov več kot leto prej, pohvalijo pa se lahko tudi z njihovo visoko rešljivostjo, ta 
je 97,65 odstotna. V zakonitem roku so obravnavali 99,95 odstotkov omenjenih zadev. V letošnje leto so 
prenesli 259 nerešenih. Obravnavali so 53 pritožb, kar je za 22 odstotkov manj kot leta 2005.

načelnik Bukovinski priznava, 
da je sindikat zaposlenih pro-
ti delovni soboti. 

V cilju zagotavljanja večje-
ga zadovoljstva strank so lani 
spomladi odprli krajevna ura-
da na Bizeljskem in v Dobovi. 
na Bizeljskem se je dobro pri-
jel, v Dobovi pa niti ne, zato 
so se odločili, da dobovskega 
zaprejo. Razmišljajo o odpr-
tju uradov na Veliki Dolini in 
prihodnje leto morda v Cer-
kljah ob krki.
Od leta 2002 ocenjujejo za-
dovoljstvo strank, ki je v ra-
hlem porastu. Dosegajo 4,2 
točke od 5 možnih. Stranke so 

z njihovim delom zadovoljne, 
60,83 odstotka pa jih je na vr-
sti takoj, brez čakalnih vrst. 
Po besedah Alison Teodorovič 
s službe za skupne zadeve so 
nad slovenskih povprečjem. 
enkrat letno ocenjujejo tudi 
zadovoljstvo zaposlenih, ki 
se iz leta v leto povečuje, za-
dovoljnih je 90 odstotkov za-
poslenih. Od maja 2006 spre-
mljajo zadovoljstvo strank 
tudi mesečno in tako lahko 

tudi takoj ukrepajo. 
na brežiški upravni enoti tre-
nutno mag. Hrvoje Oršanič 
razstavlja fotografije o gozdu.

S.V.

Darko Bukovinski

Tajnica	KS	sporna,	hišnik	
tudi,	kaj	pa	ostali?
BREŽICE – Različna pravna mnenja na vprašanje glede nezdružljivosti funkcije občinske svetnice in taj-
nice v Krajevni skupnosti (KS) Jesenice na Dolenjskem so Rajki Križanac zapletli življenje. Kot pravi, je 
dejstvo, da obstaja 37.b člen zakona o lokalni samoupravi, vendar ni jasen. Še vedno opravlja obe funkci-
ji, če bo morala izbirati, bo ostala svetnica. 

Rajka Križanac
tudi mandat Staneta Rada-
noviča je sporen. Radano-
vič, ki kot tehnološki višek 
zapušča občinsko upra-
vo, je dejansko vzdrževa-
lec objekta na gubčevi 10, 
to se pravi hišnik v nekda-
njem domu JLA. Občina je 
tudi zanj pridobila mnenje 
z istega naslova, v katerem 
pojasnjujejo, da se nezdru-
žljivost nanaša ne glede na 
vrsto dela (hišnik-vzdrže-
valec) in tudi ne glede na 
obliko opravljanja nalog.
Radanovič pravi, da se je 
odločil za to možnost, ker 
gre za politično izsiljeva-
nje in je prepričan, da bi 
ga izrinili tako ali drugače. 
in zato raje ostaja svetnik, 
saj je tako kot Rajka križa-
nac s preferenčnimi glaso-
vi dobil direkten mandat v 
občinskem svetu.
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na letošnji salamiadi je strokovna komisija, katere člani so 
tudi Sevničani Karel Kozole, Franci Sotošek in Braco Miro-
ševič, ocenjevala 86 salam, ki so jih izdelali predvsem sa-

lamarji s področja Posavja in Dolenjske. Po okusu, vonju, 
zunanjem izgledu in prerezu je komisijo ponovno prepriča-
la salama Milana Daničiča s kompolja, ki si je že drugo leto 
zapored prislužil prvo mesto. Drugo mesto je osvojil Andrej 
Počrvina z Otočca, tretje pa Luka Vodopivec iz novega me-
sta. Sevniški župan Kristijan Janc je najboljšim trem sala-
marjem podelil diplome in kristalne pokale. 

tudi letošnjo salamiado je otvorila godba Blanški vinogra-
dniki, za dodatno popestritev sta poskrbela visoka gosta – 
tito in Jovanka, na prireditvi pa se je mudil tudi kralj cvič-
ka Marjan Pirc z Malkovca. Ob dobri pijači in jedači so za 

zabavo skrbeli člani ansambla Slepo črevo ter voditelj Slav-
ko Podboj. Sicer pa se je tudi letos salamiade udeležila de-
legacija iz Madžarske, ki jo je vodil župan Bekeščabe, med 
znanimi obrazi smo ponovno opazili ministra za gospodar-
stvo mag. Andreja Vizjaka, nad odličnimi salamami pa se je 
navduševal tudi Davo Krničar z družbo uspešnih alpinistov 

in gorskih reševalcev. 
najboljši metalec prest 
Ivan Poplas iz Sevnice je 
bil nagrajen z odojkom, 
naj mučenik Damjan Ha-
binc, prav tako domačin, 
pa s sodčkom cvička. Za 
najmlajšega salamarja je 
bil izbran osemnajstletni 
Sevničan Mitja Trefalt. 
težo salame velikanke, 
ki je tehtala 3309 gra-
mov, je najbolj natančno 
ocenil Anton Metiš z gor-
njega Slavetiša, ki je za 
nagrado postal tudi njen 
lastnik. Sevniška salamia-
da se je zaključila nasle-
dnji dan v družbi soprog, 
ko so v gostilni Vrtovšek 
obeležili dan sprave. 

Smilja Radi
Tanja Grabrijan

Na	salamiadi	najboljši	
domačin	Milan	Daničič
SEVNICA - V Gostilni Vrtovšek so se že 46-to leto zapored 
na dan mučenikov zbrali salamarji in ljubitelji salam. Tra-
dicionalno prireditev, ki jo organizira Društvo salamarjev 
Sevnica in na katero ženske nimajo vstopa, so tudi letos 
zaznamovale odlične salame tekmovalcev, cviček iz vin-
ske kleti Mastnak in domača glasba. 

Najboljše salame so izdelali: Andrej Počrvina z Otočca 
(2. mesto), Milan Daničič s Kompolja (1. mesto) in Luka 
Vodopivec iz Novega Mesta (3. mesto).

Za dobro voljo na salamiadi so skrbeli člani ansambla 
Slepo črevo in voditelj Slavko Podboj.

Mitji Trefaltu je nagrado za najmlajšega salamarja podelil 
predsednik Društva salamarjev Sevnica Stane Krnc.

Salama velikanka, ki je tehtala 
3309 gramov, je postala last 
Antona Metiša, ki se je z oceno 
»na oko« najbolj približal 
njeni dejanski teži.

Člani teh sekcij kulturnega 
društva Žarek Dolenja vas so 

se zbrali in pregledali, kaj so 
postorili v preteklem letu. Z 
veseljem so ugotovili, da je 
za njimi uspešno leto. Ljud-
ski pevci Ajda so izvedli kon-
cert ljudskih pesmi ter imeli 
še 26 nastopov izven krajev-
nih meja, posneli pa so tudi 
zgoščenko z 18 pesmimi. 
Dramska sekcija Veseli oder 
je uprizorila komedijo Center 

Utrinek	z	Ajdo,	Prepelicami,	
Veselim	odrom	ter	Sanjami
DOLENJA VAS – Čas letnih zborov, ki jih imajo društva v prvih mesecih leta, je zabeležilo tudi Kulturno 
društvo Žarek iz Dolenje vasi pri Krškem. Pod njegovim okriljem delujejo štiri sekcije, ustanovili pa so 
ga leta 1998. Vodja sekcije Ljudski pevci Ajda je Niko Bogovič, gonilna sila ŽePZ Prepelice je Milena Pe-
terkovič, dramsko sekcijo Veseli oder vodi Dušica Padovnik, literarno sekcijo Sanje pa Jožica Vogrinc.

na sekcija pa se je predsta-
vila na proslavi ob krajevnem 
prazniku, na prireditvi so so-
delovale tudi ostale sekcije 
društva.

tudi v letošnjem letu bodo 
sekcije pripravile več prire-
ditev, med drugim Ajda na-

črtuje koncert z naslovom 
Zapojmo čisto po domače, 
Prepelice so si izbrale naslov 
koncerta Prepelice z vami in 
za vas, nameravajo pa pri-
praviti še prireditev Večer 

raj, ki jo je napisala in reži-
rala Aleksandra Tomažin, 

pripravili pa so še pet gosto-
vanj. Zborovodkinja Ženske-
ga pevskega zbora Prepelice 
je Mira Dernač Hajtnik. Pre-
pelice so v domači cerkvi or-
ganizirale samostojni kon-
cert, poleg tega pa gostovale 
še v krški Dvorani v parku in 
na Senovem ter se udeležile 
revije odraslih pevskih zbo-
rov Pesem Posavja. Literar-

Avsenikovih pesmi, Ajda bo 
izvedla tako so peli nekdaj, 
Veseli oder pa komedijo ne-
resnična resničnost. Vse sek-
cije pa se bodo vključile v 
program ob krajevnem pra-
zniku, ki bo v mesecu avgu-
stu. Že v nedeljo, 25. marca, 
ob 17. uri pa vabijo krajane 

in tudi druge obiskovalce v 
dolenjevaški dom na priredi-
tev Mama je ena sama. 

M. Kalčič M.

Predsednica dolenjevaških Žarkov je Mira Damjanović.

Mira Damjanović, domačinka iz Pesjega, je prva in po nekaj-
letnem premoru ponovno predsednica v kulturnem društvu 
Žarek Dolenja vas. Spominja se, kako je nastala pobuda za 
ustanovitev društva, saj so v kraju začutili mrtvilo na kultur-
nem področju. Skupaj z Jožico Vogrinc sta pripravili poseb-
no povabilo in se odpravili od hiše do hiše. na prvem sestanku 
se je zbralo 40 krajanov in že takoj je pričel delovati mešani 
pevski zbor. Prva zborovodkinja je postala Mateja Rožman iz 
kapel. Začele so nastajati tudi sekcije, saj se je pokazalo, da 
so domačini željni raznih prireditev. Predsedniško mesto dru-
štva je bilo kar nekako rezervirano za ženske, saj je bila na-
slednja predsednica Irena Stergar, nato pa še Mateja Jesen-
šek. Damjanovićevo veseli, da se v društvo vključujejo tudi 
članice in člani iz krškega, Rake, Senovega ter Brestanice. 

SeVniCA – V mesecu marcu je 
v Mladinskem centru Sevni-
ca potekal še drugi del First 
chance festivala pod organi-
zacijo kŠtM Sevnica, Študent-

skega kluba Sevnica in Mladin-
skega sveta Občine Sevnica. 
tokrat se je izmed sedmih pri-
javljenih skupin najbolje od-
rezala zagorjanska turbodžez 
skupina galama. 
Mlade alternativne glasbene 
skupine je tudi tokrat poleg 
občinstva ocenjevala strokov-
na komisija (Jani Košir, Zoran 

Zagorjanom	drugi	del	
First	chance	festivala

kRŠkO - V torek, 13. marca, so občinski svetniki stranke SDS 
iz brežiške, krške in sevniške občine vzpostavili Regijski klub 
svetnikov (RkS). Ustanovili so ga z namenom, da bodo s sku-
pnim in usklajenim delovanjem prispevali k hitrejšemu ra-
zvoju regije, sicer pa so si za svoje osnovne naloge zadali: 
izmenjavo informacij znotraj svetniških skupin, usklajeno de-
lovanje, aktivno sodelovanje pri izvedbi regijskih projektov 
ter oblikovanje iniciativ za nove projekte na vseh področjih 
dela. kot vodja RkS je bila s podporo vseh svetnikov imenova-
na Patricia Čular, svetnica občinskega sveta Brežice in podž-
upanja občine Brežice.

Čularjeva	na	čelu	Regijskega	
kluba	svetnikov	SDS

Košir in Matthias Jasbetz), ki 
je s seštetjem točk drugo na-
grado podelila skipini Veto iz 
nove gorice, tretjo pa celjski 
zasedbi Meanless. Zasedba s 

Senovega Splash the toilet je 
pristala na četrtem mestu. 
Zmagovalni skupini First chan-
ce festivala – trio k in gala-
ma, bosta dobili priložnost za 
nastop na festivalu Dnevi mla-
dih, ki bo potekal med 18. in 
20. majem 2007 v Sevnici.

Tanja Grabrijan

Posavske barve so zastopali Senovčani Splash the toilet. 

SenOVO - V četrtek, 15. mar-
ca, so se v Domu XiV. divizije 
na zboru sestali člani Zveze 
kulturnih društev krško (ZkD). 
Zbor je bil sklican na pobu-
do nekaterih društev, ki so pri 
svojem delu pogrešali opo-
ro pred leti aktivne in močne 
stanovske organizacije, kate-
re predsedstvo pa se žal v za-
dnjih petih letih ni niti enkrat 
sestalo. Zato so na zboru izvo-
lili tudi novo vodstvo, in sicer 
bo poslej ZkD krško kot pred-
sednik vodil Samo Hajtnik, za 
podpredsednika je bil izvo-
ljen Anton Petrovič, tajniška 
dela bo opravljala Petra No-
vak, blagajniško poslovanje pa 
bo vodila Zdenka Gorišek. Ob 
tem so izvolili tudi novo sesta-

Krška	„ZKD“	spet	v	pogonu

ZMAGALI MARSHMALLOW - V petek, 16. marca, je v 
Mladinskem centru Brežice potekal lokalni predizbor 
za nastop na festivalu Rock Otočec. Nastopili so 
Marshmallow iz Kostanjevice na Krki, Versus iz Novega 
mesta in Brežičani Rann. Z izvirnostjo, melodičnostjo in 
prijetnim scenskim nastopom je največ glasov publike 
in strokovne žirije (Anja Pinterič, Mirjana Klinec in 
Petra Uršič) osvojila mlada skupina Marshmallow z 
vokalistko Ano Pincolič.

vo nadzornega odbora in disci-
plinske komisije.  

B. M.
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V lanskem letu so se s štirimi 
konji udeležili razstave konj 

na Radgonskem sejmu in lo-
voriko rejca leta 2006 za po-
savsko pasmo je s sabo pone-
sel Vlado Pacek iz krškega. V 
septembru je bila organizira-
na razstava v Semiču in tja 
so se podali z osmimi konji z 
vpregami. Licenciranje ple-

Najboljša	Kežmanova	Fojka
RAVNO PRI RAKI - Slovensko združenje rejcev konj pasme Posavec je bilo 
ustanovljeno pred dvema letoma. V društvo je včlanjenih 200 članov, ki so 
večinoma iz občin Krško in Brežice, nekaj pa jih je tudi iz drugih slovenskih 
krajev. Za predsednika so izvolili Petra Pangrčiča iz Globočic pri Krški vasi. 

menskih žrebcev za leto 2007 
je bilo v žrebetišču Briga pri 

kočevju in prvič so smeli so-
delovati tudi rejci, ki so izbi-
rali najboljše 3-letne pleme-
njake, 5-letnim pa so podelili 
doživljenjsko licenco.

V letošnjem letu so že sode-
lovali na gregorjevem sejmu, 

kjer so v novomeškem grabnu 
pripravili tudi razstavo konj. 
V soboto, 24. marca, pa se 
bodo v Šentjerneju udeleži-
li razstave plemenskih žreb-
cev in kobil, obenem bo tam 
potekala tudi prodaja. Rej-
ci bodo tudi letos sodelova-
li pri izbiri plemenskih žreb-
cev za prihodnje leto in kot 
v lanskem letu pripravili de-
lovno sposobnost svojih ko-
njev. Prvo organizirana delov-
na sposobnost je potekala v 
kapelah konec decembra. na 
njej je sodelovalo osem ko-
bil in en žrebec, pomerili pa 
so se v vleki hloda in vožnji 
z vozom. Prvo mesto je zase-
dla kobila Fojka-Vrana Marti-
na Darka Kežmana iz Loč pri 
Dobovi (na fotografiji), dru-
go mesto kobila Zvezda Ivana 
Hotka iz kapel ter tretje me-
sto Hidra-Viola rejca Jožeta 
Jurkasa iz Dobove.  M. K. M.

Društvo, ki se je lani izločilo 
iz Združenja seniorjev Slove-
nije, šteje zdaj 65 individual-
nih in 15 kolektivnih članov, 
med katerimi so štiri občine, 
poleg posavskih še Bistrica ob 
Sotli, in večja domača podje-
tja.

Potem ko so zadnji čas s šte-
vilnimi okroglimi mizami, 
razpravami in svojimi stališči 
okrog pomembnih razvojnih 
dokumentov – med drugimi so 
denimo gostili tudi evropske-
ga komisarja dr. Janeza Po-
točnika ter državne sekretar-
je dr. Andreja Horvata, dr. 
Andreja Kitanovskega in dr. 

Desetletnica	posavskih	
seniorjev

Iz	Ljubljane	skozi	
krške	oči
Ko sem z devetnajstimi leti šla na 
študij v Ljubljano, sem bila prepri-
čana, da se bom vrnila domov. V Kr-
ško. Kjer bom delala in živela. In v 
začetku je res tako kazalo. Z Gora-
nom Rovanom in Jožetom Grajžlom 
sem začela delati na krški televiziji 
in se naučila osnov. Dela, potrpežlji-
vosti in obrti. Ki je v novinarskem 
poklicu najpomembnejša. Kilome-
trina, pač....

Potem pa se je zasukalo proti Ljubljani. Dobila sem delo 
na kanalu A, potem redno zaposlitev na takrat povsem novi 
Pop tV. kjer sem se zasidrala. in začela urejati svoj koti-
ček. Vrtiček. in počasi, ne da bi se zares zavedala, čeda-
lje večkrat ostajala čez vikend v Ljubljani. ki je zdaj po-
stala moj dom.

Ljubljana, moji someščani, je lahko bela in topla in prije-
tna. Če imaš tu svojo družino, deklico, ki se je rodila v tu-
kajšnji porodnišnici, in nove znance. ki so zgolj izjemoma 
Ljubljančani. Vsi smo pritepeni, priseljeni in udomačeni. 
V prestolnici.

Je pa hec, če imaš korenine drugod, nikoli se zares ne 
identificiraš s prebivalci, nikoli zares hitro ne odgovoriš na 
vprašanje, odkod pa si... Sama malo postanem in rečem: 
»Živim v Ljubljani, sem pa iz krškega.« na to sem ponosna. 
Brez sentimenalnosti, brez patetike.

krško mi je dalo okvir, osnovo in vzletno stezo. tipična žen-
ska manjšega kraja sem. Pozdravljam vse po vrsti, se na-
smiham ljudem in jih prežarčujem z nuklearno energijo. in 
zvesto branim pravice vseh, ki ste ostali doma. 

na jutranjih sestankih redakcije vselej vztrajam na zgod-
bah iz naših koncev. Stara tovarna celuloze, nuklearka, 
meja... kolegi se nasmehnejo, ko se goreče zavzemam za 
pravice sadjarjev iz naše občine, ki jim je toča uničila iz-
delek. in jaz sem ponosna, ker moje mnenje upoštevajo.

Saj si ne laskam, da delam kaj pomembnega za krško, sem 
pa njegov del. in mnogo ljudi, ki kroži v medijih, je prav 
iz našega kraja. 

Moje področje novinarskega ustvarjanja sta zdravstvo in 
medicina. in moja rubrika Vizita je polna zdravstvenih na-
svetov. Za vsakogar. Vsak teden poskušam povedati kaj no-
vega, uporabnega in zanimivega o tem, kako lahko po-
skrbimo za svoje zdravje, ali kaj bi lahko naredili, da ne 
zbolimo. 

kar meni ne uspeva najbolje. tempo življenja, predvsem 
pa stres, ki je redni spremljevalec mojega vsakdana, ne 
vplivata najbolje na počutje. tako moje kot mojih kole-
gov ne.

Pogosto me ljudje na cesti ustavljajo in me sprašujejo, 
če sem zdravnica. Želijo si mojih nasvetov in menijo, da 
imam kakšno čarobno formulo za njihove težave. in ravno v 
tem vidim najbolj bolečo točko našega zdravstva. Zdravni-
ki za svoje bolnike nimajo dovolj časa. 7 minut na bolnika 
je normativ... to pa je že zgodba za naslednje branje...

Piše:
Alenka Mirt Iskra

Prvi marec je za dan Civil-
ne zaščite leta 1990 razglasi-
la OZn z namenom, da se v 
javnosti krepi zavest o ogro-
ženosti pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter o vlo-
gi pripadnikov Civilne zaščite 
pri varstvu pred njimi. kakor 
je poudaril na slovesnosti v 
termah Čatež Srečko Šestan, 
vodja Sektorja za načrtova-
nje in preventivne dejavnosti 
na Upravi RS za zaščito in re-
ševanje, živimo v času inten-
zivnega informacijskega in 
tehnološkega razvoja, zaradi 
česar sta pomen in dejavnost 
zaščite in reševanja toliko ve-
čja. Ob tem pa je izrazil za-
dovoljstvo, da so uspeli kljub 
spremembam zakonodaje s 
področja zaščite in reševa-
nja ohraniti sistem prosto-
voljstva v različnih reševal-
nih službah, pred njimi pa je 

Cvetkoviču	najvišje	
regijsko	priznanje	CZ
ČATEŽ OB SAVI - Prvega marca obeležujejo svoj dan pripadniki Civilne zaščite po vsem svetu. Prav tega 
dne je v Ljubljani potekala osrednja državna slovesnost, na kateri je plaketo Civilne zaščite prejel Občin-
ski štab za Civilno zaščito Sevnica, dan pred tem, 28. februarja, pa je bila v Termah Čatež organizirana 
slovesnost s podelitvijo priznanj tudi za pripadnike Civilne zaščite iz Posavja.

še veliko dela, saj je potreb-
no sistem zaščite in reševa-
nja vzpostaviti še v vseh no-

voustanovljenih občinah. Ob 
tem pa morajo organizacij-
sko preoblikovati Civilno za-
ščito tudi za potrebe delova-
nje v bodočih pokrajinah.

Ob kulturnem programu, ki 
so ga izvajali učenci breži-
ške glasbene šole in Sekstet 

trobil iz Loč, pa so bila po-
deljena tudi letošnja prizna-
nja. Šest bronastih znakov 
so prejeli: Vlado Grahovac, 
Miroslav Rihter, Roman Ma-
tjađič, Sergeja Bizjak, Ma-

tjaž Mavsar in v odsotnosti 
Branko Podpečan. Dva sre-
brna znaka CZ sta bila pode-
ljena krškemu podjetju ga-
stromix za logistično oskrbo 
izvajalcev civilne zaščite in 
Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Šentjanž ob 100-le-
tnici delovanja. najvišje re-
gijsko priznanje, zlati znak 
CZ, pa je prejel Vinko Cvet-
kovič, član štaba CZ Brežice, 
ki je tudi tajnik gZ Brežice 
in že pol stoletja član gasil-
ske organizacije. Ob tej pri-
ložnosti pa je bil čestitk de-
ležen tudi Občinski štab CZ 
občine Sevnica, ki ga že pet-
najst let kot poveljnik vodi 
Ladislav Močivnik, ki je v 
imenu sevniškega občinskega 
štaba prejel plaketo na cen-
tralni državni slovesnosti v 
Ljubljani. 

Bojana Mavsar

Letošnji nagrajenci Civilne zaščite

Igorja Šalamuna – praznovali 
delovno, bodo zdaj pripravili 
še praznično prireditev.

V petek, 23. marca, ob 19. uri 
bo v kulturnem domu krško 
prireditev za javnost, na ka-
teri bodo nastopile skupine iz 
vseh štirih občin: iz Brežic vo-
kalna skupina Solzice, iz kr-
škega simfonični orkester, iz 
Sevnice oktet Jurija Dalmati-
na in iz Bistrice ob Sotli tam-
buraši. Ob jubileju bo izšel 
tudi bogat zbornik s prispev-
ki vseh štirih županov, mini-
stra Andreja Vizjaka, pred-
stavnikov zbornice in vseh 
slovenskih seniorskih društev, 

slikovno gradivo pa bo osveži-
lo najbolj pomembne dogod-
ke iz desetletnega delovanja 
posavskih seniorjev. Vstopni-
ne ne bo.

Posavsko društvo seniorjev, 
menedžerjev in strokovnja-
kov bo ob koncu marca imelo 
še svoj redni letni občni zbor, 
ko bodo v svoje vrste spre-
jeli blizu deset novih članov 
in kolektivov. Dogodek bodo 
obogatili še s krajšim kultur-
nim programom, poseben pri-
spevek pa bo pripravil  profe-
sor in naš ugledni diplomat v 
OZn Danilo Türk.

V. P.

POSAVJE - Posavski seniorji, od srede lanskega leta povezani v Posavsko društvo 
seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov, bodo ta mesec še bolj slavnostno pro-
slavili svojo desetletnico. 

kRŠkO - iz podatkov Upravne 
enote krško o številu rojstev 
po krajevnih skupnostih v ob-
čine krško je razvidno, da je 
bilo v letu 2006 v enajstih kra-
jevnih skupnostih število roj-
stev večje od števila umrlih, v 
petih kS pa je bila razlika ne-
gativna. 
Večjo smrtnost od rojstev so 
imeli v kS Rožno – Presladol, 
na območju katere sta bila ro-
jena le dva otroka, šest kra-
janov pa je umrlo, v kS ko-
privnica, kjer je umrlo deset 
krajanov, rojeni pa so bili štirje 
otroci, v kS Raka, kjer so ime-
li 23 rojstev in 25 smrti, ter v 
kS Brestanica, kjer so imeli 20 
rojstev in 21 smrti. negativno 
razliko med številom rojstev in 
smrti so imeli tudi na obmo-
čju nekdanje kS kostanjevi-
ca, današnje občine, v kateri 
se je rodilo 22 otrok, umrlo pa 
27 občanov. največjo pozitiv-
no razliko v prid novorojenih 
so imeli lani v kS Veliki Podlog, 
kjer se je rodilo 19 otrok, umr-
lo pa sedem krajanov, in v kS 
mesta krško, na območju ka-
tere je bilo rojenih 70 otrok, 
56 krajanov pa je preminu-
lo.  Skupno se je v letu 2006 
na območju občine krško rodi-
lo 294 otrok, od tega 149 de-
klic in 145 moških, umrlo pa je 
262 občanov, od tega 124 žen-
sk in 138 moških. 

B.M.

Lani	najmanj	
otrok	v	KS	Rožno-
Presladol	in	
Koprivnica

PODSReDA - V kozjanskem regijskem parku pripravljajo veliko-
nočni program, v okviru katerega bodo potekale ustvarjalne de-
lavnice, ki bodo namenjene tako učencem osnovnih šol, ki deluje-
jo znotraj zavarovanega območja kakor tudi ostalim prebivalcem 
in obiskovalcem. na delavnicah bodo udeleženci izdelovali cve-
tnonedeljske butare in pisanice v različnih tehnikah – batik, ser-
vetna in tehnika drsanja. Delavnice za učence osnovnih šol bodo 
potekale med 26. marcem in 6. aprilom, 29. marca in 5. aprila pa 
bodo organizirane delavnice tudi v popoldanskem času. 5. aprila 
se bo ob 19. uri s starega zvonika v Podsredi oglasila raglja, ki po-
nazarja star krščanski običaj, ko se  na veliki četrtek zvečer zvo-
novi zavežejo in se namesto njih raglja. Ragljanje se je opustilo 
nekako pred tridesetimi leti, zato so se v kozjanskem parku odlo-
čili, da običaju vrnejo nekdanje mesto. V. S. / B. M.

