
reke ob vstopu v mesto Krško, 
investicija pa je ocenjena na 
nekaj manj kot 460.000 evrov. 
Ob tem je minister za promet 
mag. Janez Božič izrazil upa-

nje, da bo v terminskem pla-
nu, to je do leta 2010, uspe-
šno zaključena tudi izgradnja 
celotne obvoznice, ki bo po-
tekala od omenjenega kroži-
šča na desnem bregu, kjer se 
bo preko novega mostu na le-
vem bregu reke Save priklju-
čila na traso, ki bo v nadalje-
vanju potekala vzporedno ob 
železniški progi Zidani Most – 
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kostanJeviCa na krki - 
Pred dvema tednoma se 
je vendarle začela gra-
dnja dolgo pričakovane ko-
stanjeviške obvoznice. 5,4 
milijonov evrov vredno in-
vesticijo, 2,5 milijona 
bo stal le nov most preko 
krke, po naročilu direkcije 
rs za ceste izvajata podje-
tji CgP novo mesto in sCt 
Ljubljana. desetino sred-
stev za obvoznico bo mora-
la zagotoviti tudi nova ko-
stanjeviška občina. Letos 
kostanjevičani z obvoznico 
še ne bodo imeli stroškov, 
prihodnje leto pa bodo mo-
rali prispevati prvih 250 ti-
soč evrov. obvoznica bo v 
celoti zgrajena predvido-
ma leta 2009.  P.P.

na straži so kerinovi postavi-
li križ prvič leta 1985, ko je 
sin Tone pel novo mašo. Za-
radi prenovitve in posodobi-
tve ceste skozi vas so mora-
li križ umakniti. sedaj pa so 
v sodelovanju z mnogimi va-
ščani postavili novo mogočno 
s slamo krito znamenje kri-
ža, ki ga krasi korpus (»Bo-
gec«) izpod Južnega križa. 
Lansko leto ga je Lojze pri-
nesel iz Madagaskarja, kjer je 
obiskal brata toneta, misijo-
narja. duhovnik je poudaril, 
da je križ znamenje upanja, 
povezanosti in medsebojnega 
spoštovanja vseh nas, ki hodi-

mo po poti iskanja svobode, miru in osebne sreče. Prav mal-
gaško poreklo korpusa nam odkriva še drugo, misijonsko raz-
sežnost naših medsebojnih odnosov. ta je v prizadevanju za 
ljubezen do sebe in samospoštovanje, da bi mogli kot svobo-
dni ljudje odpirati srca ljudem okoli nas, predvsem pa tistim, 
ki po naši ljubezni zares hrepenijo. križ pa naj bo tudi zna-
menje tesne povezanosti med nami in vsemi, ki so že vstopi-
li v svet večne ljubezni.
Še nekaj dni nas loči pred največjim praznikom življenja 
– veliko nočjo. Zato, kot pravi postna pesem, »pridite in 
(po)glejte les križa«!

Jože Kerin

Znamenje križa pri 
Kerinovih
STRAŽA PRI KRŠKEM - Vaščani Straže in okoliških 
vasi v KS Gora in od drugod smo se v nedeljo zbra-
li pri simbolnem dejanju letošnjega postnega časa 
– blagoslovitvi križa pri Kerinovih. Nov križ je bla-
goslovil krški župnik Ivan Lovše. Dogodek so še po-
lepšali pevci z Rake z ubranim prepevanjem po-
stnih pesmi o križu in upanju. 

Kakor je ob podpisu poudaril 
krški župan Franc Bogovič, 
so na občini krško pri ume-
ščanju objekta hidroelektrar-
ne v prostor sledili cilju, da 
mora ta prinesti poleg ener-
getskih in gospodarskih učin-
kov tudi dolgoročne koristi 
za občane mesta in občine, 
in sicer urejeno protipoplav-
no zaščito v spodnjem pore-
čju reke save, infrastruktur-
no ureditev mesta in okolice 
ter vključitev posavskih go-
spodarskih subjektov tako v 
samo izgradnjo kot tudi v ka-
snejše energetsko obratova-
nje in poslovanje.

izgradnja 132 metrov dolgega 
mostu preko reke Save, ki se 
bo nahajal v neposredni bli-
žini bodoče jezovne zgradbe 
He, vključuje tudi izgradnjo 
krožišča na desnem bregu 
reke save. dela na izgradnji 
mostu so ocenjena na oko-
li 3,5 milijona evrov, izvajal-
ca del Primorje ajdovščina in 
CgP novo mesto s podizvajal-
ci pa bosta z deli začela že v 
tem mesecu in jih predvido-
ma po terminskem planu do-
končala do konca letošnjega 
leta. Še pred iztekom nave-
denih del, do meseca septem-
bra, pa naj bi bilo zgrajeno 
tudi krožišče na desni strani 