Velikonočne	delavnice
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OtOČeC – Podjetje Begrad je prejšnjo sredo na novinarski kon-
ferenci na gradu Otočec predstavilo svojih 60 let delovanja. Di-
rektor Begrada Franc Panjan je povedal, da danes z zanosom 
gledajo v prihodnost, saj je Begrad večji, zrelejši in uspešnej-
ši kot kadarkoli. Spomnil je na glavne mejnike, ki so pripomogli, 
da je Begrad iz majhnega gradbenega podjetja prerasel lokalne 
okvire in zaznamoval celotno slovensko tržišče. tako so v zadn-
jem desetletju v Begradu več kot podeseterili prihodke iz pro-
daje in dobiček. tradicija, znanje in izkušnje se odražajo tudi v 
dobrih poslovnih rezultatih leta 2006 in ugodnih letošnjih napo-
vedih. Donos na kapital se je povečal iz 6 v letu 2005 na 17 od-
stotkov v letu 2006.
Begrad ima danes skoraj 400 zaposlenih, najpomembnejša dejav-
nost skupine Begrad, ki jo sestavljajo Begrad, d.d., Begrad Črno-
melj, d.o.o., Begrad krško, d.o.o., in AB gradnja, d.o.o., iz kar-
lovca, pa je gradbeništvo. Med referenčnimi objekti prevladujejo 
objekti visokih gradenj različnih namembnosti.
V prvih 50 letih obstoja je podjetje zadovoljevalo predvsem na-
ročnike gradbenih projektov iz Bele krajine in dela Hrvaške. Z 
osamosvojitvijo Slovenije tudi Begrad niso obšle zaostrene gospo-
darske in politične razmere, zaprtje hrvaškega trga in vse večja 
konkurenca. Vendar mu je uspelo pravočasno tehnološko, organi-
zacijsko in kadrovsko prenoviti podjetje. Od leta 1997 povečujejo 

tržni delež na celotnem območju Slovenije, tako ima na področju 
visokih gradenj Begrad več kot petodstotni tržni delež. Podjet-
je AB gradnja, vodilno gradbeno podjetje v visokih gradnjah v 
karlovški županiji, je v zadnjih petih letih na hrvaškem tržišču 
povečalo obseg prihodkov za skoraj 250 odstotkov. 
Projekti gradnje za trg so v zadnjih petih letih narasli za več kot 
šestkrat in dosegajo skoraj 20 odstotkov skupne prodaje. Med 
načrtovanimi novimi projekti gradnje za trg se bodo nekateri v 
naslednjih letih izvajali tudi v krškem, saj je podjetje solastnik 
zemljišča na lokaciji nekdanjega zdravstvenega doma in „Bonove 
hiše”, kjer naj bi zraslo cca. 66 stanovanj.
Častitljivo 60-letnico so v Begradu pospremili s plemenitim deja-
njem, saj so novomeški bolnišnici poklonili 10.000 evrov za nakup 
ultrazvočnega aparata za ginekološko-porodniške potrebe. 

Bojana Kunej

ne sme zaostajati,“ poudarja 
Ritlop, ki kot dobre ocenjuje 
tudi odnose z okoliškimi kra-
jani in lokalno skupnostjo na-
sploh.

kot že omenjeno, je Ritlop 
tudi vodja izgradnje He kr-
ško, ki se bo začela v krat-
kem. Pogodba za gradnjo 
mostu, nujno potrebnega za 
izvedbo pripravljalnih del, 
naj bi bila podpisana že v 
teh dneh, projekt za prido-

bitev gradbenega dovolje-
nja za jezovno zgradbo pa je 
v zaključni fazi izdelave. He 
krško se bo zaradi utesnje-
nosti prostora in ozke stru-
ge Save gradila v dveh grad-
benih jamah: najprej bodo 
na levem bregu Save zgradili 
prelivna polja, skoznje usme-
rili Savo, nato pa na desnem 
bregu zgradili še strojnično 
zgradbo. 

Peter Pavlovič

li težave z geologijo materi-
ala, ki je bil bolj nestabilen, 
kot so pričakovali, in se je si-
pal v gradbeno jamo, zato je 
bilo potrebno narediti doda-
tne ojačitve brežine. „to nas 

je malo zadržalo, da pa ni-
smo v neki časovni zamudi, 
gre zahvala tako izvajalcem 
kot vremenskim razmeram,“ 

pravi Ritlop. Ostalih poseb-
nih težav ni bilo, zato konč-
ni rok izgradnje ostaja po-
mlad 2009, ko je predvideno 

poskusno obratovanje. Prvi 
kilovati elektrike pa bodo iz 
nove v verigi spodnjesavskih 
hidroelektrarn stekli že jese-
ni 2008, ko bodo zagnali prvi 
agregat. 

Poleg omenjenega konzor-
cija izvajalcev glavnih grad-
benih del so ostali večji po-
godbeni partnerji še Litostroj 
kot dobavitelj turbine, Mon-
tavar kot dobavitelj hidro-
mehanske opreme in dviga-

la ter končar kot dobavitelj 
generatorja. Ravno v tem te-
dnu pa naj bi bil objavljen 
tudi razpis za izvajalca del 
pri urejanju akumulacijske-
ga bazena za elektrarno. V 
Holdingu Slovenske elektrar-
ne sicer čakajo na pridobi-
tev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo bazena, čemur bo 
takoj sledil začetek del na 
terenu. „elektrarno moramo 
gledati kot celoto, ne le kot 
energetski objekt, zato gra-
dnja akumulacijskega bazena 

Po zaključku pripravljalnih 
del, v okviru katerih sta bili 
narejeni tesnilna zavesa in 
obodna stena, pa tudi manj-
ši del izkopa, so se julija lani 
pričela glavna gradbena dela, 

ki jih izvaja konzorcij Primor-
je – CgP novo mesto – kostak 
krško. V tem času so opravi-
li izkop za strojnico in preliv-
na polja, položili podložne 
in drenažne betone ter za-
čeli z gradnjo masivnih blo-
kov za pet prelivnih polj, ki 
že dobivajo izrisano podobo. 
V strojničnem delu elektrar-
ne se je že pričela montaža 
prvih strojnih delov, natanč-
neje kolena sesalne cevi. 

„Mila zima nam je šla zelo 
na roko, to je treba prizna-
ti, takšnih vremenskih pogo-
jev verjetno ne bo več,“ pou-
darja Sandi Ritlop, a dodaja: 
„Bojimo se, da bomo vse ne-
všečnosti, ki jih lahko pripra-
vi narava, dobili vrnjene v 
kateri od naslednjih zim, saj 
gradnja poteka še dve leti.“ 
Sicer so na gradbišču ime-

Na	gradbišču	HE	Blanca

Gradbincem	je	šla	na	roko	
tudi	mila	zima
BLANCA – Gradnja blanške hidroelektrarne, ki se je uradno pričela 21. novembra 2005, je v polnem teku in po-
teka skladno s predvidenim terminskim planom, zagotavlja vodja projekta izgradnje HE Blanca in HE Krško San-
di Ritlop (na tem mestu je zamenjal Mirana Žgajnerja, ki je novembra lani postal direktor HSE Investa). Za to 
ima poleg prizadevnih izvajalcev del zasluge tudi mila zima, ki je bila gradbincem naklonjena kot le malokdaj.

Sandi Ritlop

Na gradbišču HE Blanca tedensko vgradijo od 1500 do 
2000 kubičnih metrov betona, včasih tudi več. Beton 
vozijo iz dveh betonarn: Savabetonove na Logu in 
Hribškove pri HE Boštanj.

Najvidnejšin del bodoče hidroelektrarne so trenutno 
prelivna polja.

Posebna ponudba do 30. aprila 2007!

Nižje obrestne mere. Krediti tudi do 7 let.

Begradovih	60	let

na dveh predstavitvah so 
bili prebivalci gornjega Le-
narta in Šentlenarta, nocoj 
(22. marca) bo predstavitev 

za krajane Cundrovca in del 
Šentlenarta (vzhodno od Mi-
lavčeve do obvoznice in So-
darska pot), jutri, 23. mar-
ca, pa za krajane Brezine. 
Razgovori potekajo v gasil-
skem domu v Šentlenartu, 
vsak večer ob 19. uri. 

na prvi predstavitvi v tor-
kovem večeru se je zbralo 
okoli 30 krajanov. Mag. Nad-

Predstavitve	za	KS	Šentlenart
Lokalno partnerstvo Brežice je skupaj s predsednikom KS Šentlenart Stanetom Radanovičem pri-
pravilo niz predstavitev postopka izbora lokacije odlagališča NSRAO, vloge lokalnega partnerstva v 
postopku ter načrtovanih aktivnosti. Na pojasnitvene razgovore ter predstavitve možnosti vklju-
čevanja občank in občanov v lokalno partnerstvo so povabili celotno krajevno skupnost. 

ja Železnik z Agencije za ra-
dioaktivne odpadke (ARAO) je 
predstavila postopek umešča-
nja odlagališča nizko in sre-

dnje radi-
oaktivnih 
odpadkov 
(nSRAO), 
in sicer od 
d r žavne 
z a snove 
p o s t o p -
ka ume-
ščanja in 
i d e j n i h 
zasnov iz 

obdobja 1997 – 1999 do da-
nes. Zbranim je pojasnila, da 
je trenutno v sprejemanju 
program dela lokalnega par-
tnerstva ter izdelava predpri-
merjalne študije za lokacijo 
Vrbina. Sklep Vlade o nadalje-
vanju postopka, ki je osnova 
za terenske raziskave, priča-
kujejo maja ali junija. 
njen sodelavec Matjaž Ru-
pret je podrobneje pojasnil, 

da v fazi primerjalnega ovre-
dnotenja na lokaciji v Vrbi-
ni opravljajo zbiranje podat-
kov in osnovni površinski ogled 
terena. terenske raziskave, 
ki jih je podrobno predstavil, 
pa lahko končajo v petih me-
secih. 
Zbrane je pozdravil župan 
Ivan Molan in se jim zahvalil 
za pogum v nadaljevanju po-
stopka za potencialno loka-
cijo odlagališča, saj tako po 
njegovih besedah Občina Bre-
žice ostaja v postopku izbora 
in ima možnost aktivnega so-
delovanja v postopku. 
V mirni in konstruktivni raz-
pravi je krajane zanimalo, 
kdo bo končno odločal o ume-
stitvi odlagališča. Župan je 
pojasnil, da z Lokalnim par-
tnerstvom zagovarja referen-
dum na področju celotne ob-
čine z možnostjo veta za ožji 
del kS ali področje lokaci-
ji bližnjih zaselkov. Prav tako 
so strokovnjaki ARAO odgo-

varjali na vprašanja o va-
riantah izvedbe končnega 
odlagališča in zbranim po-
jasnili, da bodo vse povabili 
na ogled začasnega odlaga-
lišča nSRAO v Brinje pri Lju-
bljani, lahko pa celo v tuji-
no. Razprava je potekala še 
o zastopanosti v Vodstve-
nem odboru Lokalnega par-
tnerstva Brežice, ki je za-
radi izbora nove lokacije v 
rekonstrukcijskem postop-
ku. Vanj bodo na predlog 
kS, občinskega sveta in žu-
pana predlagani novi člani 
iz kS Šentlenart, kjer je po-
tencialna lokacija, in sose-
dnjih skupnosti.

Več preberite na spletni 
strani www.lokalnopar-
tnerstvo.si

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Krajani na prvi predstavitvi
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kRŠkO – V sejni sobi podjetja evrosad je pred dvema tednoma 
potekal razširjen sestanek prizadetih kmetov in kmetijskih 
podjetij v Posavju po suši v letu 2006 s predstavniki odgovor-
nih služb in komisij, ki ga je organizirala kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije - Območna enota Brežice. kmetje iz Posav-
ja se zaradi dejanske škode, ki so jo utrpeli zaradi suše v letu 
2006, ne morejo strinjati z oceno škode zaradi neurij, toče in 
suše v letu 2006, ki jo je januarja letos sprejela vlada RS, zato 
od vlade zahtevajo, da državni komisiji za oceno škode pri Mi-
nistrstvu za obrambo naloži dopolnitev ocene, ki bo ustreza-
la dejanskemu stanju ob spravilu pridelkov glede časa ocene, 
vrst prizadetih kultur in stopenj poškodovanosti.

Zaradi  zelo različnih razmer glede tipa tal, globine tal, lege, 
nagiba in ekspozicije zemljišč, količine padavin in vrste ra-
stlin je bila prizadetost kultur in zato zmanjšanje pridelka 
zelo različno že znotraj ožjih območij, posebej pa še zno-
traj posameznih občin. Posavski kmetje ocenjujejo, da upora-
bljena metodologija ni mogla v zadostni meri zajeti vseh teh 
razlik. Razdelitev območja Slovenije v tri razrede prizadeto-
sti s fiksnim naborom prizadetih kultur je zaradi raznolikosti 
naravnih danosti in izbora kultur v pridelavi po posameznih 
območjih nesprejemljiva, ocena pa posledično premalo na-
tančna, zato jo je potrebno  spremeniti. Predlagajo variabilno 
sestavo nabora prizadetih kultur znotraj posameznih ocenje-
valnih območij oziroma občin, ki bo ustrezala setveni struktu-
ri oziroma kolobarju na konkretnem območju.

kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije podpira tudi sistem 
sofinanciranja zavarovalnih premij v kmetijstvu, kot je opre-
deljen v Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zava-
rovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007, ki jo je sprejela 
vlada RS, zato predlaga kmetom in kmetijskim podjetjem, da 
svojo kmetijsko pridelavo v čim večji meri zavarujejo.

P.P.

Zahtevajo	ponovno	oceno	
škode	po	suši

Večina zahtevkov za dena-
cionalizacijo na posavskih 
upravnih enotah je rešenih. 
na krški upravni enoti je 418 
zahtevkov od 433 že pravno-
močno zaključenih, na breži-
ški je pravnomočnih 426 od 
439 in na sevniški 194 od 198 
zahtevkov.  

UE	Krško	
na Ue krško so bili vloženi 
zahtevki na področju dena-
cionalizacije kmetijskih ze-
mljišč in gozdov za 1309,4522 
ha kmetijskih zemljišč v vre-
dnosti 14.085.071 DeM ter za 
2414,3383 ha gozdov v vre-
dnosti 7.919.832 DeM.
na prvi stopnji je rešenih 429 
zahtevkov, od katerih je 418 
zahtevkov pravnomočno za-
ključenih, 11 zahtevkov pa je 
v reševanju na drugi stopnji 
oziroma v upravnem sporu na 
Upravnem sodišču RS. 
V ponovnem postopku ima-
jo na prvi stopnji v reševa-
nju 4 zahtevke, od tega 2 
za denacionalizacijo kmetij-
skih zemljišč in gozdov in 2 
za denacionalizacijo stavb-
nih zemljišč. V enem primeru 
je postopek prekinjen zara-
di ugotavljanja predhodnega 
vprašanje državljanstva.
Od večjih zahtevkov za dena-
cionalizacijo, ki sta v celoti 
zaključena, sta bila zahtevek 
nadškofije Ljubljana in zah-
tevek Samostana trapistov 
Rajhenburg. načelnik uprav-
ne enote Anton Podgoršek 
je pojasnil, da zahtevki, ki 
so še nerešeni oziroma so v 
ponovnem reševanju na prvi 
stopnji, po obsegu zahteva-
nega premoženja ne pred-
stavljajo večjih zahtevkov. 
Vsekakor pa zahtevek Me-
stne korporacije kostanjevi-
ca na krki, ki je v ponovnem 
reševanju, zaradi specifično-
sti reševanja postopka, ki se 
rešuje po določilih Zakona o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti in vračilu njihove-
ga premoženja in pravic ter 
po določilih Zakona o denaci-
onalizaciji, predstavlja ene-
ga zahtevnejših primerov, saj 
se premoženje v deležih vra-
ča na imena upravičencev, 
ki so ob podržavljenju imeli 
vpisane pravice na posame-
zne hišne številke v kostanje-
vici, ki pa sedaj več ne ob-
stajajo, saj so v kostanjevici 
sedaj ulice. 
Do sedaj je bilo na področju 
vračanja kmetijskih zemljišč 
in gozdov vrnjenih 682,8752 
ha kmetijskih zemljišč in 
1943,6952 ha gozdov.
Za primere, za katere po do-
ločilih zakona obstajajo ovi-
re za vračilo v naravi, je bila 
odmerjena odškodnina v obli-
ki obveznic Slovenske odško-
dninske družbe in priznanic 
Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov, in sicer za: kme-

Se	dolgotrajno	reševanje	
denacionalizacijskih	
postopkov	končuje?
SLOVENIJA, POSAVJE – Vlada RS se je na seji 7. marca seznanila s poročilom o realizaciji sklepov, ki jih 
je sprejela pred letom dni in ki se nanašajo predvsem na reševanje postopkov denacionalizacije na mi-
nistrstvih, tako na prvi kot na drugi stopnji. Ministrstvo za pravosodje v poročilu ugotavlja, da denaci-
onalizacija še vedno poteka počasi in da je bilo v enem letu na vseh upravnih enotah po državi prav-
nomočno zaključenih 977 zadev. Na upravnih enotah po državi je ostalo nerešeno še okoli 1200 zadev, 
polovica vseh odpade na Upravne enote (UE) Ljubljana, Maribor, Kranj in Radovljica. Ministrstva so pri 
reševanju v zamudi. Posavski postopki so v večini primerov zaključeni. 

tijska zemljišča v vredno-
sti 5.473.160 DeM, gozdove v 
vrednosti 157.963 DeM, sta-
novanjske enote v vredno-
sti 522.585 DeM, stavbna ze-
mljišča v vrednosti  406.844 
DeM, premičnine v vrednosti 
312.269 DeM in priznanice v 
vrednosti 61.311 DeM.

UE	Brežice	
Pri Upravni enoti Brežice je 
bilo vloženih 439 zahtevkov 

in sicer: 289 za denaciona-
lizacijo kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov, 141 zadev 
za denacionalizacijo stavbnih 
zemljišč, stanovanjski objek-
tov, poslovnih prostorov in 
poslovnih stavb, 4 zahteve za 
denacionalizacijo gospodar-
skih podjetij oz. kapitala in 
5 zahtev za denacionalizaci-
jo nepremičnin. 
kot je pojasnil načelnik Dar-
ko Bukovinski, z letošnjim 
letom nimajo več nerešenih 
zadev. Pravnomočno je reše-
nih 426 vseh zadev. 13 zadev 
je v reševanju pri ustreznih 
drugostopenjskih organih oz. 
sodišču, in sicer: 6 zadev s 
področja stavbnih zemljišč, 
stanovanjskih objektov, po-
slovnih prostorov in poslov-
nih stavb, 6 zadev s področja 
kmetijskih zemljišč, kmetij 
in gozdov in ena zadeva s po-
dročja gospodarskih družb.  
Med pomembnejše nepremič-
nine, o katerih se vodijo pri-
tožbeni oz. tožbeni postop-
ki, spada kar nekaj objektov 
v mestu Brežice: Cesta pr-
vih borcev 35, Pod obzidjem 
29 in Cesta prvih borcev 36, 
stavbno zemljišče  med cer-
kvijo sv. Lovrenca in »staro« 
osnovno šolo ter premože-
nje kmetijskih zadrug, tako v 
delu, ki se nanaša na poslov-
ne prostore, kot v delu dena-
cionalizacije kmetijskih ze-
mljišč. 
O stanju 13 zadev, ki so v re-
ševanju pri drugih organih, 
nimajo podrobnejših podat-
kov in upajo, da jih bodo čim 
manj prejeli v ponovni posto-
pek.

Za 225,43 ha kmetijskih ze-
mljišč je bila odmerjena od-
škodnina v višini 3.112.382,5 
DeM, za 23,2 ha gozdov je 
bila odmerjena odškodnina v 
višini 120.104,66 DeM, za sta-
novanjske prostore (486 m2), 
poslovne prostore (160 m2)  
in stavbna zemljišča (191.969 
m2) je bila odmerjena odško-
dnina v višini  5.694.021 DeM 
ter za premičnine v višini 
39.732,80 DeM.

UE	Sevnica	
Ue Sevnica je prejela sku-
pno 198 zahtevkov fizičnih in 
pravnih oseb. Le-ti so se na-
našali tako na podržavljene 
nepremičnine kot na premič-
no premoženje (kmetijska 
zemljišča, stavbno zemlji-
šče, gospodarski objekti), 
največji delež vlog pa se je 
nanašal na zahteve po vrači-
lu gozdov, kmečkih gospodar-
stev in vračilo kmetijskih ze-
mljišč. 
Od vseh prejetih zahtev ima-
jo pravnomočno rešenih 194. 
Med nerešene sodijo trije 
postopki, ki so že zaključe-
ni, odločitev upravne eno-
te pa je zaradi vložene tož-
be, v presoji pred Upravnim 
sodiščem. Zahtevek Rimo-ka-
toliške župnije Sevnica imajo 
v ponovnem reševanju in na-
čelnica Ue mag. Darja Drno-
všek je pojasnila, da bo po-
stopek zaključen v aprilu.

Ocenjujejo, da je bila na 
podlagi že pravnomočno re-
šenih zadev upravičencem 
poplačana odškodnina za 
2.670 ha kmetijskih in stavb-
nih zemljišč, ter  odškodni-
na za premično premože-
nje, v skupni vrednosti okoli 
5.200.000 DeM. 
njihov največji zahtevek se 
je nanašal na vračilo nepre-
mičnega in premičnega pre-
moženja, ki je bil v lasti del-
niške družbe »Šentjanški 
premogovnik«, vendar je bila 
zadeva v letu 2003 v reševa-
nje odstopljena Okrajnemu 
sodišču v Sevnici.
V celotnem obdobju reševa-
nja denacionaliazijskih zadev 
je bilo na podlagi vloženih 
pritožb drugo stopenjskim or-
ganom v reševanje posredo-
vanih 30 zadev, od teh pa jih 
Ue v ponovno reševanje pre-
jela 10.

Suzana Vahtarič 

Opomba: Upravne enote so za 
minulo obdobje vodile eviden-
co odškodnin v nemških mar-
kah (DEM), zato so vsi finančni 
zneski zapisani v tej valuti.

Na osrednji brežiški ulici zaradi denacionalizacijskega 
postopka sameva zgradba nekdanje SDK oz. Agencije za 
plačilni promet

Vlada RS pripravlja predlog 
zakona o zaključku denaci-
onalizacijskih postopkov, ki 
naj bi čakal le še na uvrsti-
tev na dnevni red. Predlog 
odpravlja pomanjkljivosti 
zakona o denacionalizaciji 
in odpravlja dileme, ki so 
se pojavile ob njegovem iz-
vajanju. Zakon naj bi dolo-
čil obvezne roke za zaklju-
čevanje postopkov na vseh 
stopnjah odločanja. Rav-
no tako naj bi omejil mo-
žnosti za zavlačevanje ti-
stih, ki uveljavljajo svoja 
vlaganja kot tistih, ki uve-
ljavljajo lastninsko pravico 
na stanovanjih v stavbah, 
ki so predmet vračanja. 
enako pa naj bi v sicer že 
pravnomočno zaključenih 
postopkih, v katerih upra-
vičenci iz katerega od ra-
zlogov, ki jih bo zakon ja-
sno urejal, niso uspeli, 
predvideval tudi rok za 
ponovni začetek obnove 
pravnomočno končanega 
postopka.

SeVniCA - na Zavodu RS za zaposlovanje, hkrati pa tudi na Območ-
ni službi Sevnica, so  9. marca objavili dva razpisa, s katerima že-
lijo vzpodbuditi novo zaposlovanje nekaterih ciljnih skupin brez-
poselnih. Cilj prvega razpisa, Javni razpis za spodbujanje novega 
zaposlovanja starejših 2, je spodbujanje zaposlovanja starejših od 
50 let. Delodajalec, ki bo zaposlil starejšega iskalca zaposlitve za 
dobo najmanj enega leta, bo upravičen do povračila stroškov v 
znesku največ do 500 eUR mesečno, pri čemer so bo kot upravi-
čeni strošek upoštevalo 60 % mesečnega bruto osebnega dohodka. 
Drugi razpis, Javni razpis za izbor projektov zaposlitvenih progra-
mov pri neprofitnih delodajalcih za leto 2007, pa je namenjen ti-
stim neprofitnim organizacijam,  ki bi zaposlili osebo, ki je že naj-
manj dve leti brezposelna oziroma je skupaj z vključitvijo v javno 
delo brez zaposlitve najmanj dve leti, ali ki bi zaposlili osebo z za-
poslitveno oviranostjo bodisi na zdravstvenem bodisi na socialnem 
področju. V primeru zaposlitve bo lahko delodajalec uveljavljal v 
obdobju enega leta povračilo stroškov do največ 750 evrov meseč-
no. Rok za prijavo na oba razpisa je 26. marec, več informacij pa  
na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.   B. M.

Razpis	za	zaposlovanje	težje	
zaposljivih	oseb

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Občine krško mag. 
Jože Knez je seznanil prisotne o možnostih, ki jih zakonodaja 
ponuja pri izvedbi komasacije in izpostavil pripravljenost Obči-
ne krško za koordinatorstvo v tovrstnem postopku.

Predstavnik Upravne enote krško Gabriel Metelko je dejal, da 
je bil postopek komasacije krško polje ii odprt 15 let. V tem 
času se je spreminjala zakonodaja, potekalo je dolgotrajno re-
ševanje romske problematike ter ostali zapleti, kar je botrova-
lo k temu, da se je postopek leta 2006 ustavil. nova zakonodaja 
opredeljuje, da je za uvedbo komasacijskega postopka potreb-
nih več kot 80 % površin zemljišč, ki so vključena v komasacijo. 
Priporočljivo je, da se začetni pristop na terenu, ali se kmetje 
strinjajo z uvedbo in izvedbo komasacije, opravi s strani čla-
nov sveta obeh kS, ki bi v prvi fazi preverili njihov interes za iz-
vedbo komasacije. Sledil bo predlog določitve meje komasa-
cijskega območja, katerega komasacijski udeleženci podajo na 
Občino krško. ta bo karto pregledala in komasacijska območja 
uskladila s prostorskim planom. Prav tako komasacijski udele-
ženci-kmetje med sabo imenujejo člane komasacijskega odbo-
ra in njihovega predsednika. V imenu Občine krško bo postopek 
vodila Magdalena Krošelj. 

Predstavnik geodetskega zavoda Slovenije Boris Umbreht je 
prisotne v nadaljevanju seznanil s postopki izvajanja komasa-
cije ter praktičnimi primeri za možnost izboljšanja zemljiške 
strukture, da bi lahko omogočili ustrezno izrabo prostora, bolj 
ekonomično pridelavo in manjše stroške le-te. O tem, kako hi-
tro bo lahko izvedena komasacija, pa je povedal, da je odvisno 
od lastnikov zemljišč. kmetje v postopku nimajo stroškov, saj 
jih v celoti krije država. S komasacijo bi po oceni Umbrehta lah-
ko začeli leta 2009, v kolikor bo izražen interes in ne bo večjih 
težav v fazi pridobivanja pristopnih izjav. 

Komasacija	na	Krškem	polju
KRŠKO - Občina Krško je v minulem tednu pripravila prvo 
sejo, na kateri je predstavnike sveta KS Krško polje in KS Ve-
liki Podlog skupaj s pristojnimi službami seznanila z nadalje-
vanjem komasacije »Krško polje II« in predstavila možnosti 
za njen novi začetek.

V dneh 13., 14. in 15. aprila bo potekala dobrodelna priredi-
tev Cezzara trade Show, ki se bo odvijala v poslovnem centru 
gasa (nova upravna enota Brežice) in bo vsesplošno obarvana: 
modne revije, frizerske revije, predizbor Miss Hawaian tropic 
2008, talent show (iskanje novih talentov v Posavju), glasbe-
ni gostje, otroški programi, predstavitve podjetij, brezplačna 
predavanja in izobraževanja ter še mnogo, več... 

Dobiček bo namenjen pediatričnemu oddelku brežiške bol-
nišnice. Z delom dobička bomo s skupnimi interesi in močmi 
zbrali denar za infuzijsko črpalko, ostali del dobička pa bo na-
menjen izboljšavi otroškega oddelka, ki bo bolje in prijazne-
je prirejen za otroke v času bivanja. 
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Center za razvoj podeželja Posavje vabi na usposabljanja 
posameznike, ki ste že vključeni ali bi se želeli vključiti v 
tematski skupini potencialni rokodelci in potencialni no-
silci dopolnilnih dejavnosti.

Vabljeni vsi, ki se ukvarjate z:
rokodelstvom (ročnim vezenjem, kvačkanjem, pletenjem, izdelovanjem izdelkov iz 
tekstila, lesa in ostalimi rokodelskimi dejavnostmi oziroma veščinami
dopolnilnimi in drugimi dejavnostmi, povezanimi z osnovno kmetijsko ali nekmetijskimi 
dejavnostmi na podeželju,
brezposelne osebe na podeželju, s poudarkom na mladih in ženskah in osebah, ki zaradi 
prestrukturiranja proizvodnje oz. njene selitve na cenejše trge izgubljajo delo in ostajajo 
doma na kmetijah in ostali zainteresirani posamezniki.

Cilj vključitve v tematsko skupino: 
razvoj izdelkov ali storitev višje kakovosti in 
registracija dejavnosti pri vključenih posameznikih.

Delavnice bodo za brezposelne osebe in neregistrirane izdelovalce iz tematskih skupin 
brezplačne. Udeleženci tematske skupine se pred vključitvijo obvežejo, da se bodo udeležili 
80 % ur predvidenih usposabljanj. Za ostale registrirane izdelovalce in pridelovalce, ki jih 
zanima posamezno usposabljanje, je cena 10 eUR na delavnico.

Usposabljanja bodo potekala v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje na CKŽ 46 
v Krškem (prostori stare lekarne) po naslednjih terminih:

1. delavnica: v sredo, 28. marca ob 12.00
KAKO PONUDITI SVOJ IZDELEK ALI STORITEV (3-urna delavnica na temo trženja).

2. delavnica: v ponedeljek, 2. aprila (ura bo določena naknadno)
MOJA POSLOVNA DEJAVNOST (3-urna delavnica na temo, kaj je podjetništvo; ustvarjalnost v 
poslovni dejavnosti; izkoriščenje lastnih potencialov in zmožnosti v svoji poslovni dejavnosti).

3. delavnica: v torek, 3. aprila (ura bo določena naknadno)
OD IDEJE DO PROJEKTA (3-urna delavnica na temo sodelovanje v timu in moja vloga v timu; 
moja poslovna ideja in projekt; moj poslovni načrt).

4. delavnica: v sredo, 4. aprila (ura bo določena naknadno)
ROKODELCI IN TRG (3-urna na temo obrt in obrtni izdelki; možnosti registracije; embalaža in 
celostna podoba nekega izdelka; vizija razvoja svoje dejavnosti).

5. delavnica: v sredo, 11. aprila (ura bo določena naknadno)
ROKODELSTVO kot izvir podjetniških idej in priložnosti ter VSe O OSeBneM DOPOLniLneM 
DeLU (3- urna). 

6. delavnica: (datum bo določen naknadno)
VODENJE POSLOVNIH KNJIG (3-urna delavnica o vodenju poslovnih knjig v lastni poslovni 
dejavnosti).

Vabimo Vas, da se čimprej prijavite! Za prijave in dodatne informacije nas lahko pokličete na 
telefon 07-488-10-52 (Anita Radkovič, Mojca Pompe) ali po e-pošti: center@rra-posavje.si.

•

•

•

•
•

VABILO	NA	DELAVNICE

na nacionalnem otroškem 
parlamentu, ki je potekal v 
Državnem zboru RS 19. mar-
ca 2007, so sodelovali vsi za-
stopniki mladih osnovnošol-
cev iz Posavja. Predstavnik 
mladih parlamentarcev iz ob-
čine krško Žiga Divjak je že 
6. marca sodeloval na pripra-
vah v Ljubljani in bil imeno-
van skupaj z predstavnico iz 
Velenja za vodenje razpra-
ve o izbirnih predmetih in ni-
vojskem pouku, ki je bil eden 
od vsebinskih sklopov pred-
hodne obravnave, ki je pote-
kala pred plenarnim zaseda-
njem. 
Poleg omenjene je poteka-
la predhodna razprava še v 
skupinah ocenjevanje in na-
cionalno preverjanje znanja, 
obremenjenost in prosti čas 
ter organizacija dela v devet-
letki. Poročanje o stališčih, 
mnenjih in predlogih, izobli-
kovanih v posameznih skupi-
nah, je potekalo v parlamen-
tarni dvorani ob prisotnosti 
predstavnikov parlamenta, 
vlade, uradov in drugih vla-

»Moje	mnenje	o	devetletki«
LJUBLJANA, KRŠKO - Zadnje regijske priprave za 17. nacionalni otroški parlament so 
potekale po izvedenih 17. občinskih otroških parlamentih. V Krškem jih je organizirala 
regijska koordinatorka ZPM Krško 13. marca 2007. Na pripravah so sodelovali delegati 
iz občin Posavja: Romana Mislaj iz OŠ Tržišče za občino Sevnica, Mateja Lapuh iz OŠ Ar-
tiče za občino Brežice in Žiga Divjak iz OŠ Leskovec za občino Krško ter mentorice Irena 
Klukej, Mateja Jankovič Čurič in Jožica Repše ter regijska koordinatorka za OP Posavja 
Vida Ban.  Z mladimi parlamentarci smo proučili mnenja in zaključke razprav osnovno-
šolcev iz Posavja in jih seznanili s potekom 17. nacionalnega otroškega parlamenta.

dnih in nevladnih organizacij. 
Mladi parlamentarci so izre-
dno zgovorno in argumentira-
no izpostavljali svoja stališča 
in dileme o vseh obravnava-
nih temah in se seznanjali z 
argumenti stroke, ki jih je ob 
prisotnosti državne sekretar-
ke posredovala generalna di-
rektorica Direktorata za vrt-
ce in osnovno šolstvo, ki je 
posebej argumentirala in po-
jasnjevala namen nacional-
nega preverjanja znanja, ki 
ni namenjeno ocenjevanju 
ampak informativnemu ugo-
tavljanju učenčevega zna-
nja. Obrazložila je tudi mo-
žnosti upoštevanja nekaterih 
konkretnih predlogov otrok v 
zvezi z idejami o spremem-
bi šolskega koledarja, delitvi 
delovnih zvezkov, statusov 
učencev, o menjavanju oko-
lij, večji povezanosti osnov-
nih in srednjih šol, utrjeva-
nju znanj. 
Mladi parlamentarci v veči-
ni podpirajo nivojski pouk, o 
izbirnih predmetih pa so bila 
mnenja o ustrezni ponudbi 

zelo različna, enotna je bila 
le zahteva mladih parlamen-
tarcev, da se glasbena šola 
upošteva kot izbirni predmet. 
Posebej zanimive so bile re-
plike na posamezna večinska 
mnenja, med katerimi je bilo 
slišati zahteve po ukinitvi ni-
vojskega pouka, več ekolo-
ških dejavnostih v devetletki 
oz. povečani okoljski vzgoji, 
več ekskurzijah, povezanosti 
učnih predmetov, ukinjanju 
nekaterih učnih snovi. Posa-
mezni mladi parlamentarci 
so v svojih izjavah medijem 
povedali še marsikaj, kar bi 
zahtevalo resne razmisleke 
pri odgovornih. Pomembno 
pa je, da so se kljub zaveda-
nju, da je šola živ organizem, 
enotno uprli prepogostemu 
in prehitremu spreminjanju 
brez sodelovanja učiteljev in 
učencev ter ustreznih pred-
hodnih evalvacij obstoječega 
sistema. Mladi parlamentarci 
so za temo naslednjega, 18. 
otroškega parlamenta, izbra-
li »prosti čas«.

Vida Ban
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SeVniCA, LJUBLJAnA - Od 13. 
do 18. marca je v Ljublja-
ni potekalo 36. tekmovanje 
mladih glasbenikov Sloveni-
je. tekmovanja sta se udeleži-
li tudi flavtistki glasbene šole 
Sevnica Lara Šalamon in Ana 
Mlakar iz razreda Vanje Ivan-
ković. Lara je v 1.b kategori-
ji osvojila srebrno priznanje, 
Ana (na fotografiji) pa v 1.c 
kategoriji zlato priznanje in 
3. mesto. njuna korepetitorka 
je bila Katja Krnc.

kRMeLJ – V Domu Svobode v krmelju je 9. marca potekalo ob-
močno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica, ki ga je or-
ganiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna iz-
postava Sevnica. Številni obiskovalci so si ogledali kar šest 
otroških lutkovnih predstav. Lutkovna skupina Mravljice iz OŠ 

tržišče pod mentorstvom Zvonke Mrgole je nastopila s pred-
stavo Pesem o zimi, Mladi lutkarji iz OŠ Sava kladnika Sevni-
ce pod mentorstvom Terezije Kunšek so odigrali predstavo z 
naslovom Medvedek gre v šolo, lutkovna skupina Ostržek iz OŠ 
Milana Majcna  Šentjanž pod mentorstvom Nade Lindič igri-
co Zdenke Golob Pletarjevi spomini, lutkovna s kupina Med-
vedek iz OŠ Sava kladnika Sevnica pod mentorstvom Martine 
Trbovc se je predstavila z igrico Medvedek in marec, lutkovna 
skupina Blanške čebelice mentorice Ksenije Juh s predstavo 
Sneguljčica in sedem palčkov, lutkovna skupina knapec iz OŠ 
krmelj pod mentorstvom Guste Mirt in Irene Logar pa z lut-
kovno predstavo Prijatelja. Srečanje je strokovno spremljala 
lutkarica Renata Kalemba, ki je po zaključku srečanja opra-
vila strokovni pogovor z mentorji lutkovnih skupin. Po ogledu 
vseh območnih srečanj lutkovnih skupin iz Dolenjske, Posavja 
in Bele krajine bo kalembova izbrala najboljše skupine, ki se 
bodo uvrstile na medobmočno srečanje lutkovnih skupin apri-
la v Sevnici.  K.P.

Srečanje	sevniških	lutkovnih	
skupin

Lutkovna skupina Ostržek iz OŠ Milana Majcna Šentjanž

kRŠkO, SeVniCA, BReŽiCe – 
Člani kUD Franjo Stiplovšek 
na gimnaziji Brežice so pri-
pravili odrsko postavitev sve-
topisemskega besedila Visoka 
pesem in se z njo predstavili 
9. marca v kulturnem domu 
krško in 10. marca v kulturni 
dvorani v Sevnici. Visoka pe-
sem, primer starožidovske li-
rike, velja za najlepšo ljube-
zensko pesem. Predstavo je 
režirala Alenka Šet, za sceno 
in kostume je poskrbel Alojz 
Konec, za plesno koreografi-
jo Zdenka Senica Grubič, za-
igrali pa so številni brežiški 
gimnazijci. 

Visoka	pesem	
brežiških	
gimnazijcev

SeVniCA - Univerza za tretje življenjsko obdobje iz Sevnice se 
je v svojih dejavnostih že trdno vkoreninila med svojimi čla-
ni. A ker smo se tu združili zelo različni ljudje, ki vsi želimo 
ne samo izpolniti svoj čas, ampak tudi izživeti nekatere sa-
nje, ki jih do sedaj nismo mogli, iščemo vedno nove ideje in 
možnosti. tako se je porodila želja po literarnem delovanju, 
ki še ni prišlo do stopnje redno delujočega krožka, a se izživi 
v nastopih za kulturni praznik in 8. marec. tokratni dan žena 
smo obeležili s posebno pomembno vezjo v življenju – babice 
in vnuki. Vse naše misli in pesmi so bile usmerjene na otroke 
– torej na mladost, živahnost in igrivost, ki so vedno v naših 
srcih. Otroci sevniškega vrtca – skupina »Sonček« z vzgojite-
ljicama Meto Pfeifer in Danielo Klenovšek so z veseljem po-
stali naši vnuki in so se v vlogo lepo vživeli. tako je naše sode-
lovanje na odru delovalo pristno in prisrčno. njihovo petje je 
dodatno spodbujal harmonikar Franc Žibert, ki je zaigral še 
nekaj lepih slovenskih melodij. Da pa je Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje res pomembna in zanimiva za širšo okolico, 
so dokazale tudi babice Marija Starič, Anica Kos in Berta Lo-
gar iz krmelja, Marjana Štojs iz Sevnice in Nevenka Vahtar iz 
Radeč, ki so kljub resnim letom skozi pesmi pokazale tudi svo-
jo veselo, igrivo stran otroške duše, ki se še vedno skriva v nas 
in ob takšnih prilikah vzcveti kot rože, ki nam jih ob tej priliki 
podarjajo. Lepoto svojih čustev do otrok so v pesmih izrazile 
Zdravka Brečko, Berta Logar in nevenka Vahtar. Predstava se 
je odvila po ideji in režiji nevenke Vahtar in tehnični pomoči 
Iztoka Felicijana in Tomaža Lavrinca.  N.V.

Proslava	za	8.	marec	v	
UTŽU	Sevnica

Predsednik društva in pobu-
dnik njegove ustanovitve je 
domačin Bojan Perko, tako 
je tudi sedež društva na nje-
govem naslovu. Poudarja, da 
bo njihova naloga prizadeva-
nje za boljšo ozaveščenost o 
problematiki rejništva in za 
boljšo usposobljenost vseh, 
ki sodelujejo pri izvajanju 
rejništva. Prizadevali si bodo 
za izboljšanje zakonske ure-
ditve, socialnega položaja in 
ugleda rejništva. 
kot pravi podpredsednik dru-
štva Darko Krajnc, deluje 
društvo kot dodana vrednost 
k slovenskemu rejništvu. V 
državi imamo približno 900 
rejniških družin, ki skrbijo 
za okoli 1200 rejnikov, samo 
v dolenjski regiji, kamor pri-
števamo tudi Brežice in kr-
ško, je od 40 do 50 rejencev. 
in kot še pravi: »Rejništvo je 
srčna kultura«.
naloge društva bodo dorekli 
na skupščini 31. marca v Žal-
cu. Da bodo znali zagotavlja-

»Rejništvo	je	srčna	kultura«
ČATEŽ OB SAVI – Rejniško društvo Slovenije je bilo ustanovljeno novembra lani z namenom organizira-
nega prizadevanja za izboljšanje normativne ureditve in družbenih pogojev dela na področju rejništva. 
Združuje že okoli 100 rejnikov in rejnic ter rejenk in rejencev, skupaj s strokovnjaki različnih področij. 

ti ustrezne pogoje za razre-
ševanje aktualnih problemov 
in zapletov ter pomagati pri 

izmenjavi izkušenj, ni dvo-
ma, saj sta predsednik in 
podpredsednik izkusila re-
jenstvo od zgodnjih otro-
ških let na svoji koži. tajni-
ca društva Lidija Muršič je 
rejnica zadnji dve leti. Ob 
boku pa sta vodstvu društva 

na prvi predstavitvi javnosti 
bili tudi rejnica Emica Ju-
rak iz Polzele in rejnica leta 

2006 Marjana Šuc iz Šmarij 
pri Jelšah, ki se z rejništvom 
ukvarja od mladosti, 14 let 
pa je tudi poklicna rejnica. 
Obe sta žareli ob pripovedo-
vanju svojih izkustev z rejni-
ki, čeprav, kot poudarjata, 
ni lahko, saj otroci prihaja-

jo obremenjeni s preteklimi 
izkustvi, vzorci iz neurejenih 
družin in rabijo razumevanje 
in ljubezen. 
V društvu poudarjajo potre-
bo po sodelovanje s sorodni-
mi društvi in ustanovami, ki 
se ukvarjajo s problematiko 
rejništva; organiziranje stro-
kovne pomoči in drugih oblik 
podpore rejencem in rejni-
škim družinam; organizira-
nje raznih oblik izmenjave 
izkušenj, znanj in dobre pra-
kse med vsemi, ki ji zadeva 
oziroma zanima rejništvo ter 
organiziranje ugodnejših po-
gojev za počitnikovanje in 
druženje rejenk in rejencev 
in rejniških družin. 
Društvo je dobilo podpo-
ro mnogih slovenskih ob-
čin, predsednik Perko je ob 
občini Žalec izpostavil tudi 
vse tri posavske, predstavi-
tve društva pa se je udeleži-
la tudi brežiška podžupanja 
Patricia Čular.  

Suzana Vahtarič

Rejnici Emica Jurak in Marjana Šuc, predsednik Bojan 
Perko

kako priti v Mehiko, v to 
ogromno državo, v kateri živi 
okoli 100 milijonov prebival-

cev? najlažje in najhitreje z 
letalom, ki vas bo odložilo v 
mehiški prestolnici Mexico 
City ali v znanem karibskem 
letovišču Cancun, nato boste 
po državi najlažje potovali z 
avtobusom. najprimernejše 
prevozno sredstvo v prestol-
nici Mexico City pa je pod-
zemna železnica, vendar je 
pri tem potrebna velika pre-
vidnost, saj vam mimogre-
de lahko kdo kaj izmakne, 
kajti revščina v enem izmed 
najbolj naseljenih mest na 
svetu je velika. na »slabem 
glasu« so tudi taksiji, sim-
patični zeleno-beli hrošči, ki 
si jih je bolje ogledati le od 
zunaj. Mehika je znana po 
starodavnem mestu bogov - 
predvsem po dveh  pirami-
dah, in sicer Lune in Sonca. 
na vrh piramide Sonca vodi 
247 stopnic, s svojimi 65 me-
tri pa je tretja najvišja pi-
ramida na svetu (najvišja je 
keopsova v egiptu). najve-
čje, najlepše turistično me-

Potopisno	predavanje	s	poti	
po	Mehiki
SEVNICA – V sobota, 17. marca, je v prostorih MC Sevnica potekalo uro in pol tra-
jajoče potopisno predavanje o Mehiki, tretji največji državi Latinske Amerike, ki 
je mešanica ameriško-indijanske in španske kulture, a marsikomu je Mehika naj-
bolj znana po bogati kulturi Majev, ki še vedno »buri duhove« arheologov, antro-
plogov, etnologov in številnih drugih obiskovalcev, ki obiščejo starodavno naselje 
Majev sredi džungle. V ta zelo zanimiv in pester svet različnih kultur je obisko-
valce potopisnega predavanja popeljala mag. Andreja Jernejčič, univ. dipl. novi-
narka in univ. dipl. kulturologinja, ki na svojih številnih potovanjih namenja naj-
več pozornosti domačinom in njihovemu načinu življenja. 

sto v Mehiki je Cancun s šte-
vilnimi peščenimi plažami 
ob toplem karibskem mor-

ju, ki doseže temperaturo 
do 28 stopinj. Prebivalci Me-
hike so zelo prijazni, temne 
polti, visoki približno meter 
in pol, debeli in izredno po-
časni. S tujci se ne slikajo 

radi, ker naj bi jim to vzelo 
»dušo«. Verjamejo v reinkar-
nacijo, v posmrtno življenje. 
Mehikanke zelo veliko tke-
jo, zato je ovca zelo cenje-
na žival zaradi pridobivanja 
volne. Ženske po mehiških 
vaseh so še vedno tradicio-
nalno oblečene. najznačil-
nejša mehiška jed so tortili-
je. Posebnost  je  pijača, v 
kateri plava črv. Le-tega se 
na koncu tudi poje. V mehi-
škem tropskem gozdu, ki ima 
tudi veliko močvirnatih pre-
delov, živijo močvirnati kro-
kodili. Posebno doživetje ob 
obisku Mehike pa je zagoto-
vo plavanje z delfini in prav  
to si je vrsto let želela tudi 
svetovna popotnica Andreja 
Jernejčič, ki ji je ostal v ne-
pozabnem spominu delfinov 
poljub. Smilja Radi, 
 foto: Rok Petančič  

kOStAnJeViCA nA kRki – 
V tamkajšnjem kulturnem 
domu je v petek, 16. mar-
ca, potekala premiera igra-
no lutkovne predstave „Zver-
jasec“, ki je nastala v okviru 
Lutkovnega odra kostanjevi-
ca QQ. V režiji Vesne Hrovat 
so zaigrale Lidija Stipanič, 
Zlatka Kocman Kuhar in Ani-
ca Srpčič, za lutke pa je skr-
bel Dominik Hudoklin. 

„Zverjasec“	
na	odru

BReŽiCe – Pod zgornjim ge-
slom je 14. marca v brežiškem 
Prosvetnem domu potekalo 
območno srečanje otroških 
folklornih skupin (OFS). Pred-
stavilo se jih je sedem: OFS 
Srček iz vrtca Mavrica Breži-
ce s predstavo „kaj smrdi?“, 
OFS iz OŠ tržišče s predstavo 
„Sem deklica mlada, vesela“, 
OFS Vesele šefle iz OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece s predsta-
vo „naj se sliš' do Bele kraji-
ne“, OFS Žarek iz OŠ krmelj s 
predstavo „kovtre šivat“, OFS 
Sonček iz OŠ Artiče s predsta-
vo „Uši in bolhe“, OFS kre-
snice iz OŠ Brežice s predsta-
vo „Bom špilal na glavnik“ ter 
OFS kUD Oton Župančič Arti-
če s predstavo „Lovec“. Sre-
čanje je strokovno spremlja-
la Metka Knific.

„Igraj	kolce“

Izložbo nekdanje trgovine Postrežba na osrednji brežiški 
ulici je leta urejala preminula Meta Grahek. Iniciativo so 
prevzele zaposlene iz bližnje prodajalne obutve Borovo, 
izložbo so aranžirale same, nato pa je poslovodkinja 
Jožica Obradovič, ki je tudi občinska svetnica, k ureditvi 
povabila osrednji brežiški vrtec Mavrica. Vzgojiteljice so 
minuli teden izložbo uredile z izdelki otrok in zaposlenih 
v pridihu bližajoče se Velike noči. Po besedah ravnateljice 
vrtca Ane Kupina sodeluje devet vzgojiteljic in ostali 
zaposleni, za izložbo pa bodo skrbeli skozi vse leto. 
Nad urejanjem bo bdel občinski Zavod za podjetništvo 
in turizem, saj je škoda, kot pravi direktorica Nataša 
Šerbec, da ne bi bila izložba urejena, saj ureditev podpira 
tudi lastnik objekta, podjetnik Darko Petelinc. S.V.

Nagrajeni	flavtistki



Posavski obzornik - leto Xi, številka 6, četrtek, 22. 3. 200712 POSAVSKA PANORAMA

Prijetno marčevsko sonce je najavilo še lepše trenutke na terasi Mestnega atrija.

Skozi kulturno-zabavni program sta obiskovalce 
popeljala voditeljica na TV Krško in vodja trženja 
Bojana Kunej ter slovenski kantavtor in športnik Peter 
Dirnbek.

Vhod pred Mestnim atrijem je zasedla in otvoritev 
svečano oznanila ena najbolj znanih posavskih 
glasbenih skupin – Pihalni orkester Kapele pod 
vodstvom Francija Arha

Za več kot ugodno in z okoljem usklajeno presenečenje 
je poskrbela glasbena zasedba Uršula Ramoveš in 
Fantje iz Jazbecove grape z nastopom, ki je najavil 
pestro in kvalitetno ponudbo MAB-a v naslednjih tednih 
in mesecih.

Slavnostne trenutke v 
enem najlepših brežiških 
atrijev je najavilo 
dviganje zastave, ki ga je 
opravil tiskar Aleksander 
Rožman iz Bukoška.

Slavnostno rezanje torte z znakom Mestnega atrija so 
opravili župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik 
Društva študentov Brežice Gregor Borošak in vodja 
splošne službe Zavoda Neviodunum Katarina Požun.

Po otvoritvi si je zadovoljno oddahnila tudi »udarna« 
skupina brežiških študentskih prostovoljcev, ki so veliko 
prostih ur vložili v urejanje svoje nove informativne in 
zbirne točke

Za vse ljubitelje kantavtorske glasbe je 
zaživel še en glasbeni posladek, svojevr-
stna mešanica različnih glasbenih stilov, 
prepletenih v enajstih skladbah na novi 
zgoščenki: Peter Dirnbek & Vox Populi.
Promocijski koncert, kjer se bodo breži-
škemu glasbeniku Dirnbeku pridružili še 

Dejan Jerončič, enos kugler ter Sebastjan Podlesnik, se bo 
zgodil v petek, 23.3.2007, in sicer ob 21.uri, v Mladinskem 
centru Brežice. Da pa bodo poleg ušes zadovoljni tudi po-
gledi, bo še pred koncertom otvoritev posebne, z novo zgo-
ščenko povezane razstave fotografa in grafičnega oblikoval-
ca klemna Razingerja.

Jutri	v	Brežicah:	
Peter	Dirnbek	in	Vox	Populi

Kjer	se	dotikata	zelena	Vrbina	
in	staro	mestno	jedro	Brežic…

Otvoritev	prve	faze	Mestnega	atrija	Brežice	–	sobota,	17.	marca	2007

Tudi minister mag. 
AndrejVizjak si je 
ogledal novo dopisništvo 
Posavskega obzornika 
v Brežicah, na sliki v 
pogovoru z odgovornim 
urednikom Silvestrom 
Mavsarjem

Prireditev je bila priložnost za številna srečanja, med 
obiskovalci so bili tudi nekateri znani Krčani. V klepetu 
nekdanji predstojnik Zavoda za šolstvo v Novem mestu 
Ivan Mirt in nekdanji državni poslanec Branko Janc.

Srečanje na terasi atrija je bilo tudi posavsko. Na 
fotografiji naša sodelavka Tanja Grabrijan (levo) 
iz Sevnice s sestro ter direktor UE Brežice Darko 
Bukovinski s soprogo.

Prostovoljcem iz 
Neviodunuma je v 
Brežicah priskočil na 
pomoč izkušeni gostinec 
David Mirtič, ki trenutno 
dela na Loki ob reki Krki v 
Novem mestu

Zasebni veterinar Metod Šerbec (levo) in njegova 
soproga Nataša Šerbec, sicer direktorica Zavoda 
za podjetništvo in turizem v Brežicah, v pogovoru z 
brežiškim odvetnikom Brankom Rožmanom (v sredini).
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Konec stresnega gledanja
Vsak obisk Relaxed Vision Centra v ptiki lasmaher in posvet o novi sproščenosti gledanja bo za Vas prepričljiv dogodek.O  G
Posredoval Vam bo občutek ugodja.

Natančne meritve vida in optimalna prilagoditev ustvarjajo osnovo za jasen pogled od blizu do daleč.
Na podlagi najsodobnejših računalniško vodenih izračunov, se meritve vida prenesejo v vrhunsko kakovostna optična stekla.
Zeiss Clarity stekla, ki so individualno prilagodljiva vsaki optični zahtevi dobrega vida, pa dodajo tem vrhunskim izdelkom še
poslednji in odločilni sijaj.

Rezultat: moteče okrnjenosti v vidnem polju optičnega
stekla se zmanjšajo na minimum, kakovost vida na maksimum.

Relaxed   Vision
Nova sproščenost gledanja

Relaxed   Vision

Glasmaher

Spoštovani gospe in gospodje,
Victor Hugo, vodilni francoski 
pesnik romantik, filozof in vi-
zionar, je dejal, da sveta ne 
premikajo lokomotive, mar-
več ideje. ideja, ki je gonilna 
sila ter moč volje, sta ključ, 
da smo danes lahko na tem 
prelepem, tenkočutno obno-
vljenem prostoru. trdno sem 
prepričana, da bi semkaj z 
veseljem danes prihajal tudi 
naš profesor Miroslav kugler.
Da Zavod neviodunum ob 
svojem svečanem trenutku 
postavlja na ogled dosegljivi 
del bogatega likovnega opusa 
profesorja kuglerja, je tudi 
kriva ideja. idejo smo zapo-
sleni sprejeli. Sprejeli smo 
jo s spoštovanjem. S spošto-
vanjem do osebnosti gospo-
da kuglerja in njegove likov-
ne umetnosti.

Menda je znanost dokaza-
la, da otrok v ta svet prinese 
precejšen del lastnih danosti, 
vse drugo pa da je učenje in 
da so nam zaslužne, morebiti 
celo krive, okoliščine. Vse to 
se je profesorju Miroslavu ku-
glerju začelo tlakovati 4. fe-
bruarja leta 1914 v ljubljan-
ski frančiškanski fari. Šest let 
kasneje je hodil mimo brada-
tega gospoda z očali, ki je sli-
kal na vogalu črnuškega mo-
stu in je kasneje izvedel, da 
je to Matija Jama. Jamo-
va paleta, skrinjica, čopič in 
vonj oljnih barv so se mlade-
mu možu tako vtisnile v spo-

Znana novinarka in 
kolumnistka Posavskega 
obzornika Natja 
Jenko Sunčič je tokrat 
prispevala tenkočutne 
misli o pokojnem 
profesorju številnih 
generacij brežiških 
gimnazijcev prof. 
Miroslavu Kuglerju

Spominska	slikarska	razstava	v	Galeriji	Atrij	Brežice	

MIROSLAV	KUGLER	
(4.2.	1914	-	15.4.	2005)

min, da so postale njegove 
sopotnice za vse življenje. 
Dijaka in študenta kugler-

ja so kasneje poučevali zna-
ni slikarji, študij je končal na 
Akademiji likovnih umetno-
sti v Zagrebu, po pridoblje-
nem nazivu akademski slikar, 
pa je nato nekaj časa pouče-
val na škofovski gimnaziji v 
Zagrebu. ko so ga življenjske 
okoliščine leta 1952 pripelja-
la nazaj v Slovenijo, je svoje 
bogato znanje delil številnim 
generacijam brežiške gimna-
zije.
Spominjam se ga kot odlične-
ga pedagoga, ki je znal ena-

ko slikovito pograjati, kot po-
hvaliti. Pograjati tako, da si 
hotel iz graje pobegniti že 

z nasle-
dnjim od-
tenkom na 
risbi, po-
hvaliti pa 
tako, kot 
da si že 
vsaj prvo 
leto na 
akademi-
ji. Odkri-
val nam 
je lepote 
barv, nas 
učil gleda-
ti in opa-
zovati. Vse 
od likov-
nih stvari-
tev preko 
arhitektu-
re do ljud-
ske obr-
ti. Znal je 
pritegniti s 

svojo široko razgledanostjo. 