Izkoristili bodo moč 
sinergije in energije
KRŠKO - Župan občine Krško Franc Bogovič, minister za promet mag. Janez 
Božič in direktor projekta Skupni podvig Bogdan Barbič so v sredo, 28. mar-
ca, v Sotelskem podpisali sporazum o začetku pripravljalnih del ob izgradnji 
HE Krško oziroma za prvo od investicij, ki bodo omogočale dela na bodoči iz-
gradnji energetskega objekta – za izgradnjo mostu preko reke Save.

dobova vse do do priključka 
na že obstoječe trikrako križ-
išče pod nadvozom na tovar-
niški ulici v Krškem. Od tu se 
bo nadaljevala po sedanji lo-

kalni cesti v smeri nuklearne 
elektrarne, vse do načrtova-
nega mostu preko reke Save 
v Žadovinku, kjer bo obvozni-
ca speljana ob robu industrij-
ske cone Žadovinek in se bo 
na Belem bregu z novim krož-
iščem priključila nazaj na ob-
stoječo glavno cesto v smeri 
avtoceste. 

nadaljevanje na 2. strani
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krŠko, vrBina – krajani vr-
bine so v torek s predstavni-
ki občine krško, gen ener-
gije, nuklearne elektrarne 
krško in agencije za radio-
aktivne odpadke sklenili in 
podpisali dogovor o uresniče-
vanju njihove zahteve po iz-
selitvi iz razvrednotene so-
seščine jedrske elektrarne. 
vrbinčani so se namreč na ne-
deljskem sestanku poenotili o 
izselitvi vseh enajstih hišnih 
številk oziroma okoli 50 kra-
janov, ki jo zahtevajo do kon-
ca leta 2011. v skladu s pod-
pisanim dogovorom bo že v 
naslednjih dveh mesecih iz-
veden popis stanovanjskih in 
ostalih objektov ter nepre-
mičnin v vrbini, do 31. okto-
bra letos ugotovljena njihova 
vrednost v obliki novogradenj 
na ključ na novih lokacijah, 
do 31. marca 2008 pa podpi-
sane zavezujoče pogodbe za 
dogovorjeno vrednost nepre-
mičnin. v nasprotnem prime-
ru vrbinčani ne bodo dovolili 
umeščanja kakršnega koli no-
vega objekta v njihovo oko-
lico, zahtevali pa bodo tudi 
odškodnino za vsa leta sobiva-
nja z nek, jedrskimi in drugi-

Izselitev Vrbine do 2011
mi odpadki. Župan Franc Bo-
govič upa, da bo s tem rešen 
zgodovinski zaplet, v bodo-
če pa omogočeno dolgoročno 
delovanje jedrskega objekta 
in lažje sobivanje. 

P. Pavlovič   

Stroji so zabrneli

Prikaz bodoče HE Krško z mostom in obvoznico
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„nedvomno pa začetek pri-
pravljalnih del pomeni tudi 
pomemben dan za samo 
energetiko, saj je most po-

goj za začetek izgradnje hi-
droelektrarne,“ je dejal di-
rektor projekta Skupni podvig 
Bogdan Barbič. elektrarna bo 
umeščena v ozko dolino, gra-
dnja pa bo potekala v dveh 
fazah. v prvi fazi bo izgra-
dnja potekala na levem bre-
gu reke, kjer bodo v okviru 
gradbene jame zgrajena štiri 
prelivna polja, preko katerih 
bodo Savo preusmerili, nakar 

se bo v naslednji, drugi fazi, 
šele začel graditi objekt elek-
trarne, strojnica in eno pre-
livno polje na desnem bregu 
reke Save. Kakor je ob tem 

dodal Barbič, se bo s tem pro-
jektom pravzaprav spremeni-
lo tudi geslo „Moč energije“, 
ki spremlja izgradnjo He na 
spodnji savi, v „Moč sinergi-
je“, saj se je izkazalo, da je z 
dobrim sodelovanjem mogo-
če dobro zastaviti, na podla-
gi tega pa tudi realizirati tako 
zahtevne projekte, kot je iz-
gradnja He krško. 