Vzpodbujati. Znal je zane-
titi upor, da si potem mo-
gel, moral razviti občutek 
za estetiko. Znal nas je pri-
dobiti.

Ustvarjal in živel je v Breži-
cah. Brežice je imel rad. na 
mesto, ki ga je še proti ze-
meljskemu koncu vztrajno 
meril s pomočnico paličico, 
je usmerjal svoj kritičen po-
gled umetnika in strokovnja-
ka. Z vsem svojim bistvom je 
bil predan Sloveniji, zato je 
1991. leta srečen – in hkrati 
politično angažiran – pozdra-
vil rojstvo samostojne drža-
ve. A so mi kasneje, njegove 
modre oči prodorno potrje-
vale misli o razočaranjih, ki 
jih je izražal ob nekaterih 
okoliščinah v domovini.

naj za žlahtnost trenutka 
in v okvir dogodka navedem 
njegov zapis: »…ugodje bo-
sonogosti, hlad studenčka 
v Vikrčah, pripeka v pobo-
čju Šmarne gore, imenitnost 
maminega ričeta, vonj lese-
nega dima in zrelega gnoja, 
nevarna bistrina Save, skriv-
nostna pomladna belina ka-
mniških čipk v sinjinah ne-
besa, v katerega tišino se je 
nad ozarami zgubljal zven 
dvoglasja škrjančka in mur-
na, so določila smer mojega 
notranjega žitja…«
to, tako močno občuteno 
preprostost in lepoto nara-
ve ter še mnogo več, nam 

Razstavljene slike v gale-
riji Atrij so last sina Dada 
Kuglerja in družin
Tasič, Francekovič, Sunčič, 
Jenko ter Rutar. Idejo, da 
bi se v Brežicah po profe-
sorju Kuglerju imenova-
la ulica, podpirajo njegovi 
stanovski kolegi, ki so pod-
pisali listino, ki jo hrani sin 
Dado, podpirajo pa jo tudi 
drugi občani.

Dado Kugler, sin 
pokojnega slikarja in eden 
pobudnikov spominske 
razstave

je gospod kugler zapustil v 
svojem likovnem opusu.

nazaj k ideji. tesno je pove-
zana z iskreno željo, ki jo je 
izrazil sin Dado kugler, da si 
oče zasluži vsaj en spoštljiv 
spomin s strani mesta, kate-
remu je s svojim darom ve-
liko dal. nenazadnje, saj so 
v svet ustvarjalnosti odšli 
mnogi mladi Posavci, ki so 
temelje likovnih korakov zi-
dali ob gospodu kuglerju. 

S skupnimi močmi smo ure-
sničili spominsko razstavo 
del našega akademskega sli-
karja in likovnega pedago-
ga. ni retrospektiva, tudi 
ni ta trenutek poimenova-
na ulica po njem, je pa de-
janje iz srca in kot sem že 
dejala, je to trenutek spo-
štovanja. V imenu kolektiva 
se zahvaljujem vsem, ki ste 
nam za to priložnost zaupa-
li dela gospoda kuglerja. V 
uživanju ob njegovih moti-
vih, bodo najbrž zlahka oži-
veli tudi spomini nanj. 

(iz govora Natje Jenko Sun-
čič na otvoritvi razstave 
17.3.2007)

Sončnice

Avtoportret
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SeVniCA – V petek, 9. marca, je v prostorih Mladinskega cen-
tra Sevnica potekal kozmetični klepet, ki ga je vodila Tanja 
Matko, urednica internetnega kozmetičnega portala s pomen-
ljivim imenom Planet lepote. V prijetnem, sproščenem in raz-
gibanem klepetu so predstavnice nežnejšega spola izvedele 
marsikaj zanimivega o kozmetičnih sredstvih in o sestavinah, 
ki jih najdemo v teh sredstvih; o značilnosti in osnovni vsa-
kodnevni negi posameznih tipov kože, o celulitu, o gubicah 
in še o marsičem drugem, kajti vprašanja radovednih obisko-
valk so kar deževala. Med drugim smo izvedele, da ni nuj-
no, da so najdražji kozmetični izdelki tudi najboljši. Pri izbiri 
so  pomembne predvsem sestavine. Pri nakupu katerega koli 
kozmetičnega izdelka je potrebno preverite sestavine. Le-te 
naj bi obvezno vsebovale antioksidante, ki zavirajo delovanje 

prostih radikalov (le-ti napadajo in uničujejo zdrave kožne 
celice) in tako preprečujejo prezgodnje staranje. Antioksi-
dantov je ogromno in najdete jih tudi na internetnem porta-
lu www.planet-lepote.com, ki ga ureja tanja Matko. tanja je 
po izobrazbi pravnica, vendar se je že zgodaj začela ukvarja-
ti s svojo kožo, saj je želela – tako kot vse najstnice – imeti 
lepo, svilnato kožo, brez odvečnih mozoljev in ogrcev. Pogo-
sto je obiskala kozmetičarko, potem pa je s pomočjo interne-
tnih strani začela proučevati sestavine posameznih kozmetič-
nih sredstev, jih začela preizkušati in prišla je do zanimivega 
spoznanja – za lep videz, za lepo, negovano kožo je pomem-
ben tip kože, sestavine za kozmetična sredstva, vitamin e in 
UV filtri. Svojo kožo je začela negovati sama. Pred približno 
štirimi leti pa se je odločila, da bo z nasveti pomagala tudi 
ostalim in postala je urednica zelo zanimivega portala Planet 
lepote. Človek ima samo eno kožo in ta potrebuje redno, vsa-
kodnevno nego. Za lepo kožo se je potrebno truditi (tako kot 
za zdrav partnerski odnos) in opustiti vse škodljive navade in 
razvade, ki koži škodujejo.

Smilja Radi, foto: Rok Petančič

Planet	lepote

Pestra zasedba sogovorni-
kov je vsekakor pripomogla k 
temu, da javna tribuna ni po-
nudila zgolj enoznačnih odgo-
vorov, pač pa je v razmislek 
podala izhodišča ter nasilje in 
odvisnost predstavila iz raz-
ličnih zornih kotov. ko govori-
mo o omenjeni problematiki, 
je tako potrebno poudariti, 
da je zelo kompleksna, zato 
se jo je potrebno lotiti celo-
stno. to nenazadnje pome-
ni tudi sodelovanje različnih 
služb, ki se z njo ukvarjajo. 
A to še ne pomeni, da lahko 
pri tem sedimo križem rok 
in čakamo, da se bodo stva-
ri spremenile. kot je poveda-
la Nussdorferjeva, ljudje ve-
likokrat pričakujejo, da bodo 
sedeli doma in bo »rešitev 
prišla po pošti, kar seveda ni 
dovolj. treba je znati prositi 
za pomoč in biti vztrajen.« 
Premik pa se mora zgodi-
ti tudi v medsebojnih odno-
sih. Karel Gržan, ki župniku-
je na Razborju nad Lisco in je 
v to lokalno skupnost z različ-
nimi aktivnostmi vnesel novo 
kvaliteto medsebojnih od-
nosov, je v pogovoru pouda-

Živeti	brez	nasilja	in	
odvisnosti
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je konec februarja potekala javna tribuna 
z naslovom »Živeti brez nasilja in odvisnosti«. Svoje poglede na to izhodišč-
no misel so ponudili pater Karel Gržan, višja državna tožilka Vlasta Nussdor-
fer, psiholog Miha Rostohar in dijaka Šolskega centra Krško-Sevnica.

ril: »Življenje ni najbolj lago-
dno, pogosto se skrivamo za 
navideznostjo. Znamo se po-

govarjati funkcionalno, vpra-
šanje pa je, če se znamo po-
govarjati osebno.« 
in če se je javna tribuna, na 
katero so obiskovalci name-
sto vstopnic prinesli otroške 
knjige, ki so jo podarili dru-
štvu Beli obroč, začela z mi-
slijo o tem, da si je v pogovo-
rih treba prisluhniti, je sodeč 
po zaključku vsekakor dosegla 
svoj namen. Po začetni zadr-

žanosti so se iz občinstva na-
mreč dobesedno vsula vpra-
šanja in zdelo se je, da jih še 

lep čas ne bi zmanjkalo. A za-
radi pozne ure je bilo pogo-
vor vendarle treba pripelja-
ti h koncu; seveda z mislijo o 
njegovem nadaljevanju. Pri-
reditev, ki sta jo zasnovali Ida 
Slapšak in Jožica Mikek Ve-
ber, podprla pa Občina krško 
in kulturni dom krško, sta še 
dodatno s pesmimi popestrila 
Elizabeta in Drago Križanič.  

M. Ž.

Karel Gržan, Vlasta Nussdorfer in Miha Roštohar

Plesni	
mozaik
SenOVO - V organizaciji krške 
območne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavno-
sti, Občine krško in tamkaj-
šnje osnovne šole je v sredo, 
14. marca, na Senovem pote-
kal letošnji Plesni mozaik, na 
katerem je zaplesalo skupno 
kar 20 plesnih skupin. na odru 
Doma XiV. divizije so zaplesa-
le tri skupine Plesne priprav-
nice in 1. razred glasbene 
šole krško, otroška in članska 
plesna zasedba Harlekin iz 
kostanjevice, Plesna skupina 
Lunca, ki deluje pod okriljem 
brestaniške osnovne šole, tri 
plesne zasedbe, Swet girls, 
Hot Ladies in Frnikole, ki de-
lujejo v plesni sekciji kultur-
nega društva Svoboda Bresta-
nica, Plesna skupina Unique, 
Plesne šole Anika – svet ple-
sa in zabave, kot najštevil-
nejše zastopan pa Plesni klub 
Lukec krško, za katerega je 
zaplesalo kar devet plesnih 
skupin. Plesni mozaik je stro-
kovno spremljala koreografi-
nja, plesalka in igralka Sabi-
na Schwenner.  B. M.

PODBOČJe – V zadnjih dneh marca je zelo pestro na Osnovni 
šoli Podbočje, kjer se odvija vrsta različnih prireditev. Za da-
nes, 22. marca, pripravljajo prireditev za starše ob materin-
skem dnevu, naslednji četrtek, 29. marca, bo na šoli poteka-
lo državno tekmovanje iz zgodovine za Posavje, v petek, 30. 
marca, bodo v sodelovanju z OŠ Leskovec izvedli tek svetov-
ne harmonije, istega dne pa tudi občinsko revijo otroških pev-
skih zborov. Pa tudi v nadaljevanju šolskega leta ne bodo po-
čivali. V začetku aprila načrtujejo čistilno akcijo v okoliških 
vaseh, otroci iz vrtca Levček, kjer bodo imeli tudi dan odprtih 
vrat, pa bodo uprizorili predstavo „kdo je Vidku napravil sraj-
čico“. Maja bodo na šoli pripravili predstavitev šolskega oko-
liša, konec meseca pa bo na šoli potekal še zaključek projek-
ta v okviru interrega „Znanje ne pozna meja“. P.P.

Pestro	na	OŠ	Podbočje	

RAZBOR - na Razborju pod Lisco bo od 23. marca do 1. apri-
la (vikendi tihe in cvetne nedelje) potekal slovenski postni 
dogodek "Razborski pasijon", ki ga pripravljajo člani kultur-
nega, športnega in turističnega društva Blaž Jurko in župnije 
Razbor. Uprizarjanje pasijona poteka po terminskem ključu 
dve leti uprizarjanja – dve leti premora in ga letos uprizarja-

jo že 10. leto. 
Avtor in rež-
iser Razbor-
skega pasijo-
na je pater dr. 
Karel Gržan, 
strokovnjaki 
z literarnega 
in gledališke-
ga področja pa 
potrjujejo ve-
liko sporočil-
no in umetni-

ško vrednost predstave, ki se dogaja v župnijski cerkvi sv. 
Janeza krstnika na Razborju pod Lisco. Vsa leta je pokro-
vitelj  pasijona mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. 
gre za enega pomembnejših dogodkov v občini Sevnica in 
pokrajini Posavje, najpomembnejši pečat pa Razborski pa-
sijon pušča samemu kraju, saj pri njegovi uprizoritvi sode-
luje kar 150 domačinov od 500, 
kolikor jih živi v vaseh in zasel-
kih pod Lisco. Dogodek pridobi-
va na pomenu tudi zato, ker v 
Škofji Loki zaradi različnih te-
žav že od leta 2003 ne uprizar-
jajo bolj slavnega »Škofjeloške-
ga pasijona«.

Razborski	pasijon

Pasijon bodo uprizorili v 
petek, 23.3., ob 20.00, v 
soboto, 24.3., v nedeljo, 
25.3., v soboto, 31.3., 
ter v nedeljo, 1.4., pa ob 
16.00 in 18.00.  

SeVniCA – V marčevskih dneh  
so se člani Planinskega društva 
Lisca Sevnica zbrali na občnem 
zboru. Zadovoljni s svojim de-
lom v preteklem letu so že za-
risali načrte za nove pohodni-
ške podvige. Dan pohodništva 
v občini Sevnica bodo obeleži-
li 25. maja, osnovnošolski pla-
ninski tabor bo potekal med 14. 
in 21. julijem v kamniški Bistri-
ci, cici tabor med 28. julijem 
in 4. avgustom na koroškem 
v Podpeci, prav tako na koro-
škem pa bo tudi planinski tabor 
za vse starosti, in sicer med 4. 
in 11. avgustom. Pohodni pla-
ninski tabor v organizaciji PD 
Lisca Sevnica in MDO Zasavje 
bo potekal v Makedoniji. tabor 
s poudarkom na spoznavanju 
gliv in hrobov bo potekal med 
11. in 18. avgustom. 12. maja 
se bodo sevniški planinci udele-
žili srečanja evropohodnikov v 
naši državi na Razborju pri Slo-
venj gradcu. tradicionalni po-
hod na triglav je predviden v 
avgustu. Sicer pa so še vedno 
aktivne  pohodniške skupine, le 
da so nekatere zamenjale svo-
je vodstvo. Prav tako bodo stal-
nica tudi v letošnjem letu sobo-
tni planinski izleti in nedeljski 
pohodi v sevniški okolici. PD Li-
sca Sevnica pa se lahko pohva-
li z novim plezalnim odsekom 
Aranea, katerega člani preizku-
šajo plezalno steno v Športnem 
domu Sevnica, tekom leta pa 
se obetajo tudi večdnevni iz-
leti in plezanje v domačih ple-
zališčih, mogoče tudi pleza-
nje v Paklenici. Več informacij 
o športno plezalnem odseku si 
lahko preberete na www.spo-
aranea.net. 

Tanja Grabrijan

Občni	zbor	
PD	Lisca

LeSkOVeC PRi kRŠkeM - ne 
glede na to, da smo bili le dva 
dneva pred uradnim začetkom 
koledarske pomladi deležni pr-
vega letošnjega snega, so v so-
boto, 17. marca, pomlad na 
oder leskovške šole pripelja-
li člani kulturnega društva Le-
skovec pri krškem. tudi ta pri-
reditev, naslovljena „Pomlad 
prihaja“, je glede na število 
obiskovalcev predstave že do-
bila stalno mesto v nizu pri-

Pomlad	prehitela	sneg
reditev, ki jih vsako leto pri-
pravljajo leskovški kulturniki. 
Scenarij za prireditev je napi-
sala Mirjana Marinčič, na odru 
pa so med drugim nastopili Pi-
halni orkester kapele, Katja, 
Kaja in Nika, glasbenice gim-
nazije Brežice, otroška gleda-
liška skupina in člani dramske 
sekcije kulturnega društva Le-
skovec in člani Mešanega pev-
skega zbora Župnije Leskovec.  

B. M.

V iskrivem, hudomušnem, 
igrivem in šal polnem pogo-
voru, ki ga je spretno vodila 
novinarka tV Slovenije in štu-

dentka slovenistike Marjana 
Grčman, smo izvedeli marsi-
katero podrobnost iz življenja 
obeh uglednih gostov. Zdenka 
Cerar se je rodila leta 1941 
v Ljubljani, na Zaloški cesti 
13, v hiši z velikim »gankom« 

Peti	večerni	pogovor	na	
deželi	z	znanimi	Slovenci
KRMELJ – Peti večerni pogovor na deželi z znanimi Slovenci se je odvijal v petek, 
23. februarja, v nekdaj industrijsko-rudarskem kraju, čigar preteklost je v uvodu   
v večerni pogovor predstavil »knapec«, jamski škrat, ki je prebival v temnih pod-
zemnih hodnikih, kjer so kopali rjavi premog, danes pa prebiva v okoliških goz-
dovih in pomaga (včasih tudi ponagaja) svojim mladim prijateljem – šolarjem OŠ 
Krmelj. Obiskovalcem nabito polne kulturne dvorane v Krmelju sta se predstavila 
univerzitetna diplomirana pravnica, višja državna tožilka Zdenka Cerar in univer-
zitetni diplomirani pravnik, vrhovni sodnik Vasko Polič. 

(hiša še danes stoji). Stara 15 
let je v telovadnici narodne-
ga doma v Ljubljani spozna-
la dve leti starejšega Mira 

Cerarja, vrhunskega sloven-
skega telovadca, dobitnika 
številnih kolajn na svetovnih 
prvenstvih. Med mladima člo-
vekoma je vzklila ljubezen, ki 
ju je pred 44 leti pripeljala v 
zakonski stan. Zdenka Cerar, 

v mladosti perspektivna gim-
nastičarka, je končala (tako 
kot njen mož Miro) pravno 
fakulteto, se zaposlila in si z 
možem postavila hišo v gro-
supljem. V grosupljem živi 
tudi Vasko Polič, brat sloven-
skega igralca Radka Poliča. 
tako kot Zdenka je tudi Va-
sko odšel študirat pravo in po-
stal starosta slovenskih prav-
nikov. Poleg svoje pravniške 
službe se ukvarja še s pisate-
ljevanjem - njegova knjiga z 
naslovom Seks, seks (mogo-
če le kiks!?) seks je ob izidu 
leta 2005 zelo razburila neka-
tere njegove stanovske kole-
ge. Je član tamburaške skupi-
ne v vasi Fara v Beli krajini in 
za zaključek večernega pogo-
vora je v duetu z Matijem Kr-
kovičem zapel še dve pesmi. 
Matija krkovič, tudi član be-
lokranjske tamburaške skupi-
ne, je zaigral na 130 let staro, 
najstarejšo harmoniko v Slo-
veniji. V kratkem, a zanimi-
vem kulturnem programu so 
se predstavili tudi učenci OŠ 
krmelj. goste in obiskoval-
ce so pozdravili Petra Pozde-
rec, direktorica kŠtM, Dušan 
Močnik, predsednik sveta kS 
krmelj, Rudi Dobnik, podžu-
pan Občine Sevnica ter Anka 
Zabukovec, predsednica turi-
stičnega društva Lenart iz ga-
brijel. Vse skupaj je v celoto 
z vmesnimi povezovanjem po-
vezal Rado Kostrevc, ravna-
telj OŠ krmelj. Smilja Radi

Gostje na večernem pogovoru v Krmelju
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V letu kulture smo se v Valva-
sorjevi knjižnici pridružili vse-
slovenskemu projektu RASteM 
S knJigO, ki sta ga vzpodbudila 
Ministrstvo za kulturo in Ministr-
stvo za šolstvo in šport. Projekt 

je namenjen razvoju bralne kulture in informacijske pismenosti 
učencev sedmega razreda devetletke, ter čim boljšemu sodelo-
vanju osnovnošolskih knjižnic z osrednjo splošno knjižnico v kra-
ju.
Osnovni cilj je bil predstaviti učencem pomen branja in nje-
govo vrednost pri pridobivanju znanj in informacij, tako v smi-
slu učenja, kot pri zadovoljevanju osebne potrebe po zabavi in 
estetskem užitku. Druga pomembna naloga je bila predstaviti 
učencem izvirne slovenske sodobne avtorje, ki jih mladi žal vse 
premalo poznajo in berejo ter jih navdušiti, da bodo čim več-
krat posegli po domači leposlovni knjigi.
Poseben poudarek pa je bil na spoznavanju osrednje splošne 
knjižnice v kraju, ki se naj bi jo kot samostojni uporabniki vse 
bolj posluževali.
V Valvasorjevi knjižnici smo k projektu pristopili z velikim ve-
seljem, saj se zavedamo, da mladi resnično premalo poznajo 
vse možnosti, ki jih nudi sodobna splošna knjižnica, zlasti pre-
malo poznajo domoznansko zbirko, ki je zelo bogata, hkrati pa 
so kot uporabniki še nesamostojni. Pripravili smo načrt izvedbe 
projekta in povabili k sodelovanju vse učence sedmih razredov 
devetletke v naši občini. Z izvajanjem projekta smo pričeli me-
seca oktobra leta 2006 in ga zaključili februarja letos. V projek-
tu je sodelovalo 275 učencev z vseh osnovnih šol v občini krško. 
Oblikovali smo 14 skupin učencev in vsaki skupini smo nameni-
li po dve šolski uri. Delo je potekalo tako, da smo skupino raz-
delili v štiri manjše skupine in za vsako od teh oblikovali poseb-
no vsebino dela.
Skozi štiri različne vsebine projekta so učenci spoznavali lepo-
slovno in strokovno literaturo namenjeno tej starostni stopnji, 
naučili so se samostojnega računalniškega iskanja knjig v OPAC 
- u, se seznanili z načinom uporabe knjigomata, spoznali boga-
to domoznansko zbirko ter si ogledali staro, zanimivo in drago-
ceno samostansko knjižnico.
Ob zaključku našega srečanja smo vsakemu učencu kot vzpod-
budo branju podarili knjigo »na drugi strani« slovenske mladin-
ske avtorice neli kodrič, ki jo je prispevalo Ministrstvo za kul-
turo.
knjižničarji v Valvasorjevi knjižnici smo v projektu z veseljem 
sodelovali, saj menimo, da je bilo delo, ki smo ga opravili v ve-
selje in korist naših mladih bralcev. S pomočjo kratkega vpra-
šalnika, ki smo ga razdelili učencem ob koncu našega dela, se 
je smiselnost in primernost takšne oblike knjižne in knjižnične 
vzgoje tudi potrdila.
tovrstno delo podpirajo tudi učitelji osnovni šol, saj so mnenja, 
da bi se takšno delo moralo nadaljevati ali celo z njim pričeti že 
v nižjih razredih osnovne šole. 
»Menim, da bi lahko projekt zajel že otroke v petem razredu 
osnovne šole, saj se vsi trudimo, da postanejo učenci čim prej 
ne samo bralci, temveč tudi uporabniki in obiskovalci knjižnice 
kot multimedijskega in kulturnega središča.« (knjižničarka Met-
ka kranjc OŠ koprivnica)

Antonija Amon, bibliotekarka

Poleg omenjenega je Dami-
jan Šinigoj član Društva slo-
venskih pisateljev, Društva 
književnih prevajalcev Slove-
nije in glavni urednik pri za-
ložbi gOgA. Prevedel je več 
knjig, med njimi romane: leta 
2000 kratek izlet Ratka Cve-
tnića, leta 2001 Pričevalec 
Zilhada ključanina, leta 2003 
izplavanje Veselina Markovića 
in letos kar sem zamolčala 
Aleksandre kardum. Po nje-
govem scenariju je bil leta 
2002 posnet dokumentarni 
film ko potrka vojna. Sam je 
napisal romana Vojake ubija-
jo, mar ne?, ki je izšel 1991.
in neistreljeni naboj, izšel je 
leta 1994., leta 2003 pa je iz-
dal zbirko kratkih zgodb Oč-
kov kotiček, s katerim se je 
prijetno hudomušno predsta-
vil v Mestu besed.

Andreja Jezernik je članica 
uredniškega odbora revije za 
literaturo in kulturo Vsesled-
je in vodja mladinske sekci-
je Celjskega literarnega dru-
štva. V celjskem Mladinskem 

Večer	med	kratko	zgodbico	
in	romanom
KRŠKO - V Valvasorjevi knjižnici Krško je bilo moč drugič zapored doživeti literarno prireditev »Mesto besed«, 
ki so ga ponudili moderatorka Stanka Hrastelj ter gosta večera Damijan Šinigoj, pisatelj, prevajalec, publicist in 
kolumnist revij Park, Mama in Polet, redno piše tudi za več revij ter Andreja Jezernik, pesnica in pisateljica, ki 
je leta 2003 diplomirala iz primerjalne književnosti na FF v Ljubljani, zdaj pa zaključuje doktorski študij na is-
tem oddelku na temo Minimalizem in minimalistična estetika ter sodobna slovenska kratka proza.

centru izvaja literarne delav-
nice ter je organizatorka in 
koordinatorka Mladinskega li-

terarnega festivala Stopin'ce. 
Svoja prozna dela in poezijo 
je objavljala v revijah Srp, 
Vsesledje in Poetikon, lani je 
izdala prozni prvenec Življe-
nje v košari in se prav tako na 
iskriv način predstavila v  pri-
jaznem večeru, letos pa bo 
izšel njen roman nikoli.

Sicer pa je beseda tekla v pri-

merjavi med kratko zgodbi-
co, prozo in poezijo ter roma-
nom. Za kratko zgodbico ni 

prave definicije, je pa tista, 
ki se jo da prebrati na dah, 
kjer je s čimmanj besedami 
povedanega čimveč, kar pa ni 
enostavno in je zahtevna li-
terarna obrt, ki terja kvalite-
to, je pa aktualna in privlač-
na, ki bralcu hitro nekaj da, 
nekaj pove. Za roman pa je 
treba kar lep kup časa, temu 
času pa je podrejen tako pi-

gregorjev koncert je spre-
mljala razstava fotografij čla-
nov Društva ljubiteljev foto-
grafije krško, v katerem letos 
obeležujejo deseto obletni-
co delovanja ter  razstavljeni 
kipci in glineni ptički, ki jih je 
za to priložnosti ustvarila Jo-
žica Petrišič, članica Društva 
likovnikov OkO krško. Ob tem 
pa je nastopajočima, Marku 
Železniku in Tamari Vonta 
uspelo, kar le redko vidimo, 
privabiti in do zadnjega kotič-
ka s postavljenimi dodatnimi 
sedeži zapolniti z obiskoval-
ci in poslušalci krško Dvora-
no v parku. tako Marko Žele-
znik kot tamara Vonta že več 
let obiskujeta ure solo petja v 
razredu profesorja Janka Vol-
čanška v glasbeni šoli krško. 
43-letni tenorist Marko Že-
leznik iz Brestanice izhaja iz 
družine z dolgo pevsko tradi-
cijo. Že v otroških in mlado-
stnih letih je prepeval v otro-

sec kot bralec, sta strnila svo-
je misli oba gosta ter dodala, 
da je kratka proza najverje-
tneje pogojena tudi z življe-
njem, ki je pod pritiskom da-
našnjega naglega tempa.

izkustvo kaže, da se še vedno 
bolje izposojajo romani in je 
čas sploh čuden, kot je de-
jal z uredniškega stališča Ši-
nigoj, ko vsak misli, da zna 
pisati poezijo, kjer šteje vsa-
ka beseda in je treba že prej 
pomisliti o povedani vsebini, 
kar pa se nanaša tudi na krat-
ka prozna dela. Pojasnil je 
tudi vlogo prevajalca, ki zah-
teva, da mora vsako avtorsko 
delo le-ta prebrati vsaj dva-
krat, da »pade« v zgodbo in 
da lahko za dober prevod za-
čuti avtorja. Dodatek k pre-
livanju besed je tokrat pri-
speval še kvartet flavt – Tjaša 
Železnik, Špela Koren, Si-
mona Gorjan in Monika Škra-
bec – z mentorico prof. An-
drejo Zlatič iz glasbene šole 
krško. 

N. Jenko S.

Tamara	in	Marko	na	gregorjevo	
žvrgolela	kot	ptička
KRŠKO -  Dvanajstega marca je godoval Gregor. Na ta dan, kakor pravijo, se ptički ženijo, saj ga pravilo-
ma spremlja že dokaj toplo vreme in ptičje žvrgolenje. In ponedeljek je res minil ob prijetnih in toplih 
pomladanskih temperaturah, žvrgolenje pa je bilo slišati še dolgo pod večer. Vsaj v krški Dvorani v par-
ku, kjer sta obiskovalcem prepevala Marko Železnik in Tamara Vonta.

škem in mladinskem zboru, 
od leta 1984 dalje pa poje v 
moškem pevskem zboru Svo-

boda Brestanica. najprej se 
je pevsko izpopolnjeval pri 
profesorju Josipu klepcu, že 
pet let pa obiskuje študij pe-
tja. kot solist je nastopil tudi 
v glasbeni drami Vražje dekle, 
s svojim izvajanjem, najpogo-
steje z napolitanskimi napevi, 

pa popestri in obogati mnogo 
prireditev tako v sklopu glas-
bene šole krško kot tudi izven 

nje.
Danes 37-letno tamaro Vonta 
pozna domala sleherni občan 
z malih ekranov, saj je vse od 
ustanovitve Pop tV-ja leta 
1995 voditeljica osrednje in-
formativne oddaje 24-ur, no-
vinarka in sourednica oddaje 

Tamara Vonta in Marko Železnik

Prelet. tamara tudi že od zgo-
dnjih mladostnih let piše poe-
zijo, ciklus pesmi pa je ob ob-
javah v revijah in v različnih 
publikacijah strnila tudi v sa-
mostojni pesniški zbirki Sonč-
ni mrk gospod. Zase pravi, da 
je njeno najboljše delo, ki ga 
je ustvarila skupaj z življenj-
skim sopotnikom Boštjanom 
skoraj devetletna hčerka 
Lana, sicer pa so njene zve-
ste spremljevalke na relaci-
ji krško - Ljubljana in nazaj 
zgoščenke pesmi, med kateri-
mi ima najraje mjuzikle. Prav 
tako kot Marko obiskuje ta-
mara kot altistka študij petja 
že nekaj let. gregorjev kon-
cert in program je povezova-
la Vidka Kuselj, nastopajoča, 
katerima je za izvajanje če-
stitala podžupanja občine kr-
ško Ana Nuša Somrak, pa je 
na klavirju spremljala Estera 
Cetin.

Bojana Mavsar

Andreja Jezernik, Stanka Hrastelj in Damijan Šinigoj

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

Med 13. in 18. marcem je v Ljubljani poteka-
lo 36. državno tekmovanje mladih glasbenikov 
Slovenije, kamor so se po izvrstnih rezultatih na 
regijskem tekmovanju uvrstili tudi učenci glas-
bene šole krško. 

Čestitke vsem učencem 
in njihovim mentorjem. 

glasbena šola krško

Učenec Instrument Učitelj Rezultat
Budna Mateja klavir, i.b Branimir Biliško Srebrna plaketa
Zupančič Lenka klavir, i.b Branimir Biliško Bronasta plaketa
Budna Davorin klavir, ii.a Branimir Biliško Bronasta plaketa
koren Špela Flavta, i.b Andreja Zlatič Bronasta plaketa
Resnik nina klarinet, i.c Robert Pirc Bronasta plaketa
Jukič David Saksofon, i.c Matjaž Škoberne Bronasta plaketa
Cigler Petra Oboa, i.c Mateja Žarn Čepin Bronasta plaketa
trobilni kvintet 
- Požun Jernej, 
korenič-tratnik 
Sebastian, Arh 
Marko, Verstovšek 
tim, Sotošek 
gregor

komorna 
skupina s 
trobili, i.

Matjaž kaučič Priznanje 

Projekt	Rastem	s	knjigo	ali	
kako	najti	pot	do	splošne	
knjižnice	in	dobre	knjige

kRŠkO – V soboto, 17. marca, je v krški Dvorani v parku po-
novno donela pesem. Posavski oktet kot nosilec koncerta si-
cer zaradi bolezni v sestavu ni nastopil, so se pa zato člani 
okteta izkazali za odlične gostitelje Okteta Suha in Avstrije 
in Ženskega pevskega zbora Prepelice iz Dolenje vasi. Sle-

dnji deluje že peto leto, iz prvotnega dvanajstčlanskega se-
stava pa danes zbor sestavlja 20 žensk. Po besedah zboro-
vodkinje Mire Drnač izvajajo tako ljudske kot zabavne in 
umetne slovenske in tuje pesmi. Za dolenjevaškim zborom 
pa so kot gostje nastopili člani Okteta Suha. kot je povedal 
Samo Hajtnik, član Posavskega okteta, na tokratnem kon-
certu pa v vlogi moderatorja, deluje oktet iz avstrijske ko-
roške že 25 let in je za svoje delovanje in ohranjanje slo-
venske pesmi v zamejstvu v preteklem letu prejel srebrno 
Prešernovo plaketo.  B. M.

Prepelice	in	Suha	v	krški	
dvorani		
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kot je povedala Anka Tom-
inšek, članica izvršnega od-
bora DiS, so izgnanci hvale-
žni za vse pravice, ki so jih 
dosegli po dolgih naporih, od 
rente, zdravniškega zdravlje-
nja do pravice zdravstvene-
ga varstva v obsegu doplačila 
za zdravstvene storitve. gle-
de rente je pojasnila še, da se 
bo le-ta, ki se je vedno uskla-
jevala kot pokojnine, zara-
di različnih zakonov usklaje-
vala enkrat letno v januarju, 
z rastjo življenjskih stroškov. 
kar zadeva pravico do povra-
čila gmotne škode pa je po-
jasnila, da je DiS pripravilo 
in zbralo vse podatke o vojni 
škodi, medresorska komisija 
je te podatke že pregledala, 
pripravila izhodišča in jih pre-
dala državnemu zboru, vlada 
pa mora sedaj odločiti, ali so 
ta izhodišča primerna za pri-
pravo zakona. Zato je posla-
nec mag. Žnidaršič že zasta-
vil vprašanje vladi ali resno 
razmišlja o tem, da ta dolgo 
časa znani dolg države Slove-
nije do izgnanske in begun-
ske populacije končno enkrat 
reši. Dobil je pojasnilo, da si 
prizadevajo in sicer hkrati z 
opozorilom na dogovor med 
titom in Brandtom, ki je bil 
sklenjen pred mnogimi leti. 
Vendar v iO DiS poudarjajo, 
da je to, v kolikor tega ne 
bodo poravnale okupatorske 
države, potem dolg države 
in upajo ter pričakujejo, da 

Od	povračila	vojne	škode,	
pokojnin	do	zdravstva
BREŽICE – Predsednica Krajevne organizacije (KO) Društva izgnancev Slovenije (DIS) Brežice Emilija Dr-
žanič je na letošnjem zboru poudarila, da bodo pri delu tudi v prihodnje sledili načrtom in planom DIS; 
po potrebi in sposobnostih pomagali svojim članom, ker je lepo biti v družbi enakih, zato so si dejav-
nost tako tudi zastavili. Zavzemali se bodo za ohranitev že uveljavljenih pravic, pri čemer sta vse pri-
zadevanje vložila predsednica DIS prof. Ivica Žnidaršič in poslanec v DZ mag. Franc Žnidaršič. Poleg 
vseh oblik, ki jih razvijajo v DIS, pa je naloga vsakega društva, da pomaga lajšati življenje starejšim in 
bolnim in se izkazati v temeljnih človekovih vrednotah, kajti ne država ne krajevne skupnosti niso tako 
bogate, da bi lahko zagotovile oskrbo v domovih, saj smo v državi na vrhu tistih nad 65 let.

bodo v tem letu ugledali vsaj 
prvo verzijo tega zakona, ob 
zadnjih volitvah izvoljene po-
slance pa spomniti na to, kaj-
ti takrat so pričakovali, da bo 
nova oblast tudi ta dolg do iz-
gnancev uresničila.

tominškova je opozorila tudi 
na zadnjo novelo pokojnin-
skega zakona glede na uskla-
ditev pokojnin, ko je urejen 
tudi poračun za nazaj, in si-
cer dvakrat letno v mesecih 
februarju in novembru. V zve-
zi z varstvenim dodatkom pa 
je pojasnila, da se na podlagi 
zakona ob izkazanih socialnih 
transferjih vse dajatve, razen 
pokojnine (te se še naprej 
usklajujejo z rastjo plač), 
usklajujejo z rastjo življenj-
skih stroškov, razen državne 
pokojnine. na vprašanje, za-
kaj nekateri v februarju niso 
dobili varstvenega dodatka 
oziroma se nekaterim ni po-
večal, pa je tominškova po-
jasnila, da so na to opozorili 
že na seji sveta Pokojninske-
ga in invalidskega zavoda, saj 
je varstveni dodatek izgubi-
lo 863 upravičencev. V bistvu 
gre za tisti sloj upokojencev, 
katerim z varstvenim dodat-
kom skušajo izboljšati njihov 
že tako težak gmotni polo-
žaj, in so na svetu opozorili, 
da je do jeseni treba pripra-
viti analizo, da se vidi, koli-
ko je tistih, ki se jim je var-
stveni dodatek zmanjšal ali 

so ga izgubili ter kaj to pome-
ni za populacijo, ki je že tako 
na meji preživetja. Vedeti je 
treba, da je ta kategorija do 
varstvenega dodatka upravi-
čena samo takrat, če izpol-
njuje tudi predpisane pogo-
je premoženjskega cenzusa, 
ti pa so zelo ostri. 

V zvezi z reformo samega po-
kojninskega zakona pa je de-
jala, da reforma daje dobre 
učinke, kljub temu, da se po-
ložaj relativno slabša, kar pa 
je treba vedeti in se sprija-
zniti, saj se s tem spopada 
ves svet in je posledica demo-
grafskih sprememb. Ob dalj-
šanju življenjske dobe, se bo 
treba sprijazniti tudi s podalj-
šanjem delovne dobe. V no-
veli, ki jo pripravlja Ministr-
stvo za delo in družino, pa se 
načrtuje boljše stimuliranje 
ljudi, da ostajajo dlje v aktiv-
nem delovnem okolju in de-
stimulirajo prezgodnje odha-
janje v pokoj. Dejala je, da 
starejši ne ogrožajo mladih, 
eni in drugi so potrebni, ti-
sti, ki že imajo leta izkušenj 
in tisti, ki imajo večjo ener-
gijo in so akademsko izobra-
ženi, čez nekaj let pa bo pri-
manjkovalo delovne sile in jo 
bo potrebno uvažati, če se bo 
rodnost nižala.

Pri področju zdravstva pa je 
tominškova v tokratni večkra-
tni vlogi dodala, da je zdra-

vstvo dobrina neprecenljive 
vrednosti in nikakor ni tržno 
blago; po oceni tujine so se 
v preteklosti po našem zdra-
vstvu mnogi drugi zgledova-
li, ni potrebe, da bi te jav-
ne zavode razgrajevali, saj so 
se gradili z mnogimi odpoved-
mi in kapitalizma na tem in 
drugih družbenih dejavnostih 
ni mogoče podpirati. V DiS-
u niso proti koncesionarjem, 
saj bi bilo za prebivalce v od-
ročnih krajih to zelo dobro, a 
kaj, ko se teh krajev vsi izogi-
bajo, je pa organizacija šibka 
in se je treba zavedati prio-
ritet v porabi javnih sredstev 
in tisti, ki tega danes ne ra-
zumejo, se bodo s tem goto-
vo soočili.

tominškova in Držaničeva sta 
spomnili na srečanje izgnan-
cev 9. junija v Rajhenburgu 
ter jih povabili, naj se naro-
čijo na Vestnik, kjer najde-
jo vse novosti. Da bi čimveč 
izgnancev ob srečanju užilo 
lepe trenutke, pa je Držani-
čeva za bogat kulturni utrip 
povabila dijake brežiške gi-
mnazije in Folklorno skupino 
kUD Oton Župančič iz Artič 
ter trenutek izkoristila, da je 
gimnaziji Brežice in Osnov-
ni šoli Brežice za uspešno in 
aktivno sodelovanje pri ohra-
njanju spomina na obdobje 
1941 -1945 podelila pohvali.

Natja Jenko Sunčič

na družabnem srečanju po 
koncertu je občino Brežice 
predstavil župan Ivan Mo-
lan, ki se mu je pridružil 
še župan Šentjerneja Franc 
Hudoklin. Srečanje se je 
izteklo v prisrčnem vzduš-
ju ob petju ljudskih pevcev 
in glasbi Posavskih muzikan-
tov, k vsemu dogajanju pa je 
nedvomno veliko prispeval 
»srce in duša« Misijona sv. 
elizabete župnik Izidor Pe-
čovnik – Dori. 

Obisk Berlina je vsakič po-
sebno doživetje. to 3,7-mi-
lijonsko mesto naglo spremi-
nja svojo podobo, še posebej 
v vzhodnem delu, ki izgu-
blja videz sivega, zanemar-
jenega mesta. Arhitektur-
no bogastvo Potsdamskega 
trga, nova železniška posta-
ja, vladna palača, kupola 
parlamenta, poljana grani-

Brežičani	na	obisku	pri	
Slovencih	v	Berlinu
BERLIN, BREŽICE - V Berlinu živi in dela veliko Slovencev, ki jim pomenijo prijeten stik z domovino doma-
ča beseda, glasba, pesem. To so jim od 1. do 4. marca od doma prinesli Oktet Orlica iz Pišec, Ljudski pev-
ci iz Globokega, Trobilna sekcija Pihalnega orkestra Loče, ansambel Posavski muzikanti, Danijel Ivša in An-
dreja Zlatič. Oktet je izvedel del programa že na zaprtju razstave slik in fotografij štirih mladih slovenskih 
umetnikov iz Murske Sobote v avli berlinskega razglednega stolpa na znamenitem Alexanderplatzu. Osre-
dnji del programa je bil naslednji dan v cerkvi sv. Elizabete, kjer je ob sijajni akustiki njihova pesem zve-
nela posebej slovesno, navdušili pa so tudi trobilci in še posebej Danijel s harmoniko in Andreja s flavto. 

tnih kvadrov blizu Branden-
burških vrat kot svojevrsten 

spomenik holokavstu je le 
nekaj znamenitosti mesta, 
ki jih običajno ne obide no-
ben obiskovalec.

Večina naših udeležencev je 
bila v Berlinu prvič, zato so 

bili toliko bolj prevzeti tako 
ob ogledu nemškega glavne-
ga mesta kot Potsdama in 
Dresdna, koder nas je vodi-

la odlična poznavalka življe-
nja in kulture teh mest Da-
nijela Žula.

tudi tokratni obisk naših 
ljubiteljskih kulturnih sku-
pin v Berlinu je, tako kot 
že mnoge prejšnje, pripra-
vljala Meta Grahek Kinčič. 
Po njenem nepričakovanem 
slovesu je organizacijo kul-
turnega dela programa pre-
vzel Franci Kene, logistiko 
pa Jože Baškovič. Program 
je bil uresničen s pomočjo 
več donatorjev, ki se jim vsi 
udeleženci toplo zahvalju-
jemo. ni odveč poudariti, 
da je bila to obenem nagra-
da nastopajočim za njiho-
vo delo pri ohranjanju rav-
ni ljubiteljske kulture in pri 
promociji občine. 

Milena Jesenko

Brežiška odprava v Berlinu

SROMLJe – turistično društvo Sromlje je leto 2007 pričelo 
delovno in aktivno. na občnem zboru, ki so ga imeli v febru-
arju, so najprej potrdili mandat stari predsednici, tako bo 
društvo v naslednjih letih ponovno vodila Anica Kranjčič. 
Med delovne aktivnosti pa so zapisali, da bodo uredili sobo 
za delovanje društva. Prostor jim je odstopila krajevna sku-

pnost Sromlje, saj do letos niso imeli svojih prostorov. Vasi 
Sromlje, Silovec, Curnovec, Volčje, Oklukova gora in Zgor-
nja Pohanca so geografsko razpršene, a se bodo člani vseeno 
potrudili, tako kot vsako leto, in na vseh vidnih mestih ter 
javnih objektih zasadili cvetje. Primerno bodo obeležili ma-
terinski dan in 24. marca ob 18. uri v Domu krajanov na Sro-
mljah pripravili proslavo. Udeležiti se nameravajo tudi sej-
ma Alpe-Adria in 31. marca na njem predstaviti Sromeljsko 
pešpot. Ob tej priložnosti bosta nastopila MoPZ Sromlje in 
sromeljsko kulturno društvo Ljudski pevci, članice turistič-
nega društva pa se bodo predstavile še z domačimi dobrota-
mi in sromeljskimi vini. Letos nameravajo realizirati projekt 
Ajdovska jama na Silovcu pri Sromljah ter jo urediti kot do-
datno popestritev k ostalim turističnim ponudbam. Vseka-
kor pa bodo v jesenskem času že šestič zapovrstjo organizi-
rali tudi pohod po Sromeljski pešpoti. M. K. M.

Uredili	bodo	Ajdovsko	jamo	
na	Silovcu

Turistično društvo Sromlje je organiziralo čistilno 
akcijo pod geslom Naravi krademo smeti. Akcijo so 
izvajali v vseh vaseh v krajevni skupnosti, udeležilo 
pa se jo je 28 članov, trije so pripeljali traktorje s 
prikolicami. V naravi so nabrali za šest traktorskih 
prikolic najrazličnejših odpadkov in z veseljem 
ugotovili, da je smeti vendarle manj kot v preteklih 
letih, še vedno pa so ob poteh nabrali tudi za sedem 
velikih vreč raznih pločevink in plastenk, ki jih vozniki 
odmetavajo iz avtomobilov.

VeLikA DOLinA - Andrej Rovšek je bil doma v Šmartnem ob 
Paki. Odločil se je, da postane duhovnik in je svoje božje po-
slanstvo pričel z novomašnim geslom iz Lukovega evangelija – 
Mir vam bodi! Od 1. avgusta 2006 je župnik v fari Velika Doli-
na, ki spada pod novomeško škofijo, pred tem je bil duhovnik v 
Škocjanu ter duhovni pomočnik na dveh ljubljanskih župnijah, 
in sicer na Žalah in v Svetem Petru, kjer je skrbel za duhovno 
oskrbo v bolnišnici. V fari Velika Dolina ima 110 veroukarjev, 

od tega jih bo letos 13 prejelo 
prvo sveto obhajilo. Zaznal je, 
da se prebivalstvo stara in šte-
vilo rojstev iz leta v leto upa-
da, saj umre več faranov, kakor 
se jih rodi. geografsko je fara 
zelo zanimiva, vendar se pre-
bivalci soočajo z brezposelno-
stjo, ni več tekočega prehoda 
preko meje, kar se pozna tudi 
pri ljudeh, ki se morajo vsak po 
svoje znajti. Mladi odhajajo iz 
kraja in se ne vračajo. Vera je, 
kakor ugotavlja, nekakšna tra-

dicija, saj skoraj vsi hodijo v cerkev in tudi otroke pošiljajo k 
verouku. tu vidi veliko razliko med mestom in podeželjem, saj 
je v mestu vera že prefiltrirana, kot pravi, in starši sami na-
redijo selekcijo, otroke vključijo v razna društva in jih zapo-
slijo kako drugače. na deželi pa so ljudje bolj odprti, tisti, ki 
ostanejo, hočejo več narediti za svoje okolje in si bolj priza-
devajo, da se v kraju dogaja tudi kaj zanimivega. Pred nekaj 
meseci je tako pričel delovati otroški cerkveni zborček, orga-
nizirano pa vadi tudi mešani cerkveni zbor.  M. K. M.

Na	podeželju	je	vera	tradicija

Župnik Andrej Rovšek

BReŽiCe - V nedeljo, 25. marca, planinci iz Brežic vabijo na 
23. tradicionalni pohod po Brežiški planinski poti. Ob 9. uri se 
bodo zbrali na parkirišču pred cerkvijo na Čatežu ob Savi. V 
slabih 30 minutah bodo pohodniki na vrhu 386 m visoke Šent-
viške gore pri cerkvici sv. Vida, od koder se odpirajo lepi raz-
gledi na mesto Brežice, brežiško–krško polje, pobočja Bohorja 
in Orlice in hrvaško Sljeme. Dobro označeno pot bodo nada-
ljevali skozi gozd do prvih vinogradov in se spustili v vas Žej-
no. Od tam  se bodo vzpenjali do vrha 621 m visokega Velike-
ga Cirnika. Odpočili si bodo pri bivaku, potem pa se spustili 
po dobro markirani poti čez Mali Cirnik in mimo lovske koče 
proti globočicam, kjer se bodo ustavili na prijazni turistični 
kmetiji "Pri Martinovih". Vsi pohodniki bodo brezplačno dobili 
čaj, lahko pa se bodo okrepčali tudi s toplo malico. Zadnji del 
označene gozdne poti bo vodil skozi Mrzlavo vas nazaj na Ča-
tež ob Savi. Za pot bodo potrebovali 4 in pol do 5 ur zmerne 
hoje, vzponov je za 650 m, pot pa je lahka. Štartnine ni. 

Brežiška	planinska	pot
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Razgovora z Ano Pajič so se 
poleg župana udeležili podžu-
panja Občine krško Ana Nuša 
Somrak, vodja oddelka za 
okolje in prostor Simona Lub-
šina, predstavnica Lokalnega 
partnerstva Klavdija Žibert, 
direktor gen energije Martin 
Novšak in direktor nek-a Sta-
ne Rožman. 
Sogovorniki so se dogovorili, 

Dialog	s	prebivalci	Vrbine
Župan občine Krško Franc Bogovič se je skupaj z ostalimi sogovorniki sestal s 
predstavnico prebivalcev naselja Vrbina, ki so pred mesecem na Občino Kr-
ško naslovili zahtevo po izselitvi. Ta izhaja iz sobivanja z jedrskim objektom 
oz. možnosti umeščanja novih objektov na tem območju. 

da bo Občina krško po uskla-
ditvi interesov vseh vpletenih 
skupaj s krajani Vrbine po or-
ganiziranem odkupu domačij, 
poiskala primerno nadome-
stno lokacijo ali primerno od-
škodnino pod pogojem, da se v 
roku petih let to območje za-
pusti. Za zagotovitev sredstev 
za odkup nepremičnin bosta 
v okviru objektivnih možno-

sti pristojna tako gen energi-
ja kot nek.
kot poudarja župan občine kr-
ško Franc Bogovič, bi lahko na 
ta način zaokrožili tudi interes, 
tako občine kot energetskih 
podjetij, da območje bodoče-
ga tehnološkega centra, ki se-
daj meji na naselje Vrbina, raz-
širimo na to področje. S tem bi 
pomenljivo zaokrožili tudi ob-
močje poslovne cone Vrbina. 
Potem, ko bo Ana Pajič so-
krajane seznanila z ugotovi-
tvami sestanka, Občina krško 
načrtuje skupen, pa tudi indi-
vidualen razgovor s prebivalci 
Vrbine, da bo lahko pred na-
daljnjimi ukrepi ugotovila nji-
hova pričakovanja ter poiskala 
skupne rešitve za ugodno reši-
tev njihovih zahtev. S to tema-
tiko bosta podrobno seznanje-
na tudi Občinski svet občine 
krško  in Lokalno partnerstvo; 
župan upa, da bodo tako v čim 
krajšem času prišli do zaključ-
kov, ki bodo v obojestransko 
korist. 

Potem, ko je Občina krško 
za potrebe legalizacije na-
selja odkupila zemljišča, na 
katerih stoji 25 črnih gra-
denj, je naročila tudi posto-
pek parcelacije in pripravila 
pogoje, da bodo Romi lah-
ko odkupili parcele, na ka-
terih stojijo njihovi domovi, 
kar omogoča dokončno lega-
lizacijo objektov, pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter 
priključitev na električno 
omrežje. trenutno so kon-
kreten interes za odkup iz-
kazale tri romske družine. 
kot je povedala vodja oddel-
ka za okolje in prostor Simo-
na Lubšina, je Občina krško 
odslej zemljiško knjižni la-
stnik največjega romskega 
naselja na njenem obmo-
čju. Lahko bo izdana odloč-

Pravna	podlaga	za	sklenitev	
kupoprodajnih	pogodb
Občina Krško, kjer na štirih lokacijah živi nekaj manj kot 300 Romov, je k doslednemu reševanju rom-
ske problematike med drugim pristopila z urejanjem bivanjskih razmer. Po zemljiško knjižnih in geo-
detskih postopkih je narejen še zadnji korak k pravni podlagi, ki daje osnovo za sklenitev prvih kupo-
prodajnih pogodb med Romi in Občino Krško za nakup zemljišč v Kerinovem grmu.   

ba geodetske uprave o par-

celaciji oziroma določene 
gradbene parcele v skladu z 
Lokacijskim načrtom za ke-
rinov grm, kar Občini krško 
daje osnovo za začetek po-

stopka prodaje gradbenih 

parcel zainteresiranim Ro-
mom. Po sklepu Občinskega 
sveta občine krško, sprejeli 
so ga julija 2006, bodo pre-
bivalci kerinovega grma ze-

mljišča lahko kupili po ceni 
šest evrov za kvadratni me-
ter. Zemljišče obsega 34 
gradbenih parcel za obsto-
ječe stanovanjske objekte, 
18 gradbenih parcel za pred-
videno novo gradnjo, nekaj 
več kot 10.000 m2 pa zaje-
majo skupne površine, kot 
so igrišča, osrednji trg z več-
namenskim objektom, avto-
busno postajališče in zelene 
površine.
„S tem bo Občina krško pre-
bivalcem kerinovega grma 
omogočila, da bodo lah-
ko prvič pridobili lastnin-
sko pravico na nepremični-
nah, ob tem pa Občina krško 
od te etnične skupnosti pri-
čakuje odgovoren odnos do 
ostalega okolja,“ je še pou-
darila Lubšinova. 

Potem, ko je zaradi posledic neurja 21. avgusta 2005 pote-
kala sanacija ceste Gora – Cesta - Rore, je bil med drugim 
onemogočen tudi avtobusni prevoz šolskih otrok na tej re-
laciji. Po doslej opravljenih obnovitvenih delih je avtobu-
sni promet ponovno stekel tudi na tej liniji. Otroke, ki so se 
v času sanacije vozili po obvozni cesti, je avtobus v osnov-
no šolo Jurija Dalmatina Krško ponovno popeljal s ponedelj-
kom, 19. marca.

Občina krško naproša vse, ki parkirajo na Hočevarjevem trgu 
ali v bližini stanovanjskega naselja pod goro, da se poslužujejo 
organiziranih parkirnih mest in avtobusu omogočijo nemoteno 

pot. V nasprotnem primeru bo morala posredovati policija. 
Sanacija ceste gora - Cesta - Rore še poteka, a je po zagotovi-
lih strokovnih služb varna za avtobusni prevoz, medtem ko av-
tomobilski promet tam neovirano poteka že dalj časa. izvaja-
lec del, podjetje kostak, je cesto zaščitil s kamnito zložbo ob 
hudourniškem kanalu, z nasprotne strani pa je urejena breži-
na pod pečino, kakor tudi odvodnjavanje, ki bo v primeru moč-
nejšega deževja preprečilo vdor vode na cestišče. V fazi pri-
prave je projektna dokumentacija za projektiranje mostu in 
ureditev potoka. 
Doslej je Občina krško za izvedena dela za sanacijo prizade-
tih območij porabila nekaj več kot 2 mio eUR, država pa je za 
povrnitev škode po neurju  namenila in nakazala nekaj manj 
kot 650 tisoč eUR.

Avtobusni	prevoz	otrok	na	
relaciji	Krško-Rore-Cesta-Gora

Župan občine Krško Franc Bogovič in predstavnica agenci-
je ARAO Nadja Železnik sta se v začetku marca udeležila 
tridnevnega uvodnega sestanka novega triletnega projekta 
COWAM IN PRACTICE - CIP, na katerem sodeluje 5 držav (Ro-
munija, Velika Britanija, Španija, Francija in Slovenija) in 
poteka v okviru 6. okvirnega programa EU. 

Polovica stroškov projekta, v treh letih znaša 29.000 eUR, bo 
sofinancirana s strani eU. nacionalni skupini deležnikov prece-
duje župan občine krško, Nadja Železnik pa bo vodila in or-
ganizirala vse aktivnosti s slovenske strani. Poleg lokalnih par-
tnerstev krško in Brežice bodo vključeni še ostali akterji pri 
postopku izbora lokacije v Sloveniji (ministrstva, upravni or-
gani, občina Dol pri Ljubljani, ReC, Univerza v Ljubljani, RtV 
Slovenija, ngO, DJS, jedrski forum, nek…). Program CiP koor-
dinira in vodi francoska institucija Mutadis, ki je v letih 2004-
2006 že sodelovala na projektu COWAM 2.
na uvodnem sestanku sta predstavnika naše države, Železni-
kova in Bogovič, podala celovito poročilo o stanju glede po-
stopka izbora lokacije odlagališča ter predstavila  dosedanje 
pobude za organizacijo nacionalne skupine deležnikov. Dogo-
vorili so se, da bo maja, na naslednjem sestanku, skupina stro-
kovnjakov (Methodological task Force) podrobneje predstavila 
predloge raziskovalnih projektov in možnosti za pomoč pri or-
ganizaciji prvega izmed petih sestankov nacionalne skupine, ki 
se naj bi junija sestala v krškem.   
konec marca se bo sestal programski odbor, ki bo zasnoval kon-
cept slovenskega C2 projekta.  

Cowam	in	Practice	v	Parizu

Predstavniki naselja Spo-
dnji Stari Grad so župana 
občine Krško Franca Bogo-
viča seznanili s pričakova-
nji, ki izhajajo iz sobiva-
nja z jedrskimi objekti, ki 
so oz. naj bi bili locirani na 
območju občine Krško. 
Župan je s predstavniki skle-
nil dogovor, da se bo o vse-
binskih podrobnostih za-
stavljenih vprašanj nadalje 
razpravljalo v okviru Odbo-
ra za omejeno rabo prostora 
Lokalnega partnerstva. Žu-
pan pojasnjuje, da se bodo 
poleg teh v Odboru pregle-
dale tudi zahteve prebival-
cev Vrbine in ostalih okoli-
ških naselij ter se uskladile 
v širši kontekst pričakovanj 
cele občine kakor zakonskih 
okvirov, ki jih ponuja naša 
zakonodaja. nadaljevanje 
razprave pa po županovih 
besedah sledi tudi na Mini-
strstvu za okolje in prostor; 
takrat bo mogoče potegniti 
razumne zaključke, se opre-
deliti do pobud ter za mo-
rebitne rešitve poiskati tudi 
primerno zakonsko podlago. 

Prebivalci	Sp.	
Starega	Gradu	
z	zahtevami	
seznanili	župana

Občina krško na podlagi 13. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslov-
nih prostorov v najem in o določanju najemnin (Ur. list RS št. 73/2000), 
objavlja

JAVNI NATEČAJ
ZA ODDAJO POSLOVNIH IN ŠPORTNO REKREATIVNIH PROSTOROV 

ŠRC BRESTANICA V NAJEM ZA KOPALNO SEZONO 2007

PREDMET NAJEMA
Poslovni in športno rekreativni prostori, ki so predmet javnega nate-
čaja se nahajajo v k.o. Brestanica na parceli št. 360, ki je vpisana v 
zemljiškoknjižni vložek št. 457 k.o. Brestanica.
Predmet najema so gostinski del v izmeri 100 m2 in bazenski del (olim-
pijski bazen, otroški bazen, bazenska stavba, okolica bazena in par-
kirni prostori), v skupni izmeri cca 10.900 m2. 
Ponudniki morajo predložiti ponudbo za gostinski del in za bazenski 
del skupaj. Ponudbe za posamezne dele se ne bodo upoštevale.

NAMEMBNOST POSLOVNEGA IN REKREATIVNEGA PROSTORA
gostinski del ŠRC Brestanica je namenjen za opravljanje gostinske de-
javnosti, vsi ostali prostori so namenjeni rekreaciji in športu.

VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE ZA GOSTINSKI DEL
1.500,00 € za kopalno sezono 2007 (15.06.- 31.08.2007).
Vsi ostali prostori se oddajajo v najem brez najemnine.

TRAJANJE NAJEMA
najemno razmerje se bo sklepalo za obdobje 01.06. 2007 do 
31.08.2007. 

VARŠČINA
Dražitelji so dolžni položiti na enotni zakladniški račun  ŽR občine kr-
ško št. 01254-0100008120, odprt pri Uprava RS za javna plačila urad 
UJP krško, varščino v višini 1.500,00 €. Varščina se uspešnem dražite-
lju vračuna v najemnino, neuspešnim pa vrne v 8. dneh po licitaciji.

ROK ZA PRIJAVO
Zainteresirani ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov: 
Občina krško, Oddelek za družbene dejavnosti, CkŽ 14, 8270 krško 
v zaprti ovojnici z oznako »nAJeM BAZenA V BReStAniCi«  do dne 
10.04.2007 do 11. ure. 

KRAJ IN ČAS USTNE DRAŽBE
Dražba bo v ponedeljek, 10.04. 2007 ob 11.00 v sejni sobi D občine kr-
ško.

OSTALI POGOJI
Vse ostale informacije in razpisno dokumentacijo dobijo interesenti, 
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, na občini krško, Oddelek za druž-
bene dejavnosti. kontaktna oseba je Zdravko Pilipovič, tel 07 4981 
229, pisarna št. 203.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

na osnovi 28. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02,8/03 in 58/03) 

Občina krško vabi na

1. PROSTORSKO KONFERENCO
za izdelavo občinskega lokacijskega načrta »Obrtna cona 

MDB - jug«,

ki bo v četrtek, 29. marca 2007, ob 9. uri,
v sejni sobi »A« Občine Krško

na prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa 
priprave za izdelavo občinskega lokacijskega načrta, načrto-
vanega na območju pred obstoječo obrtno cono MDB Lesko-
vec, med državno cesto Drnovo-krško ter lokalno cesto Le-
skovec-Brege.

na prostorsko konferenco so vabljeni zlasti predstavniki no-
silcev urejanja prostora, krajevne skupnosti, gospodarstva, 
interesnih združenj ter organizirane javnosti.

Osnutek programa priprave in grafična situacija sta na vpo-
gled na Občini krško, na Oddelku za urejanje prostora in var-
stvo okolja, CkŽ 14, v času uradnih ur ter na spletni strani 
Občine krško.

Franc Bogovič,
župan

Občina	Krško	

obvešča vse občane ter krajane 
krajevne skupnosti mesta krško, 

da je organizirana javna razgrnitev predloga sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta 

Spodnji Grič II.

Dokumentacija je, v času uradnih ur, javno razgrnjena 
v prostorih Občine krško ter v prostorih 

krajevne skupnosti mesta krško.

Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, 
od 24. marca dalje. 

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 
pisne pripombe in predlogi ter se posredujejo Občini 
krško, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.

Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta 

 bo v torek, 3. aprila 2007, ob 18. uri,
v sejni sobi »A« Občine Krško.

Vljudno vabljeni !
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Sestala se je Posebna komi-
sija za spremljanje izgradnje 
hidroelektrarne Blanca. Pri-
sotni so bili tudi predstav-
nik javnega podjetja infra 
d.o.o., projektanti vodnogo-
spodarskih ureditev  in pred-
stavniki Občine Sevnica. na 
sestanku so se usklajevale 
posamezne zahteve kraja-
nov vplivnega območja in lo-
kalne skupnosti z investitor-
ji in projektanti glede vodnih 
ureditev ob izgradnji hidro-
elektrarne Blanca. Predstav-
niki krajevnih skupnosti na 
vplivnem območju so podali 
pripombe, na katere bo pro-
jektant podal pisna stališča. 
naslednji sestanek komisi-
je bo predvidoma v začetku 
meseca aprila, v prvi polovici 
aprila pa se bo pričela pred-
stavitev urejanja mesta Sev-
nica krajanom.

Spremljanje	izgradnje	HE	Blanca

na pobudo Občine Sevni-
ca so se sestali predstavniki 
krajevnih skupnosti vplivne-
ga območja hidroelektrarne 

Blanca in predstavniki lokal-
ne skupnosti, ki so bili s strani 
investitorjev infrastrukturnih 
ureditev v okviru izgradnje 

hidroelektrar-
ne Blanca in pro-
jektanta cestnih 
ureditev sezna-
njeni z uredi-
tvijo prometne-
ga režima v času 
urejanja cest na 
levem in desnem 
bregu reke Save. 
Predstavniki kra-
jevnih skupno-
sti so izpostavi-
li, da se v času 
urejanja glavnih 
cest uredijo tudi 
obvozne ceste, 
kjer se bo pro-
met močno po-
večal. V primeru 
zapor ceste na 

levem in desnem bregu reke 
Save ter o alternativnih po-
teh obvoza bo potrebno ob-
veščati javnost.

Gradbišče HE Blanca, foto: Ljubo Motore

V prostorih podjetja evrosad 
je bil sestanek prizadetih 
kmetov in kmetijskih pod-
jetij v Posavju, ki so utrpe-
li škodo po suši v letu 2006. 
Udeležili so se ga predstavni-
ki občinskih komisij, regijske 
komisije, državne komisi-
je, predstavnica Ministrstva 
za kmetijstvo gozdarstvo in 
prehrano, predstavniki kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Slovenije ter predstavniki 
pridelovalcev sadja, sladkor-
ne pese in zelenjave. Pou-
darjeno je bilo, da so občin-
ske in regijska komisija svoje 
delo do roka opravili ter po-
sredovali podatke državni 
komisiji. Vlada RS je potrdi-
la končno oceno neposredne 
škode v tekoči kmetijski pro-
izvodnji zaradi neurij, toče 
in suše v letu 2006, ki je oce-
njena v višini 59,5 milijonov 
evrov na 167.612 ha površin 

Škoda	po	toči	2006
in jo je utrpelo 24.484 oško-
dovancev v 161 občinah. ne-
posredna škoda presega 0,3 
promile načrtovanih prihod-
kov državnega proračuna za 
leto 2006 in je tako dosežen 
limit za pomoč v skladu z Za-
konom o odpravi posledic 
naravnih nesreč. glede na to 
da končna ocena neposredne 
škode v tekoči kmetijski pro-
izvodnji zaradi neurij, toče 
in suše v letu 2006, ki jo je 
potrdila Vlada RS na redni 
seji, 18.01.2007, ne vsebu-
je kultur jablan, hrušk, mla-
dih nasadov jablan in hrušk, 
sladkorne pese ter zelenja-
ve, se predstavniki pridelo-
valcev s tem sklepom vlade 
ne strinjajo. Zahtevajo po-
pravek in ponoven pregled 
ocen oškodovanosti omenje-
nih kultur, ki bo ustrezal de-
janskemu stanju.

Občina Maribor ob rezi stare 
trte, ki raste na Lentu in je 
prava mestna znamenitost, 
podari cepiče te trte tudi ne-
katerim občinam po Sloveni-

ji, s katerimi dobro sodeluje 
in imajo vinogradniško tradi-

cijo ter ustanovam, s kateri-
mi sodeluje izven meja Slo-
venije. Mariborska vinska trta 
je s preko 400 leti najstarejša 
vinska trta na svetu, vpisana 
tudi v guinessovo knjigo re-
kordov. Letos so cepič trte na 
priložnostni prireditvi podari-
li tudi Občini Sevnica. Župan 
Franc Kangler je cepiče pre-
dal podžupanu Srečku Ocvir-
ku in predstavnikom Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti. Občina 
Sevnica bo na sevniškem gra-
du v okviru otvoritve obnovi-
tvenih del izvedla tudi posa-

Občina	Sevnica	
prejela	cepič	
najstarejše	vinske	
trte	na	svetu

ditev vinske trte na grajskem 
hribu. Cepiče je dobila tudi 
Slovenska katoliška skupnost 
v Berlinu, Švicarska zveza 
vinskih in gastronomskih bra-

tovščin, mesto Morges ob Že-
nevskem jezeru, 9. okrožje v 

Parizu, Občina kobilje in Ob-
čina Cirkulane.

Predstavniki Občine Sevnica, ki so prevzeli cepič z 
Vinsko kraljico Slovenije in Vinsko kraljico Maribora ter 
Kraljem cvička (foto: arhiv Občine)

Predstavnikom političnih strank, ki imajo svoje člane v ob-
činskem svetu Občine Sevnica, je podžupan Srečko Ocvirk 
predstavil predlog točk dnevnega reda 4. redne seje Ob-
činskega sveta, ki je bila v sredo, 21. marca. Svetniki so 
se seznanili s projektom Centra za vseživljenjsko učenje, s 
poročilom o izvajanju socialno varstvene pomoči na domu, 
obravnavali so odloke, ki vključujejo občino kostanjevica v 
Regionalno razvojno agencijo Posavje in njene organe, ter 
s spremembo odlokov iz področja družbenih dejavnosti za-
radi sprememb zakonodaje. V nadaljevanju so obravnava-
li še predlog odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih 
iz naslova uporabe javnih in drugih površin v lasti občine, 
opredelili so se do pripomb in javne razgrnitve predloga ob-
činskega lokacijskega načrta Poslovne cone krmelj, razpra-
vljali so o opravljanju pokopališke dejavnosti v občini, se 
opredelili do prodaje občinskih površin in opravili nekate-
re kadrovske zadeve, ki jih je predhodno obravnavala tudi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Do 
predlaganih točk dnevnega reda so se v tem tednu oprede-
lila tudi delovna telesa občinskega sveta.

Občina Sevnica je na podlagi dogovorov z Župnijo Sevnica o 
odkupu in ceni zemljišča za stadion,po sprejetem proraču-
nu za leto 2007 sklenila kupno pogodbo. Z nakupom je Ob-
čina Sevnica v športnorekreacijskem območju ob bazenu in 
novem športnem domu pridobila 12092 m² zemljišč, za ku-
pnino v znesku 157 tisoč eUR. kupnino bo Občina Sevnica 
poravnala v treh obrokih, od katerih prvi obrok v višini 25 ti-
soč eUR v letu 2007, skladno z zagotovljenimi sredstvi v le-
tošnjem proračunu, drugi in tretji obrok, vsak v višini 66 ti-
soč eUR, pa v letih 2008 in 2009, kot je planirano v načrtu 
razvojnih programov Občine Sevnica.

Občina Sevnica pripravlja odlok o plovnosti reke Save. Po 
sprejemu bodo določena pravila uporabe Save nad energet-

skimi objekti hidroelektrarn za uporabo plovil v rekreativne 
in turistične namene. Občina pridobiva pogoje upravljavcev 
elektrarne in voda, pod katerimi bo dovoljena plovba in do-
ločen plovni režim. Občina si kljub različnim interesom pri-
zadeva uskladiti njihove zahteve in pripraviti predpis, ki bo 
omogočal plovbo po energetskem bazenu hidroelektrarne.

Plovnost	reke	Save

HE Boštanj, foto: Ljubo Motore

Podžupan Srečko Ocvirk se je udeležil sestanka kluba žu-
panov SLS. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik 
je predstavil ukrepe stanovanjske politike, dr. Ivan Žagar, 
minister Službe Vlade za lokalno samoupravo in regional-
no politiko, možnosti pridobivanja evropskih sredstev, mag. 
Janez Božič, minister za promet, prednostne naloge mini-
strstva, Janez Remškar, generalni direktor Direktorata za 
zdravstveno varstvo, predog zakona o koncesijah za izva-
janje javne službe v zdravstveni in lekarniški dejavnosti in 
o svobodnih zdravilnih specialistih ter podal mnenje o sofi-
nanciranju lokalnih skupnosti za cepljenje proti Humane-
mu papiloma virusu in drugih cepljenj, Igor Hrovatič pa je 
predstavil možnost financiranja ukrepov s področja kmetij-
stva in podeželja v lokalnih skupnostih glede na novo zako-
nodajo eU s področja državnih pomoči.

Vinogradniki iz Studenca so se odločili za obisk prostorov 
Državnega zbora. Ogledali so si poslopje, spremljali pa so 

tudi del petkove-
ga zasedanja par-
lamenta. Obisko-
valce iz domačih 
krajev je spre-
jel tudi župan in 
poslanec Kristi-
jan Janc, posla-
nec iz občine Sev-
nica Bojan Rugelj 
in nekateri njuni 
poslanski kolegi.

Poslovna	cona	Krmelj
V krmelju je bila javna obrav-
nava predloga občinskega lo-
kacijskega načrta za poslov-
no cono krmelj. V času od 16. 
marca poteka tudi javna raz-
grnitev načrta v prostorih Ob-
čine Sevnica in krajevni sku-
pnosti krmelj. Do pripomb in 
predlogov zainteresirane jav-
nosti se bo dokončno oprede-
lil občinski svet Občine Sev-

Klub	županov	SLS

Razvojne	aktivnosti	na	
področju	turizma
V prostorih RRA Posavje je bil regijski sestanek za turizem, 
katerega sta se udeležila tudi predstavnika Zavoda za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in pred-
stavnik oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. 
V okviru razprave se je izoblikoval končni predlog načina 
vodenja in izvajanja razvojnih aktivnosti na območju regije 
Posavje. Pri Svetu regije Posavje se ustanovi Projektni svet 
za turizem, ki imenuje projektno skupino in delovne skupi-
ne za pripravo skupnih aktivnosti na področju razvoja turiz-
ma in usklajuje in potrjuje predloge aktivnosti in projektov 
s področja turizma, ki jih pripravljajo projektna skupina, 
delovne skupine in RRA Posavje. koordinator razvojnih ak-
tivnosti na področju turizma je RRA Posavje, ki zagotavlja 
tudi administrativno podporo za delovanje Projektnega sve-
ta za turizem. 

Vinogradniki	iz	Studenca	v	DZ

Med poslanci v Državnem zboru  
(foto: Bogdan Lisec)

Vinogradniki pred poslopjem Državnega zbora (foto: 
Bogdan Lisec)

Dobitniki cepičev (foto: arhiv Občine)

Nakup	zemljišč	za	stadion

Seja	občinskega	sveta

nica. Razvoj poslovne cone v 
krmelju je nujen za zagota-
vljanje novih delovnih mest 
in razvoj krmelja z okolico, 
prisotni pa so se zavzeli tudi 
za čimprejšnje nadaljevanje 
potrebnih postopkov za pri-
dobitev zemljišč, ki so v pri-
vatni lasti, in gradbenega do-
voljenja.
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kRŠkO - Ženska članska in mladinska nogometna reprezentan-
ca sta se prejšnji vikend v krškem pripravljali na kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo. krško je sicer že tradicionalna baza ženske 
nogometne reprezentance, nenazadnje so na krškem štadionu 
potekale že številne kvalifikacijske tekme. tokrat sta se tako mla-

dinska kot član-
ska repre-
zentanca po 
dvakrat pome-
rili s hrvaškima 
izbranima vr-
stama. Člani-
ce so v krškem 
zmagale s 3:0, 
naslednji dan 
pa na povratni 
tekmi na Hrva-
škem izgubile 
z 1:2. Mladinke 
so v krškem re-
mizirale z 2:2, 
na Hrvaškem 
pa izgubile z 
1:3. Med repre-
zentantkami so 

bile tudi štiri Posavke: kot trenerka selekcije do 19 let dolgo-
letna nogometašica novomeške krke Tanja Lekič, sicer doma iz 
Bušeče vasi pri Cerkljah ob krki, v mladinski reprezentanci Eva 
Mirtič z Libne in Eva Redenšek iz Leskovca, med članicami pa 
Ksenija Povh z Jesenic na Dolenjskem, vse tri članice krke iz 
novega mesta. kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo, ki 
bo leta 2009 na Finskem, se za članice pričnejo maja, za mla-
dinke pa jeseni.

Smetana	slovenskega	
ženskega	nogometa	v	Krškem

Posavske nogometašice Ksenija Povh, 
Tanja Lekič, Eva Redenšek in Eva Mirtič

kakor je na sprejemu športni-
kov 12. marca v Dvorani v par-
ku povedal predsednik komi-
sije za šport Boštjan Pirc, so 

bili športniki izbrani na pod-
lagi kriterijev. komisija je pri 
izboru upoštevala kategoriza-
cijo po kriterijih Olimpijske-
ga komiteja Slovenije, da so 
športniki starejši od 14 let, da 
imajo status državnega repre-
zentanta v svoji panogi ali da 
je posameznik ali ekipa osvo-
jila naslov državnega prvaka, 
ali da so dosegli visoke uvrsti-
tve na tekmah državnega pr-
venstva ali na mednarodnem 
nivoju. Po teh kriteriji je bilo 
izbranih kar 35 športnikov raz-
ličnih disciplin, katerim je 
spominska darila podelil Bru-

Sprejem	za	najboljše	športnike
KRŠKO - Na Občini Krško se zavedajo, da morajo športniki za doseganje vidnejših rezultatov in dosež-
kov vložiti veliko vztrajnosti, dela, časa in tudi odrekanja, je med drugim poudaril krški župan Franc 
Bogovič na sprejemu športnikov občine Krško za leto 2006. Ob tem je zagotovil, da si bodo na Občini 
tudi v bodoče prizadevali zagotavljati tako sredstva kot tudi potrebno infrastrukturo za doseganje čim 
boljših rezultatov in pogojev dela športnikov.

no Glaser, med drugim nekda-
nji kapetan slovenske rokome-
tne mladinske reprezentance, 
rokometaš, ki je igral v ekipi 

krškega in Dobove, pa tudi da-
nes prosti čas, predvsem kot 
triatlonec, posveča športu.

Spominska darila so prejeli: 
v odsotnosti član Plavalnega 
kluba krško Rok Kerin; člani-
ce karate kluba triglav Bre-
stanica Marija Jeler, Jasmina 
Grilc, Danijela Grilc in Sara 
Jeler, ki trenirajo pod vod-
stvom trenerja Saša Vaša; čla-
ni Šahovskega kluba triglav 
krško Karmen Mar, Mirela 
Ahmatovič in Samo Štajner, 
ki vadijo pod vodstvom To-
maža Žnideršiča; član nogo-

metnega kluba krško Robert  
Berič, ki velja za enega naj-
obetavnejših mladih nogome-
tašev v Sloveniji; članici žen-

ske nogometne reprezentance 
Adrijana Bogolin in Alja Kr-
znarič; nogometaši, ki so naj-
bolj zaslužni, da se je krški 
nogometni klub uvrstil v dru-
go državno ligo, Slaviša Dvo-
rančič, Dejan Rusič in Dejan 
Urbanč (v njihovem imenu 
je priznanje prejel predse-
dnik nogometnega kluba kr-
ško Jože Slivšek); rokometa-
ši krškega Rokometnega kluba 
Klemen Cehte kot mladin-
ski reprezentant Slovenije ter 
Blaž Šalamon in Tomislav Sla-
mar kot člana kadetske roko-
metne reprezentance; člani-

ca Multisport kluba krško Nina 
Mandl, lani državna prvakinja 
v triatlonu, duatlonu in akva-
tlonu; člani Posavskega alpini-
stičnega kluba Nejc Pozvek, 
Aleksandra Voglar in Katja 
Krejan; strelci Strelskega klu-
ba Leskovec pri krškem Jelica 
Majstorovič, Damjan Pavlin, 
Barbara Mavsar in v odsotno-
sti Urban Žigante; Vesna Vu-
čajnk in Sebastijan Vodlan iz 
Plesno glasbenega centra Lu-
kec krško; telovadki gimna-
stičnega društva Rain krško 
Nika Močivnik in Urška Štus; 
ena najbolj perspektivnih te-
nisačic v Sloveniji, članica 
teniškega kluba krško Hana 
Umek; krški spidvejist Izak 
Šantej; in člana Društva glu-
hih in naglušnih, plavalec Rok 
Vegelj, ki je na lanskoletnem 
evropskem prvenstvu v grčiji 
dosegel visoke uvrstitve v pro-
stem slogu, ter Dragiša Dvo-
rančič, gluhonemi nogome-
taš, ki je tudi član državne 
reprezentance Športne zve-
ze gluhih. Podeljeni sta bili še 
dve priznanji članicama Radi-
okluba krško in slovenske re-
prezentance Adrijani Moškon 
in Maji Marušič, ki sta osvo-
jili bronasto medaljo na sve-
tovnem prvenstvu v radiogo-
niometriji ali „lovu na lisico“ 
v Bolgariji. 
Sprejem in podelitev spomin-
skih obeležij športnicam in 
športnikom občine krško je 
popestril tudi glasbeni pro-
gram, ki sta ga izvajali pia-
nistka Nika Tkalec in violinist-
ka Nina Pirc. 

Bojana Mavsar

BReŽiCe – Športna zveza Brežice, ki ji predseduje Stane Tom-
še, je 9. marca na prireditvi Športnik leta 2006, ki je potekala 
v brežiškem Prosvetnem domu, prvič podelila priznanja špor-
tnikom in športnim delavcem v občini, ki so s svojimi dosež-
ki in delom zaznamovali lansko leto. Za športnika leta 2006 
so proglasili atleta Ak Fit Brežice Primoža Kozmusa, za špor-
tnico leta Andrejko Ferenčak iz katane globoko, za športno 
ekipo leta pa Strelski klub Rudar globoko. Plaketi za najbolj-
ša trenerja sta šla v roke Ernestu Sečnu, trenerju Strelskega 
kluba Brežice, in Henriku Omerzuju, trenerju Ak Fit Breži-
ce. Športni znak za dosežke na velikih tekmovanjih sta dobila 
njuna varovanca, strelka Vesna Kržan in atlet Rok Deržanič, 
ter Andraž Hribar (Orientacijski klub Brežice). Za dosežke na 
mednarodni ravni so priznanja prejeli rokometašici evropro-
dukta Brežice Barbara Kranjčič in Urška Videnič ter člani ka-
tane globoko Gorazd Kostevc, Dejan Kink, Vanja in Vita Pre-
skar ter Sandi Hotko. 

Brežiški	športniki	leta

kRŠkO - nogometaši nk krško so z zmago in porazom začeli 
spomladanski del prvenstva v drugi slovenski nogometni ligi. 
Prejšnjo nedeljo so na krškem štadionu z velenjskim Rudarjem 
odigrali pravo poslastico za gledalce, saj je na tekmi padlo kar 
sedem golov, odločilni pa dobesedno v zadnjih sekundah tek-

me. Pri rezultatu 3:3 v sodni-
kovem podaljšku tekme je na-
mreč Miha Drnovšek na podajo 
Denisa Bogolina (oba sta prišla 
v igro z rezervne klopi) dosegel 
zmagoviti gol za domače, ki so 
sicer v začetku drugega polča-
sa z golom Marka Lukačića po-
vedli že s 3:1 (v prvem polčasu 
sta jih dvakrat v vodstvo pope-
ljala Jože Barkovič in Rok Zor-
ko, oba s streloma z glavo).
Slabše se je izteklo gostovanje 
v Zagorju, kjer so krčani klonili 
z 1:2. Po zaostanku dveh golov 

je pred koncem tekme znižal Bogolin. krško je na lestvici na 
šestem mestu, a z enakim številom točk kot peti triglav in če-
trto Zagorje ter le točko za tretjim Šenčurjem. trener Drago 
Kostanjšek, ki ima v ekipi novinca Sašo Kostića, pa tudi mla-
dinca Klemna Slivška, si je za cilj postavil drugo mesto, do 
katerega krčane loči pet točk. koprska Bonifika je daleč pred 
vsem s 34 točkami

Tesna	zmaga	in	tesen	poraz

Član nk krško Robert Berič 
je igral za slovensko repre-
zentanco do 16 let, ki je 
konec februarja na prija-
teljski tekmi v kopru s 3:1 
premagala nogometno ve-
lesilo Anglijo. Berič je bil 
celo strelec zadnjega za-
detka naše reprezentance 
tik pred koncem tekme.

Berič	zabil	
Angležem

LeSkOVeC PRi kRŠkeM - Članica Strelskega društva Leskovec 
Jelica Majstorovič se je udeležila mladinskega evropskega 
prvenstva v francoskem Deauvillu in z zračno puško z rezul-
tatom 390 krogov osvojila 33. mesto.

Majstorovičeva	33.	na	EP

kRŠkO - V Murski Soboti je potekal kvalifikacijski državni 
turnir v standardnih in latinsko ameriških plesih. Med ple-
snimi pari Pk Lukec krško se je najbolje odrezal par Luka 
Vodlan in Maja Omovšek, ki je v St plesih zmagal in bil 6. v 
LA plesih med starejšimi mladinci A. 

Zmaga	Lukčevega	para

kRŠkO - na tradicionalnem 26. memorialu Cirila Hočevar-
ja v športni akrobatiki, ki je potekal v Mariboru, so natopile 
tudi telovadke gD Rain krško. V kategoriji mlajših deklic je 
bila Lara Žibert 7., Maruša Metelko pa 9., v kategoriji de-
klic je bila Ana Vodeb 6., v kategoriji članic pa Urška Štus 
4. in Nika Močivnik 5. V ekipnem seštevku sta članici zase-
dli 2. mesto.

Telovadki	na	stopničkah

Med	najboljšimi	v	krosu
BReŽiCe, SeVniCA - V Velenju je potekalo državno prvenstvo 
v krosu in hkrati zadnji v sklopu petih krosov za pokal Slo-
venije. Vid Zevnik (Ak Fit Brežice) je v kategoriji mlajših 
mladincev osvojil 2. mesto, pa tudi v pokalu je bil 2., nje-
gova sestra Klara pa je v kategoriji deklic do 12. leta staro-
sti osvojila 3. mesto. Prvenstva so se ga udeležili tudi atle-
ti in atletinje Ak Sevnica, ki so osvojili dve srebrni medalji: 
Jan Samide v kategoriji pionirjev in ekipa mlajših mladin-
cev v postavi Miha Povšič in Lucijan Sinkovič.

Špilerjeva	in	Bogovič	prvaka
BReŽiCe - Atletski klub Fit Brežice je uspešno izpeljal tudi dru-
gi del zimskega prvenstva v metih. Med domačimi atleti se je 
posebej izkazala mlada metalka kladiva, še pionirka Barbara 
Špiler, ki je postavila nov pionirski in hkrati mlajšemladinski 
rekord Slovenije - 63.88 m. naslov državnega prvaka je med 
starejšimi mladinci v metu kladiva osvojil tudi Tomaž Bogovič 
z odličnim metom 62.75 m. Medalje sta osvojila še Marko Špi-
ler v metu kladiva za starejše mladince (3. mesto – 42.23 m) in 
Kaja Žalac v metu diska za pionirke (3. mesto - 22.05 m). 

Številne	medalje	karateistov
BReŽiCe, SeVniCA – V Žalcu je potekal 5. grand Prix med-
narodni turnir v karateju, na katerem je nastopilo okoli 400 
tekmovalcev in tekmovalk iz Avstrije, italije, Madžarske  in 
Slovenije. karate klub Brežice je nastopil z okrnjeno posta-
vo, vendar osvojil pet kolajn: v katah je zmagala ekipa sta-
rejših dečkov v postavi Viktor Kopinč, Rem Vojvoda in Ale-
ksander Godler, Vojvoda je bil 2. v bojih starejših dečkov, 
godler in kopinč 3. v katah do 11 oziroma 13 let, Jože Fe-
renčak pa 3. v bojih članov do 70 kg. Sevniška ekipa karate 
kluba Hypo je osvojila 6 medalj, od tega kar 4 Aljoša Orač: 
zlato v katah ekipno (poleg njega še Lino Šalamon in Domen 
Vavtar) v članski konkurenci, v borbah med ml. kadeti bron, 
med kadeti srebro ter v katah med ml. kadeti še en bron. 
Bron sta v borbah osvojila še Miha Cvelbar in Lino Šalamon.

Šahisti	za	pokal	40	mučencev

kRŠkO - kadetska ekipa košarkarskega kluba krško je na do-
mačen parketu odigrala zadnjo tekmo sezone, v kateri so s 
85:77 premagali ekipo kk kolpa in končali sezono na 1. me-
stu. Zmago na domačem terenu so si priigrali tudi mladinci, 
ki so z 78:46 premagali ekipo kk Šenčur, s čimer so si prav 
tako zagotovili 1. mesto v ligi. 

Kadeti	in	mladinci	prvi

kRMeLJ - Šahisti krmelja so odigrali tradicionalni turnir za 
pokal 40 mučencev. turnir se igra po strogih pravilih, saj 
mora igrati "nesrečnih" 13 igralcev, posamezniki pa prej-
mejo praktične nagrade. Letos je najvrednejšo dobil pred-
zadnjeuvrščeni igralec Marjan Zaman. Sicer pa je zmagal 
Cvetko Jakša, ki je izgubil eno samo srečanje, drugi je bil 
Andrej Brcar, tretji Bojan Smerdel, četrti pa Zvonko Me-
sojedec, večkratni prejemnik prehodnega pokala.

ITEO	prvak	pokala	MC	Krško
kRŠkO – končal se je letošnji pokal MC krško v malem nogometu. 
V prvem polfinalu je nPB Pizzeria Fontana Štiblc premagala ka-
rizmo krško s 3:2 (0:2), v drugem pa iteO Raka ekipo V6 Allegro s 
5:4 (2:2, 0:2). V finalu je bila iteO Raka boljša s 5:1 (1:1). 

Hana	nadaljuje	z	uspehi
kRŠkO - Hana Umek iz tk krško je zmagala na odprtem pr-
venstvu Slovenije v tenisu za deklice do 14 let, ki je poteka-
lo v Ljubljani. V finalu je svoji nasprotnici nini nagode (tk 
kolektor idrija) prepustila le dve igri in zmagala s 6/2, 6/0.

Hotko	in	Sušinova	peta
PiŠeCe - Člani Badminton kluba Pišece so se v Medvodah 
udeležili 3. turnirja do 15 let za posameznike. tako Toni 
Hotko pri moških kot Maja Sušin pri ženskah sta zasedla 
odlično 5. mesto.  
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kRMeLJ, LJUBLJAnA - na OŠ krmelj smo se učenci 1. in 2. tri-
letja odpravili na kulturni dan. V  Ljubljani smo si ogledali 
gledališko predstavo, nato, pa smo se podali še v Mestno gale-
rijo. Učenci smo se zbrali pred novo stavbo šole, se razpode-
lili po razredih, dobili malico ter odšli na avtobusno postajo, 
kjer nas je avtobus že čakal. namestili smo se v avtobusu ter 
odšli proti Ljubljani. Med potjo so nekateri zaspali, nekateri 
veselo pogovarjali, nekateri gledali skozi okno, nekateri pa so 
poslušali glasbo. ko smo prispeli v Ljubljano, smo iztopili pri 
Lunaparku. tam smo se zopet prešteli in se podali na pot. ker 
je bilo do gledališke predstave še dovolj časa, smo se spreho-
dili še po tržnici, pa po tromostovju, si ogledali kip Franceta 
Prešerna, pa maketo Ljubljane… Potem smo se odpavili pro-
ti lutkovnem gledališču, kjer smo si ogledali gledališko pred-
stavo Odtrgana slušalka. igra nam je bila zelo všeč, saj je bila 
zelo smešna, čarobna, nagajiva… igra je govorila o slušalki, 
ki je izpolnila vse želje, kar si si zaželel. igra mi je bila zelo 
všeč. Po končani igri pa smo se odpravili še v Mestno galerijo, 
kjer smo si ogledali razstavo Žički rokopis ter v delavnicah po-
skušali izdelati inicialke (prve, poudarjene črke), žige in obli-
kovanje rokopisov z gosjim peresom in trstiko. tudi v galeri-
ji smo se imeli lepo, saj smo to snov vzeli ravno pri zgodovini, 
tako da smo nekaj stvari že vedeli, nekaj smo jih izvedeli na 
novo in lažje smo si predstavljali, o čem se sploh učimo. Pro-
ti koncu naše delavnice so se nam pridružili še učenci 1. tri-
letja, saj se jim je zdelo zanimivo pisanje z gosjim peresom.  
Po končani delavnici smo se odpravili nazaj proti Lunaparku, 
kjer nas je čakal avtobus. ko smo vstopili, smo se odpeljali 
nazaj proti krmelju. ta dan mi je bil zelo všeč, saj sem izve-
dela marsikaj novega ter obiskala kulturno ustanovo.

Sara Močnik, 6. razred, OŠ Krmelj

Kulturni	dan	v	Ljubljani

kRMeLJ - V torek, 20. februarja, je bilo pustno rajanje v kr-
melju. na pustovanje sem šla sama, ker se je moja sestrica 
bala maškar. Zbrali smo se pred osnovno šolo krmelj. ko so se 
maškare zbrale, smo se sprehodili po krmelju. nato smo šli v 
kulturni dom Svoboda. Bilo je veliko različnih mask: čarovni-
ce, Pika nogavička, klovni, hudiči, kurent. Jaz sem bila klovn. 
tam smo peli, plesali in se zabavali. Jaz sem se zelo zabavala 
in tudi drugi. Čisto pri koncu smo dobili čaj in krof. Potem sem 
šla domov. Doma me je mami slikala za spomin.

Tjaša Kovačič, 3. razred, OŠ Krmelj

Pustno	rajanje

PODBOČJe, POkLJUkA - V soboto, 17. marca, se je enajst 
učencev Osnovne šole Podbočje udeležilo vseslovenskega sre-
čanja na Pokljuki, ki ga organizira OŠ gorje. Udeleženci smo 
se lahko pomerili v teku na smučeh, in sicer na 2, 5 ali 10 ki-
lometrov. ko smo prispeli na Pokljuko, smo najprej poiska-
li vsak svojo smučarsko opremo. Sledilo je zanimivo žrebanje 
štartnih številk, ki so prinašale tudi praktične nagrade. Sle-
dil je trenutek, ki smo se ga vsi veselili - prišli smo na progo. 

Pol ure smo se ogrevali, vmes smo velikokrat padli, potem pa 
smo končno začeli tekmovati. Vse je potekalo brez težav, edi-
no gneča nas je vse motila. Po koncu tekme, ki ni bila tekmo-
valnega značaja, smo vsi dobili medalje in malico. nato smo 
si ogledali še smučarske skoke in streljanje na tarče za bia-
tlon, tekmovanje v vlečenju vrvi in metu na koš, prikazano pa 
je bilo tudi reševanje v primeru snežnega plazu. Polni novih 
doživetij smo se odpravili domov, kjer so nas pred šolo vese-
li pričakali starši.

Gašper Fišter,
novinarski krožek OŠ Podbočje

Zimsko	doživetje	na	Pokljuki

kRMeLJ - Smučanje je moj najljubši hobi oziroma šport. Smu-
čati sem začela, ko sem bila stara tri leta. Za smučanje me je 
navdušil oče, ki me je tudi prvič postavil na smuči. ko sem že 
znala kar dobro smučati, sem šla na smučarski tečaj, po kate-
rem sem dobila povabilo v smučarski klub trimo trebnje. Po-
vabilu sem se z veseljem odzvala, saj me je ta šport veselil. 
na začetku sem prišla v skupino alpska šola, v kateri sem bila 
1 leto in se še učila smučanja. Zatem sem prišla v skupino ci-
cibank in cicibanov, v kateri sem tekmovala za pokal toli, na 
katerem sem dosegala zelo dobre rezultate. Lani pa sem tek-
movala že za državni pokal, kar je bilo že kar težko in pričako-
vanja niso bila najbolj izpolnjena. Letos sem pristala v skupini 
mlajših deklic in mlajših dečkov, v kateri je težko dosegati vi-
dnejše rezultate, saj sem leto mlajša od tekmovalcev, ki tek-
mujejo za to kategorijo, poleg tega so v tej kategoriji tudi ve-
liko težje proge, kot so za kategorijo cicibank in cicibanov. V 
letošnji sezoni sem nastopila na dveh veleslalomih za državni 
pokal in osvojila 48. in 44. mesto.  to je sicer slabše od mojih 
pričakovanj, a če pomislim, da smo tekmovali na podkorenski 
FiS progi, sem vesela, da sem tekmi uspešno izpeljala. Upam, 
da mi bodo naslednje tekme bolj usojene, saj smo v času zim-
skih počitnic veliko in kakovostno trenirali. 

Tjaša Krašovec, 6/9 OŠ Krmelj

Smučanje	treniram	4.	leto Dom starejših občanov krško, 
kovinarska ulica 13, krško
tel. 07 4881-850

SPOMINČICA 
DRUŠTVO ZA POMOČ SVOJCEM BOLNIKOV Z DEMENCO
SKUPINA ZA SAMOPOMČ SVOJCEM V POSAVJU

Obveščamo vas, da je decembra 2006 pričela delovati 
skupina za samopomoč svojcem bolnikov z boleznijo de-
menca v Posavju.
Skupina se sestaja vsak drugi četrtek v mesecu ob 16. 
uri v Domu starejših občanov Krško.

Vabljeni vsi, ki imate stiske in težave pri spremljanju va-
šega svojca z boleznijo demenca ter želite deliti svoje iz-
kušnje z nami.

Naslednjič se bo skupina sestala 12.04.2007 ob 16. uri.
Za informacije lahko pokličete vsak ponedeljek od 13. do 
14. ure na telefon 07 48-81-820.

Vljudno vabljeni! 
Dom starejših občanov Krško

Otroke je pozdravila stal-
na projekcija, ki se bo do 
23. marca vrtela v jedilnici, 
kjer so pri izbirnem predme-
tu ustvarjali na temo »voda 

kot osnova za življenje«. 
Zjutraj so učenci po skupinah 
prisluhnili predavanjem z vi-
deoprojekcijami. Predstavni-
ki Zavoda RS za varstvo na-
rave iz novega mesta ter s 
kOP-a Brežice Hudoklin, Str-
gar  in Ferlan so predavali o 
projektu natura 2000, o tam-
kajšnjem rečnem bazenu in o 
vodovodnem sistemu od izvi-
ra do čistilna naprave. 
Mlajši, od 1. do 3. razreda, so 
nato odšli na ogled info toč-

Ustvarjalni	ob	dnevu	voda
DOBOVA – Na Osnovni šoli Dobova so 13. marca izvedli naravoslovno tehniški dan, posvečen mednaro-
dnem dnevu voda, ki ga obeležujemo 22. marca. Gre za del projektov, ki jih vodijo kot Eko šola, Une-
sco šola in v okviru projekta e-Twinning, v katerem navezujejo stike s podobnimi šolami iz Švedske in 
Belgije. Pestra razstava iz opravljenih aktivnosti je v tem tednu na ogled v šolskih prostorih. 

ke v kapele in si ogledali za-
ščitene Jovse, 4. razred je po 
skupinah ustvarjal vodna ko-
lesa - mlinčke, 7. in 8. razred 
je odšel na ogled biološke či-

stilne naprave Mokrice, 5. in 
9. razred je delal po skupi-
nah v geografski, literarni in 
likovni skupini, in sicer pla-
kate na temo vode, karto-
grafsko so obdelovali vodov-
je okolice,  oblikovali ankete 
v angleščini in nemščini za e-
twining sodelovanje, podvo-
dni svet je spoznavala sku-
pina nadarjenih učencev. V 
skupni razstavi po vseh opra-
vljenih aktivnostih bo tudi 
DVD o Jovsih in avtohtonih 

rastlinskih in živalskih vrstah, 
ki ga je izdelala skupina na-
darjenih učencev.
te in vrsto drugih aktivnosti 
so predstavili Svetu staršev 
in Svetu zavoda šole, obe-
nem pa je ravnateljica Biser-
ka Čančer povedala, da na 

šoli poteka osveščanje otrok 
in staršev o ločenem zbiranju 
odpadkov, z aprilom zaklju-
čujejo zbiranje kartuš in od-
padnih baterijskih vložkov. 
V projektih je sodelovala 

cela centralna šola, vrtec in 
podružnica v kapelah pa iz-
vajata projekt na temo dru-
žine. Po besedah ravnatelji-
ce gre za zahteven projekt 
tudi v sami organizaciji, saj 
je marec bogat s prireditva-
mi in državnimi tekmovanji, 

del kadra pa si izmenjujejo 
tudi z OŠ Bizeljsko, saj v le-
tošnjem letu v svojih prosto-
rih gostijo višjo stopnjo za-
radi izgradnje nove bizeljske 
šole.  S.V.

Četrtošolci so izdelovali vodne mlinčke, skupina 
učiteljice Milene Stojčovski

Skupina nadarjenih učencev z učiteljico Ido Ravnikar 
Koren v spoznavanju podvodnega sveta

kRŠkO - V Mladinskem centru krško so 10. marca v okviru so-
botnih dopoldanskih aktivnosti za otroke, poimenovanih MC 
direndaj, gostili učence 3. razreda OŠ Blanca, ki so uprizori-
li lutkovno predstavo Sneguljčica. njihova mentorica Kseni-
ja Juh je po končani predstavi za male obiskovalce pripravi-
la še delavnico z naslovom Drugačne lutke, kjer so se otroci 

naučili izdelati lutke. nastopajoči so mlado občinstvo nav-
dušili z nastopom ter si prislužili lep aplavz, mentorica pa je 
z delavnico pričarala pravo ustvarjalno vzdušje. Organiza-
torji so bili veseli predvsem dobrega razpoloženja, ki so ga 
blanški šolarji prinesli v Čebeln'ak, pa tudi v bodoče si želi-
jo na odru gostiti različne šolske produkcije.

Lutkovna	predstava	v	MC	
Krško

Nastopajoči na lutkovni predstavi

ARtiČe – V artiškem Prosvetnem domu je 7. marca v orga-
nizaciji brežiške območne izpostave JSkD potekalo območ-
no srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin. Otro-
ška gledališka skupina OŠ Brežice pod mentorskim vodstvom 
Simone Zorc Ramovš je zaigrala igro Svetlane Makarovič 
„Škrat kuzma dobi nagrado“, otroška gledališka skupina OŠ 
Velika Dolina pod vodstvom Edite Krošl prav tako igro Maka-
rovičeve „Vila Malina“, otroška gledališka skupina OŠ Dobo-
va pod vodstvom Metke Kajtna igro Vladke Guček in Tama-
re Ogorevc „igraj se z menoj“, lutkovna skupina 2. razreda 
OŠ Velika Dolina mentorice Zvonke Jarkovič predstavo „Re-
ksi je zbolel“, katere avtorji so učenci sami, otroška gleda-
liška skupina VD.com iz kUD Slavček Velika Dolina (mentori-
ca edita krošl) pa igro „Osel gre samo enkrat na led, Rdeča 
kapica pa...“, ki so jo prav tako napisali učenci.

Otroška	ustvarjalnost

CeRkLJe OB kRki – Učitelji in učenci Osnovne šole Cerklje ob 
krki najrazličnejše prireditve skozi šolsko leto namenjajo tudi 
staršem in ostalim krajanom. Aktivni pa so tudi otroci, ki obi-
skujejo cerkljanski vrtec, saj marsikateri dogodek pripravijo 
s skupnimi močmi. tako bodo danes, 22. marca, vrtičkarji in 
učenci 1. razreda namenili mamicam posebno prireditev in jim 
čestitali ob materinskem dnevu.

S strokovnim učiteljskim kadrom pa lahko učenci izživijo tudi 
svojo ustvarjalnost. Pod mentorstvom Damjane Tramte sta jo 
uresničila četrtošolca Luka Rudman in Žan Mladkovič, ki sta 
se lotila projekta neskončno vesolje. Učno snov sta nadgradi-
la s pomočjo različne literature in izdelala plakat, na katerem 
sta obdelala preteklost ter nastanek vesolja. nato sta se pre-
selila na Zemljo, opisala pogoje za življenje ter vpliv onesna-
ževanja, prikazala pa tudi zanimivosti vesolja. Osončje s posa-
meznimi planeti sta izdelala na maketi ter projekt predstavila 
sošolcem, pa tudi učencem iz devetega razreda.  M. K. M.

Neskončno	vesolje	v	Cerkljah

Luka Rudman in Žan Mladkovič ob maketi vesolja
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RAkA - V nedeljo, 11. marca, so člani raškega Društva prija-
teljev mladine v goste povabili igralsko skupino vzgojiteljic iz 
vrtca pri OŠ Šentjernej, ki je za otroke od tretjega do dese-
tega leta starosti uprizorila igro o gozdnih živalih z naslovom 
„Prijateljice“. Za uvod v pravljični popoldan je otroški zbor 
OŠ Raka zapel tri poskočne pesmi. Otroci so z velikim zani-
manjem spremljali dogodivščine žabe, lisice in veverice, ki 
so kljub velikim razlikam v načinu življenja med seboj stkale 
trdno prijateljstvo.  P. B.

Pri	raških	otrocih

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

Obvestilo o odprodaji
Prodamo:

malo uporabljen Diesel agregat
moč: 88 kVA/1500 vrt/min

št. 391912-236684, Tip: BV556/28, 100-AK, Leto 
proizvodnje: 1983, 
Proizvajalec: Rade Končar Zagreb in njegovo 
opremo:

1. nizkonapetostna rezdelilna omara 
 št.: ML.Z20036/BR.237917/1983G
 Tip: R05, Leto proizvodnje: 1983,
 Proizvajalec: Rade Končar Zagreb
2. posoda za gorivo
3. izpušni sistem
4. zaščita izpuha

in
staro Transportno progo HEMETZ01

material: iz konstrukcijskega jekla St 37-2 (JUS 
Č.0361)
-  voziček   2815 kg
-  nosilno ogrodje:  - notranja proga 1972 kg 
                             - zunanja proga 1875 kg
                            - pokrovi 1358 kg 

Vse navedeno se nahaja v skladišču NEK.

Ogled je možen od 26.3.2007 do 30.3.2007 od 8. do 
10.ure vsak dan razen sobote in nedelje po predhod-
nem dogovoru z Vinkom Staničem - tel.:  07 48 02 303 
oz. mobitel 041 736 622.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!

Lep pozdrav!
Vodja lokalne nabave

Vinko Stanič,univ.dipl.ekon.

SEJEM TURIZMA IN PO^ITNIC
 TIP

od 29.3. do 1.4.2007
Gospodarsko razstavi{~e Ljubljana

Turizem TIP je novost, na katerem bodo predstavljene novitete, po-
nudba in oprema za kakovostno pre‘ivljanje prostega ~asa, kulinari~ne
posebnosti in lokalne znamenitosti krajev, regij in dr‘av pod geslom
“Do‘ivite Slovenijo in naj Slovenija do‘ivi vas na druga~en na~in”.
Za skrbnika Son~eve poti v okviru projekta “Next-exit - stranske poti
so zapeljivej{e od glavnih” je leta 2004 STO dolo~ila Zavod za turi-
zem ob~ine Bre`ice, katerega pravni naslednik je Zavod za podjet-
ni{tvo in turizem Bre`ice. Kot skrbnik omenjene poti je zato Zavod za
podjetni{tvo in turizem Bre`ice prevzel organizacijo predstavitve
turisti~nih ponudnikov na leto{njem sejmu TIP in sicer za celotno
obmo~je od Roga{ke Slatine do Oto~ca. V {tirih dneh se bodo na
glavnem odru hale C zvrstila razli~na dru{tva in predstavila bogato
kulturno dedi{~ino Slovenije. V soboto, 31. 3.2007, se bodo na sejem-
skem odru predstavljala tudi nekatera dru{tva iz ob~ine Bre`ice:
      > Fa{jenk Dobova  s skupino Lu~ka ‘lahta,

> Turisti~no dru{tvo Dobova,
> Kulturno dru{tvo Ljudski pevci Sromlje,
> Mo{ki pevski zbor Sromlje,
> Turisti~no dru{tvo Sromlje,
>   V nedeljo, 1.4., ob 10.30 pa se bodo s svojim
     repertoarjem predstavili KUD Posavski oktet.

Vstop na sejem je prost.
Vljudno vabljeni v halo C na sejem turizma in po~itnic!

080 17 15
Brezplačna telefonska št.

Izkoristite odlično priložnost, da spoznate naš novi izdelek:
EON LIGHT - varčna žarnica, ki hkrati proizvaja tudi negativne ione.

Čiščenje zraka

Predstavitev delovanja
si oglejte na naslovu
www.medinal.si

Dihajte bolj zdrav in čistejši zrak!
Izognite se pasivnemu kajenju
in onesnaženemu zraku v vaših
bivalnih in delovnih prostorih!
EON LIGHT - 2 v 1 - IONIZATOR IN VARČNA ŽARNICA   

geslo križanke pošljite do četrtka 12.4.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 krško s pripisom »kRiŽAnkA«. Med reševalci s 
pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja MEDINAL d.o.o., Erjavčeva ul. 5, 1000  Ljubljana 

Nagrajenci 4/07 številke:
Miran kinčič, Stermeckijeva 12, krško
Andreja gašperin, Jurčičeva 6, Brežice
Marija Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, Sevnica 

1.
2.
3.

Geslo 4/2007 številke: 
Z DAROVI NARAVE DO 
DOBREGA POČUTJA

Nagrade:
1. nagrada: 1 x žarnica eOn LigHt 
2. nagrada: 1 x žarnica eOn LigHt
3. nagrada: 1 x žarnica eOn LigHt

kRŠkO - V Valvasorjevi knjižnici krško so pripravili zaključek ak-
cije Moja naj knjiga, v kateri so mladi bralci izbirali svojo naj-
ljubšo knjigo. tokrat so se otroci veselili, peli in zabavali s Piko 
nogavičko in strogim nadučiteljem, ki ga je odigral pisatelj Mar-

jan Marinšek. Pika nogavička, ki je med otroci poleg junakinje 
Anice pisateljice Dese Muck, še vedno najbolj priljubljena, je 
tokrat posedala v šolskih klopeh in nabirala učenosti med malimi 
obiskovalci. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi stoletnice roj-
stva pisateljice Astrid Lindgren, avtorice Pike nogavičke.

Moja	naj	knjiga

OBVESTILA, PROSTI ČAS
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

Kino Servis Brežice:
Četrtek, 22. 3., petek, 23. 3., sobota, 24. 3., in nedelja, 
25. 3.: ob 18.00 komedija Čudežna mreža (96 min)
Četrtek, 22. 3., in petek, 23. 3.: ob 20.00 drama Nepo-
vabljen (120 min)
Sobota, 24. 3., in nedelja, 25. 3.: ob 20.00 drama Babi-
lon (142 min)
Četrtek, 29. 3., petek, 30. 3., sobota, 31. 3., in nede-
lja, 1. 4.: ob 18.00 animirani film Asterix in Vikingi (78 
min)
Četrtek, 29. 3., in petek, 30. 3.: ob 20.00 komična dra-
ma Naša mala mis (101 min)
Sobota, 31. 3., in nedelja, 1. 4.: ob 20.00 musical Sanj-
ske punce (131 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 23. 3.: ob 18.00 drama V iskanju sreče (117 min)
Sobota, 24. 3.: ob 20.00 grozljivka Turistas (89 min)
Sobota, 31. 3.: ob 18.00 komedija Bolj čudno kot fikcija 
(113 min), ob 20.00 drama Zavrženi psi (93 min)

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 23. 3.: ob 18.00 zgodovinska drama Zgodba o Kri-
stusovem rojstvu (101 min)
Sobota, 24. 3.: ob 19.00 triler Krvavi diamant (138 min)
Petek, 30. 3.: ob 17.00 otroški film Heidi (104 min)
nedelja, 1. 4.: ob 18.00 triler – drama Skrivnostna sled 
(128 min)
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KINO SPOREDI V POSAVJU

OBVESTILA

od 30.3. - 1.4.

Umanotera – Vida Ogorelec Wagner:
PODNEBNO SPOROČILO
predavanje, sreda, 28.3., ob 18. uri, vstop prost

Prešernovo gledališče Kranj / Evald Flisar:
NORA NORA
za modri abonma in izven
petek, 30.3., ob 19.30 uri

SNG Opera in balet Ljubljana:
KDO JE NAJMOČNEJŠI NA SVETU,
balet za otroke, za rumeni abonma in izven
sreda, 4.4., ob 17.30 uri

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

 www.car.si/kulturni-dom-kk

Priročnik	
za	srečne	
upokojence
Pri Založbi Maks Viktor je 
prvič pri nas izšel priročnik 
za upokojensko populacijo 
z naslovom PRAktiČni VO-
Dnik ZA UPOkOJenCe, ki 
na prijazen in poljuden 
način obravnava vse vidike 
upokojenskega življenja: 
upokojenske politike, sta-
tistične preglede, pokoj-
nine, bolezni, zdravstveno 
in socialno varstvo, izobra-
ževanje v tretjem življen-
skem obdobju, turize, ho-
bije, rekreacijo… 

V 64 poglavjih na 350 stra-
neh vam 38 strokovnjakov 
podaja strokovne in kori-
stne informacije za upo-
kojensko populacijo, del 
priročnika pa je zasnovan 
kot pregled turističnih de-
stinacij širom Slovenije. 
Skoraj sto ustanov in pod-
jetij je omogočilo, da je 
priročnik kljub profesio-
nalni zasnovi, oblikovanju 
in obsegu cenovno dose-
gljiv vsakomur (19 €), upo-
kojenci pa lahko naroči-
jo priročnik še z dodatnim 
25 % popustom (14,25 €) 
na tel. št. 080 15 17. 

Točke za samostojno učenje so središča, ki spodbujajo in tešijo vedoželjnost. Namenjene so vsem tistim, ki radi 
svoje učenje načrtujete sami in se ob pomoči računalnika učite takrat, ko vam najbolj ustreza. Gre za učne 
prostore opremljene s sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo in učnimi gradivi – namenjene 
pridobivanju, utrjevanju ali izpopolnjevanju znanja. Učenje poteka individualno in samostojno. Čas, ritem in 
vsebino učenja udeleženci prilagodijo lastnim potrebam in možnostim. Najpomembneje pa je, da je uporaba 
storitev povsem brezplačna. 
Točke lahko obiščete tako v Krškem, Brežicah, Sevnici kot tudi na Senovem, in sicer:

Brezplačno si pridobite nova znanja iz računalništva, angleščine, nemščine, italijanščine, ponekod pa tudi 
francoščine, španščine, zgodovine, geografije. Gradivo za pripravo na maturo 2007 je na voljo v SSU Krško.

PROSTOR ČAS
Ljudska univerza Krško Ponedeljek in sreda (8.00-18.00), torek, četrtek (8.00-16.00), petek (8.00-12.00)
 Informacije in rezervacije: Središče Krško 07-488 11 73
Knjižnica Brežice Ponedeljek in petek (14.00 - 18.30) in v soboto (8.00 - 12.00),
 informacije in rezervacije: 07 49 62 649 in 49 62 645
OŠ Sevnica Ponedeljek (15.00 - 19.00), informacije in rezervacije: Središče Krško 07 488 11 73
Bivak Senovo Četrtek (15.00 - 19.00), informacije in rezervacije: Središče Krško 07 488 11 73

Za strežbo v novi kavarni v središču Brežic 
IŠČEMO NATAKARICO.

Vaše pisne vloge pošljite na naslov: Zavod Neviodunum, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. Dodatne informacije 
dobite na številki 07 49 05 780 ali na elektronskem na-
slovu: mestni.atrij@posavje.info
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POSAVSKI OBZORNIK  
izdaja 
Zavod neviodunum  
v krškem 

Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
www.posavje.info, 
obzornik@volja.net 
tRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

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 28. ma-
rec. Za točnost podatkov v 
naročenih rubrikah in prilogah 
odgovarjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
5. aprila 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO PRIREDITVAH

Četrtek, 22. 3.
ob 9.00 v kulturni dvorani Sevnica: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin občine Sevnica
ob 17.00 v klubu MC Brežice: otroška predstava „Potova-
nje malega čevlja“
ob 17.00 v OŠ Brestanica: nastop vrtičkarjev „Ob krušni 
peči“
ob 17.00 v MC Sevnica: priredba Sneguljčice v izvedbi lut-
kovne skupine Blanške čebelice
ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici krško: predavanje „Du-
hovna dediščina katarov in druge šole misterijev“
ob 19.00 v Lekos galeriji Ana Sevnica: Večer pomladi

Petek, 23. 3.
ob 9.00 v kulturni dvorani Sevnica: območno srečanje 
otroških gledaliških skupin občine Sevnica
ob 17.00 v Domu XiV. divizije Senovo: prireditev vrtca Se-
novo „Pozdrav pomladi“
ob 19.00 v restavraciji City krško: praznik vina Sremič 
2007 – vodena degustacija najbolje ocenjenih vin
ob 19.00 v kulturnem domu krško: prireditev ob 10-letnici 
delovanja Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in 
strokovnjakov -  vokalna skupina Solzice gŠ Brežice, Sim-
fonični orkester gŠ krško, oktet Jurij Dalmatin Sevnica in 
šempetrski tamburaši iz Bistrice ob Sotli
ob 20.00 v klubu MC Brežice: koncert Petra Dirnbeka & 
Vox populi
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega fil-
ma - Asterix in Vikingi

Sobota, 24. 3.
ob 16.00 na turistični kmetiji Balon na Beli gorci na Bi-
zeljskem: otvoritev in ogled razstave bizeljskega ajdove-
ga kolača in ajdovih dobrot
ob 18.00 v kulturnem domu krško: praznik vina Sremič 
2007 – zaključna slovesnost s kulturnim programom in po-
delitvijo priznanj, ob 20.00 v restavraciji City: vinogradni-
ški ples z ansamblom trio ritem
ob 18.00 na turistični kmetiji grobelnik v Podvrhu: regij-
sko tekmovanje Mladi in kmetijstvo, zaključek z ansam-
blom korak 
ob 19.00 v telovadnici OŠ Podbočje: zaključna prireditev 
ocenjevanja vin Vinogradniškega društva Podbočje z dru-
žabnim srečanjem
ob 19.00 v SMC Sevnica: 3. Don Boskov turnir - zračni ho-
kej, pikado in namizni hokej
ob 19.00 v župnišču Sevnica: „S Svetim pismom v roki“ / 
spoznavajmo Sveto pismo
ob 19.15 v Domu Svobode krmelj: premiera predstave „24 
ur za pralnim strojem“
ob 20.00 v klubu MC Brežice: tematski večer – Poljska

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

P r i r e d i t v e  m e d  2 2 .  m a r c e m  i n  4 .  a p r i l o m

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:

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
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, 
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 

primeru, da bo mali oglas daljši od 
20 besed, ga bomo skrajšali. Pridru-
žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne 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.

OBVESTILA

Kupim manjšo vseljivo sta-
novanjsko hišo na relaciji 
Celje - Senovo – krško – ko-
stanjevica – Šentjernej. tel.: 
031 552 797

Kupim manjšo starejšo hišo 
v okolici Senovega. 
tel.: 031 694 420

Kupim zapuščen vinograd in 
hram, potreben adaptacije, 
na Dolenjskem. 
tel.: 041 692 836

Kupim starejšo manjšo hišo 
na relaciji krško – Brežice. 
tel.: 040 181 752

Kupim zazidljivo parcelo ali 
staro hišo za podreti. 
tel.: 041 472 521

Oddam v najem gostinski lo-
kal na Vidmu, nasproti Pe-
trola. tel.: 031 374 738

Oddam v najem opremljen 
poslovni prostor (pisarna 9 v 
centru Brežic). 
tel.: 051 317 333

Oddam v najem štirisobno 
stanovanje, družinska hiša, 
zasebni vhod, Obrežje, 10 
min do Brežic. 
tel.: 030 911 534

Prodam opuščeno parcelo 
vinograda s stavbiščem, za 
glavno cesto Pišece – Bizelj-
sko. tel.: 051 306 638 

Prodam vinograd v Šedmu, 
okrog 200 trt, poleg je nji-
va, primerna za nov vino-
grad. tel.: 041 740 845

Prodam ali oddam v najem 
opremljeno ali neopremlje-
no adaptirano trosobno sta-
novanje v bližini hotela City 
v krškem. tel.: 041 402 685

V najem vzamem travnik 
od Brežic proti hrvaški meji 
(okolica Mokric), možen od-
kup. tel.:  031 876 668

V najem vzamem garsonje-
ro – manjše stanovanje, lah-
ko v stanovanjski hiši, v Sev-
nici. tel.: 041 621 285

V najem vzamem dvo do tri-
sobno stanovanje v Brežicah 
ali v krškem. tel.: 031 603 972

ob 20.00 v MC Sevnica: otvoritev razstave koncertnih foto-
grafij Matjaža Oslovnika
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): predizbor za Rock Oto-
čec 2007 - tavžntroža, nemphila in Meteora 

Nedelja, 25. 3.
ob 9.00 na parkirišču pred cerkvijo na Čatežu ob Savi: 23. 
tradicionalni pohod po brežiški poti
ob 17.00 v gasilskem domu v Dolenji vasi: prireditev 
»Mama je ena sama« - ljudski pevci Ajda, dramska sekcija 
Veseli oder, mladi harmonikarji in recitatorji
ob 18.00 v Dvorani v parku krško: prvi letni koncert Mate-
je & Sergeje

Torek, 27. 3.
ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko v knjižnici Brežice: po-
topisno predavanje kristine in Uroša Ravbarja „Z avtom 
okoli sveta“ 
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): Comenius - Doživljanje 
razširjene evrope in nastop skupine Uranium Pills

    
Sreda, 28. 3.

ob 18.00 v kulturnem domu krško: predavanje Vide Ogo-
relec Wagner na temo podnebnih sprememb „Podnebno 
sporočilo“
ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: „V plesnem vrtincu“ 
- 4. območna revija plesnih skupin

Četrtek, 29. 3.
ob 10.00 v prostorih Ozare Brežice: predstavitev pesniške 
zbirke nade Srbčič »Skrivnostno žarenje«

Petek, 30. 3.
ob 17.00 v OŠ Podbočje: revija otroških pevskih zborov ob-
čine krško 
ob 18.00 v ateljeju Vladke Sumrek na Črncu: otvoritev sa-
mostojne razstave skulptur Franca Balasa
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): filmska projekcija - Ri-
tam Rock Plemena, nastop skupine Agrokultura
ob 19.30 v kulturnem domu krško: drama „nora nora“, za 
modri abonma in izven
ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert „Lipstikk n' leathür“  
Broken arrow, Cyclön in toxic heart

Sobota, 31. 3.
ob 19.00 v telovadnici OŠ globoko: območno srečanje od-
raslih folklornih skupin
ob 19.00 v telovadnici OŠ kostanjevica na krki: praznik 
vina, kruha in „suhega sadja“ 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): Butnhrupn koncert: Ru-
idosa inmundica, Sotatila
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Prodam traktor Zetor 6245, 
letnik 1991, lepo ohranjen, 
1. lastnik, cena: 9.500 €. 
tel.: 048 926 501

Prodam traktor iMt 539. 
tel.: 031 213 825

Prodam sekalnik za pridobi-
vanje lesnih sekancev na to-
vornem avtomobilu, z nakla-
dno napravo. 
tel.: 041 664 945

Prodam Ford Focus, dizel, 
letnik 01. tel.: 040 510 299

Prodam osebni avto golf  iii, 
1.4, letnik 97/11, petvratni, 
srebrne barve, vsa oprema 
razen klime, ohranjen, ser-
visna knjiga. 
tel.: 031 872 624

Prodam golf ii, l. 90, gtD, 
pet prestav, klima, central-
no zaklepanje, temno siv, 
srednje ohranjen, cena: 
1.300 €. tel.: 041 717 732

Prodam osebni avto Passat, 
1,8 t, limuzina, letnik 97/9, 
vsa možna oprema, kli-
ma, servisna knjiga, odlično 
ohranjen. tel.: 07 49 75 304

Prodam puhalnik za seno 
in kovinski zaboj za prevoz 
svinj. tel.: 07 49 67 633

Prodam kosilnico BCS 127, 
benzin petrolej, z obračalni-
kom, in manjši cirkular brez 
elektromotorja. 
tel.: 041 552 915

Prodam mešalec za beton in 
okno 80 x 60, cena po dogo-
voru. tel.: 07 49 64 412

Prodam barvni televizor, 
ekran 56 cm, še v garanciji, 
po ugodni ceni. 
tel.: 051 205 690

Prodam pisalno mizo, svetle 
barve, po ugodni ceni. 
tel.: 07 49 20 077

Prodam kuhinjo Svea, sinje 
modre barve, z vsemi apara-
ti, staro 5 let, odlično ohra-
njeno, cena 650 € oziroma 
po dogovoru. 
tel.: 041 374 392

Prodam tepih iz avstralske 
volne, z umetniško sliko, di-
menzije 2 x 3 m, cena 390 €. 
tel.: 031 365 538

Prodam betonske kvadre - 
1200 kom na paletah. Ugo-
dno. tel.: 041 841 008 

Prodam ugodno okrasne 
gobe, rdečo in zeleno mu-
šnico ter rjavo gobo. 
tel.: 07 47 78 069

Prodam rabljeno kuhinjo 
Svea – eva, s štedilnikom 
(steklo-keramična plošča) in 
hladilnikom. 
tel.: 031 786 378

Prodam ugodno cviček in 
domač sadjevec. 
tel.: 07 49 77 455 

Prodam ugodno tri nakla-
dalke sena in 800 kg pšeni-
ce. tel.: 07 49 69 474 

Prodam kalano kostanje-
vo kolje za vinograd in suha 
drva (bukev – gaber). 
tel.: 041 390 081

Prodam tri nakladalke sena. 
tel.: 07 818 41 01

Prodam ječmen in betonske 
elemente, primerne za škar-
po 30 x 3 m. 
tel.: 07 49 20 493

Prodam dve skrinji za žito. 
tel.: 041 527 195

Kupim pegatko. 
tel.: 031 484 058

Prodam prašiča, težka 150 
kg. tel.: 041 899 231

Prodam telico simentalko, 
staro 6 mesecev, za nadalj-
njo rejo ali za zakol. 
tel.: 07 49 78 086

Prodam 10 kg orehovih je-
drc, cena 5 €/kg. 
tel.: 041 825 153

Prodam cca. 1000 kg ječme-
na ter belo in rdeče vino – 
bizeljski okoliš. 
tel.: 031 466 504

Prodam kvalitetno vino mo-
dre frankinje. 
tel.: 041 523 708

Prodam vino modra franki-
nja, letnik 2006. 
tel.: 07 49 56 329

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/liter. 
tel.: 07 49 51 577

Prodam kalana suha drva za 
kamin, štedilnik na trda go-
riva ali za centralno, prevoz 
po dogovoru. 
tel.: 041 734 859

Osamljena 67 – letna vdova 
(Videm – krško) želi spoznati 
gospe, podobnih razmer, za 
druženje, po možnosti z Vid-
ma – krško. 
tel.: 040 848 953

Stiki – 48-letni moški želi 
spoznati žensko ( 40–50 let) 
za morebitno skupno življe-
nje. tel.: 040 906 095

Pri vlomu v osnovno šolo v 
Brestanici je vlomilec od-
nesel tudi slušni aparat, ki 
ga otrok nujno potrebuje, 
da sliši razlago učitelja. 

Prosimo osebo, ki je odne-
sla ta aparat, da ga otroku 
vrne, ga postavi na neko 
vidno mesto in nas ob-
vesti na tel. št. 031 587 
856.

Osnovna šola Adama Boho-
riča Brestanica
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Vesel sem, drage bralke in bralci, da vam je 
všeč rubrika POSAVSKE GLASBENE NOVIČKE 
in da jo radi prebirate. Tudi nekaj vaših na-
svetov sem upošteval. Tisto o večjem pro-
storu in večjih fotografijah, vsled pomanj-
kanja prostora pa žal ne bo šlo. Spraševali 
ste me o nagradni igri pri ugotavljanju an-
samblov iz črno-belih fotografij. No, to ni nagradna igra, je le 
lepo, da se spominjate ansamblov, ki so vas zabavali v mlajših 
letih ali celo igrali na vaši poroki. Oglasite se še kaj.

V Posavju smo bogatejši še za eno obletnico. Ansambel tOt-
teR MiDi SOtOŠek letos praznuje deseto obletnico delovanja 
in tri leta, od kar se mu je pridružila tudi njegova hčerka tade-

ja, dijakinja 2. letnika gimnazije Celje. Ansambel je zelo pri-
ljubljen zaradi širokega glasbenega programa in zelo dobrega 
vokalnega dueta, kakor tudi same animacije.
Ob veliki noči pa bo izšel tudi prvenec, ki sta ga posnela kar v 
svojem studiu »Quick«, katerega pa bosta predstavila tudi na 
lokalnih radijskih postajah. Vsem poslušalcem in oboževalcem 
ansambla totter Midi Sotošek želita veliko veselih uric, ob iz-
idu novega CD-ja in lepi obletnici pa se čestitkam pridružuje 
tudi redakcija Posavskih glasbenih novičk.

ker smo že pri slove-
snostih, naj omenim 
še eno. Znani posavski 
vsestranski glasbe-
nik PeteR DiRnBek je 
pred dnevi izdal svoj 
prvi CD –  Peter Dirn-
bek & Vox populi.
kot sam pravi, je bil že 
čas. Peter se ukvarja, 
ob nastopanju v živo 
sam ali z bandom, tudi 
z snemanjem v svo-
jem studiu, ozvočeva-
njem raznih prireditev 
in ansamblov, tudi s 
športom, v katerem je 
zelo uspešen. tako ni 
čudno, da je material 
za prej omenjen prvi, 
debitantski CD, pripravljal celih 5 let. Skladbe so avtorsko delo 
in so narejene v Petrovi maniri, tako bodo njegove oboževalke 
in seveda oboževalci imeli kaj poslušati. Verjetno bo svojo no-
viteto pospremil s kakšnim videom, a o tem kdaj drugič.

Veliko ljudi iz medijev se je že poskusilo na glasbenem odru, 
tudi Posavci ne zaostajamo za tem. Snemalec nacionalne tele-
vizije JOŽe gRAJŽL najraje posega po kontrabasu, bobnih ali 
kitari, celjski tv-jevec Lugarič je gonilna sila Slovenskih zvo-
kov in še bi se jih našlo. V teh dneh smo srečali na pevskem 
odru še eno znano Posavko. POP tV-jevka tAMARA VOntA, ki 
jo ob večerih srečujemo na naših tv ekranih, je ob spremlja-
vi pianistke estere Cetin izvedla nekaj skladb. Altistka tamara 
se je izkazala najbolj s skladbo Mlade oči, njene kolegice z na-
cionalke Ditke Haberl. Uspešna voditeljica, pesnica in morda 
še kaj, tako postaja še pevka. Mogoče jo bomo videli v duetu s 
tankom, njuna žametna glasova bi se lepo ujela.

V prej-
šnji številki 
smo objavi-
li črno-belo 
fotografijo, 
ki ste jo ne-
kateri hitro 
p repozna -
li. Ja, to so 
bili fantje iz 
brežiškega 

ansambla MeMORiA. Fotografija je nastala leta 1970, v tistem 
času pa je bil ansambel izredno uspešen na naših plesnih in fe-
stivalskih odrih. na sliki so bili (z leve proti desni ): basist Sine 
Čater, klaviaturist in harmonikar Mirko kežman, kitarist Dado 
kugler, multiinstrumentalist in vodja ansambla Silvester Lopa-
tič ter njegov brat, bobnar Janko Lopatič. Danes vam ponuja-
mo še eno črno-belo fotografijo. Poslal nam jo je Miran Štojs iz 
Sevnice. Skupina (na sliki) je nastopala od Ljubljane do Brežic 
v letih 1968 do 1971. Mogoče jih boste spoznali.

Posavski rojak nace Junkar iz kostanjevice je te dni poslal na 
tržišče svoj novi CD pod naslovom All  italiana, po italijansko. 
na plošči boste našli kar nekaj lepih napolitanskih pesmi, na 
repertoarju nacetovega novega CD-ja  pa je tudi nekaj skladb 
iz splitskega festivala, slovenskih zabavnih melodij, seveda vse 
po italijansko. Priporočljivo za ljubitelje bell canto petja.

andrej.pinteric@posavje.info

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

V okviru priprav za izdelavo letnega PROgRAMA PRiReDiteV 
v Mestnem atriju Brežice

vabimo k sodelovanju
NAMEN IN CILJI PRIREDITEV: 
Programi bodo prvenstveno namenjeni 
spodbujanju ustvarjalnosti v širšem smislu, 
prijetnemu in koristnemu preživljanju pro-
stega časa, oživljanju starega mestnega je-
dra Brežic, promociji mesta, občine in re-
gije ter predstavitvi (promociji) izvajalcev 
programa in njihove dejavnosti. 
Vstop na večino prireditev bo brezplačen.

PREDVIDENI IZVAJALCI: 
slikarji, fotografi, kiparji, arhitekti, obli-
kovalci, modni kreatorji;
pesniki, pisatelji, recitatorji, igralci, ani-
matorji, lutkarji, čarovniki, voditelji oz. 
moderatorji; 
manjše dramske skupine, lutkovne sku-
pine, izvajalci stand-up komedij, mono-
dram;
scenaristi, režiserji, snemalci, producen-
ti ter drugi filmski in televizijski ustvar-
jalci;
pevke in pevci, vokalne, vokalno-instru-
mentalne ali instrumentalne zasedbe raz-
ličnih glasbenih zvrsti;
drugi potencialni izvajalci, kot so avtorji 
novih knjig in predstavniki ter člani različ-
nih društev, klubov, kreativnih skupin itd.

KRAJ IN ČAS DOGAJANJA:
Mestni atrij Brežice, Cesta prvih borcev 17
kavarna in galerija Atrij (od marca 2007) 
terasa pred kavarno (predvidoma od maja 
2007)
klub Atrij (v drugi polovici leta 2007)

POGOJI SODELOVANJA:
izvajalci sodelujejo oziroma prispevajo 
svoje vsebine v programu prostovoljno in 
tudi v svojem interesu. izvedbe programa 

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

organizator praviloma ne bo honoriral, iz-
jemoma bodo izvajalcem povrnjeni dolo-
čeni stroški, a po vnaprejšnjem dogovoru. 
V znak priznanja za sodelovanje bodo izva-
jalci prejeli video posnetek in fotografije s 
prireditve na spominskem DVD-ju. Vse pri-
reditve bodo ustrezno najavljene v Posa-
vskem obzorniku, na programu tV krško in 
internem kanalu ktV Brežice, na spletnem 
portalu, na radijskih postajah in v drugih 
napovednikih. 

POTREBNI PODATKI:
Pisnim ponudbam za izvedbo programa ali 
posameznih točk priložite kratek opis do-
sedanjega dela oz. dejavnosti ter nasle-
dnje podatke:

naslov, ime izvajalca oz. izvajalske skupine
dolžina programa (variantno tudi posame-
zne točke)
število izvajalcev in spremljevalnega ose-
bja
približno oceno potrebne površine in tehni-
ke za izvedbo
kakšni publiki naj bi bil program namenjen
v katerem obdobju leta, katere dneve in 
ob katerem času predlagate vaš nastop
obvezno navedite tudi vaš naslov za elek-
tronsko pošto.

ROK IN NASLOV ZA PRIJAVE: 
Prijave zbiramo izključno na elektronski na-
slov: mestni.atrij@posavje.info, po potrebi 
in glede na interes pa bomo program dopol-
njevali tudi kasneje. Vsem prijavljenim v 
roku bomo odgovorili na njihov elektronski 
naslov, z izbranimi izvajalci pa se bomo tudi 
dogovorili o nadaljnjih oblikah komunicira-
nja oziroma pripravah za sodelovanje. 

•
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kulturno informacijsko in sprostitveno središče (KISS)

Rak – zahrbtna bolezen, ki jo 
jo mogoče premagati, če jo 
odkrijemo pravočasno. Rav-
no zato ni nikoli odveč, da 
se osvešča ljudi o dejavnikih 
tveganja: kajenje, alkohol, 
prekomerna telesna teža, te-
lesna neaktivnost, prekomer-
no sončenje, stres, dedna 
predispozicija. Prav tako je 
pomembno, da vemo, ob ka-
terih bolezenskih znakih mo-
ramo nujno obiskati zdrav-
nika: če na telesu opazimo 
bulico ali ranico, ki se ne za-
celi, ali materino znamenje, 
ki se spremeni ali zakrvavi, če 
opazimo povečane bezgavke, 
če hujšamo, smo hripavi ali 
imamo trdovraten kašelj, če 
se spremeni odvajanje bla-
ta ali vode. Prav tako pa je 
pomembna preventiva, in si-
cer redni ginekološki pregledi 
in odvzem brisa maternične-
ga vratu, samopregledovanje 
dojk in mamografija, ceplje-
nje proti hepatitisu B in ce-
pljenje proti HPV (proti na-
stanku raka materničnega 
vratu). 

Teden	boja	proti	raku

Zadrega	je	izgovor	–	
ne	umrimo	zaradi	sramu!
ČATEŽ - Posavsko - obsoteljsko društvo za boj proti raku, ki mu predseduje Alenka Krenčič - Zagode, dr. 
med., spec. ginekologije in porodništva, je v času od 5. do 9. marca obeležilo teden boja proti raku. 
Člani društva so v zdravstvenih domovih v Sevnici, Krškem in Brežicah pripravili zdravstveno vzgojne 
stojnice z literaturo o raku in z demonstracijo samopregledovanja dojk. Društvo je pripravilo tudi tra-
dicionalno srečanje v Termah Čatež, ki je potekalo pod sloganom »Za naše skupno zdravje - zadrega je 
izgovor, ne umrimo zaradi sramu«.  

na tradicionalnem srečanju v 
termah Čatež, ki ga dvakrat 
letno organizira Posavsko - 
obsoteljsko društvo za boj 
proti raku, je tokrat potekalo 

predavanje o raku ščitnice. 
Franc Pompe, dr. med. spec. 
onkolog, z Onkološkega inšti-
tuta v Ljubljani, je izpostavil 
vzroke za nastanek te vrste 
raka: presežek ali pomanjka-

nje joda, sevanje ter strumo-
geni dejavniki (biološki in ke-
mijski – npr. barvila v živilih). 
Rak ščitnice se trikrat pogo-
steje pojavlja pri ženskah kot 

pri moških, večina jih zboli 
med 30 in 50 letom starosti, 
moški pa že prej. Zdravlje-
nje poteka kirurško, radiojo-
dno, z drugo kemoterapijo ali 
s perkutanim obsevanjem. 

V okviru srečanja je pote-
kala tudi 3. redna skupščina 
društva, ki si je zadovoljno 
s svojim delom v preteklem 
letu zadalo cilj, da nadaljuje 
delo v okviru tradicionalnih 
srečanj, zdravstveno vzgoj-
nih stojnic in delavnic, še več 
pozornosti pa bo namenilo 
mladim, prav tako pa se bo 
zavzemalo za prepoznavnost 
društva v regiji in pristno 
druženje s člani. Za dolgole-
tno pomoč in sodelovanje pri 
delu posavsko – obsoteljske-
ga društva je Splošna bolni-
šnica Brežice dobila prizna-
nje Zveze slovenskih društev 
za boj proti raku. Spomla-
dansko srečanje društva je 
bilo obogateno tudi s kultur-
nim programom, ki so ga iz-
vedli učenci Osnovne šole 
Brežice, za posebno popestri-
tev pa sta s pridigami Janeza 
Svetokriškega poskrbela Ana 
in Ernest Breznikar iz kultur-
nega društva Senovo. 

Tanja Grabrijan

O raku ščitnice je predaval Franc Pompe, dr. med. 
spec. onkolog, ki je zaposlen na Onkološkem inštitutu v 
Ljubljani; sicer pa dr. Pompe prihaja iz sevniške občine 
– z Razborja.

Vse se je začelo daleč, daleč na-
zaj. Preden so nastajali ansambli, 

manjše 
zasedbe 
oziroma 
te, ki jih 
srečuje-
mo da-
nes, so 
na zaba-
vah godli 
le mu-
z i k a n -

ti (še danes se je obdržal ta na-
ziv za harmonikarja). eden izmed 
njih je tudi SLOVenČeV PePČe z 
Malega vrha. V teh dneh smo ga 
obiskali. Pepče nas je pričakal na 
vhodnih vratih, nasmejan, hudo-
mušen in urejen, kot se to spo-
dobi. najprej smo naredili nekaj 
fotografij. Slikajte me tukaj na 
poti, ki vodi k domačiji, od koder 
sem vedno odhajal in prihajal, na 
špil ali po treh dneh, zgodaj zju-
traj iz ohceti, je dejal. Pepče Slo-
venc se je naučil igranja na frajto-
nerico že kot 13-letni fantič. Prvo 
harmoniko mu je kupil oče od mu-
zikanta, ki je tisti večer igral pri 
njih na neki zabavi ob kmečkem 
opravilu. tako je mladi godec za-
čel vaditi sam doma ob petju se-
ster, ki jih je tako začel spremlja-
ti. na prvi ohceti je igral leta 1945 
in jih zatem nanizal več kot 500. 
Medtem so mu jo tudi ukradli, do-
bil jo je nazaj, prodal in si kupil v 
Škofji Loki novo, ki jo ima še da-
nes. Harmonika je v odličnem sta-
nju, saj nam je kar nekaj melodij, 
tistih tastarih, zaigral na njo.
na ohcetih, kožuhanjih, rojstnih 
dnevih, ali kar tako je igral tudi ob 
klarinetu in bobnu na nogo. Če bi 
se še enkrat rodil, bi zopet bil mu-
zikant. Samo danes bi igral v kvin-
tetu, z ozvočenjem, mnogo lažje 
bi mi bilo. Da mu je šlo v težkih 
časih lažje, mu je ob strani stala 
njegova žena Marica, ki mu še da-
nes pomaga, ko se spominjata ra-
znih dogodkov o harmoniki in okoli 
nje. nič se mu ne vidi, da bo Pep-
če kmalu praznoval 80 let. Sreč-
no muzikant! Še mnogo okroglih in 
nasmejanih let vam želimo.  A.P.

Slovenčev	
Pepče