Bojana Mavsar

objekt z vso logistično pod-
poro in s 3.100 m2 površine 
je zelo funkcionalen, saj so 
pri njegovi zasnovi sodelova-
li tudi posavski policisti, pra-
vi komandir Policijske postaje 

Brežice Darko Gerjevič. Zra-
ven sodijo še prostori skupine 
vodnikov službenih psov z de-
vetimi pesjaki. v objektu je 
telovadnica za usposabljanje 
samoobrambe, ki je namenje-
nu policistom s področja celo-
tne uprave ter sejna soba, ki 
sprejme do 120 oseb z vso av-
dio-video opremo. nova prido-
bitev je tudi 5 sodobno ureje-
nih prostorov za pridržanje. 
ob novi informacijski opremi 
zaposlenim največ pomeni re-
šitev prostorske stiske. v stari 
postaji, ki je grajena leta 1980, 
te ni bilo mogoče rešiti. Zdaj 
imajo končno urejene garde-
robe in sanitarije, in kar je še 

Zadovoljni z novim objektom
BREŽICE – V novo policijsko postajo se je pred 14 dnevi skupaj z administrativnim osebjem preselilo 
130 policisov, ki so bili do sedaj utesnjeni v stari postaji, grajeni za 24 oseb. Nov objekt ima značaj ti-
pične schengenske policijske postaje, večji del je namenjen skupini za varovanje meje, ki trenutno 
šteje 82 policistov. Maja pričakujejo še nove sodelavce. 

pomembnejše, tudi za ženske, 
ki so dosedaj te prostore de-
lile z moškimi sodelavci. Ko-
mandir poudarja, da imajo na 
postaji že petino žensk poli-
cistk, z vsako novo generaci-

jo pa se nihov 
delež pove-
čuje. neza-
nemarljiva je 
tudi prido-
bitev parkir-
nih prostorov 
in pa urejena 
okolica, ki jo 
sicer nekoliko 
kazi sosednja 
z a p u š č e n a 
zgradba. 

komandir gerjevič na vpra-
šanje o vtisih v novih prosto-
rih odgovarja, da se tam poču-
tijo odlično, saj imajo končno 
zagotovljene prostorske pogo-
je, ob tem pa so imeli možnost 
vpliva pri gradnji, se močno 
angažirali na tem segmentu in 
rezultat je izredno funkciona-
len objekt. Kot pravi, bo upo-
raben tudi bodočim generaci-
jam. in dodaja, da je država 
odigrala svojo vlogo v zagota-
vljanju pogojev za optimalno 
delo, brežiški policisti pa bodo 
zdaj lažje opravili svojo vlogo, 
ki jo zahtevajo občani, drža-
vljani in evropska unija. 
direktor Policijske uprave kr-

ško Andrej Zbašnik je po-
jasnil, da je gradnja objek-
ta skupaj s kupnino do sedaj 

stala 3,5 milijona evrov, 77 % 
sredstev je iz naslova eU. od 
tega je 59.000 evrov namenje-
no nakupu opreme. večji del 
opreme je že dostavljen. tudi 
sam je zadovoljen s ternutni-
mi prostorskimi kapaciteta-
mi na področju PU krško. kot 
pravi, imajo tri nove policij-
ske postaje, ob brežiški še na 
obrežju in v dobovi. adaptira-
na je stara brežiška policijska 
postaja, v tem tednu pa se je 
pričela še adaptacija Policij-
ske postaje Krško, ki bo ureje-
na do oktobra. 
v prostore stare brežiške poli-

cijske postaje na Cesti svobo-
de se je po adaptaciji vselila 
prometna policija Krško. Kot 

pravita sogovornika, so prosto-
ri kvalitetni in dobro ohranje-
ni, le da so namenjeni manj-
šemu številu ljudi. direktor 
Zbašnik pa zavrača govorice, 
da selitev prometne policije v 
Brežice pomeni tudi večjo re-
presijo na brežiškem podro-
čju. v pomiritev javnosti po-
jasnjuje, da imajo prometniki 
dorečeno območje delovanja 
na celotnem posavskem pro-
storu, selitev njihovega sedeža 
pa ne pomeni večje prisotnosti 
in ukrepanja v Brežicah.

Suzana Vahtarič 

Darko Gerjevič in Andrej Zbašnik

na PU krško opozarjajo, da 
je motorno kolo že zara-
di svoje konstrukcije veli-
ko manj stabilno kot ostala 
vozila, izkušnje so zelo po-
membne, poleg tega pa za 
upravljanje zahteva specifič-
na znanja in spretnosti. 
vozniki motornih koles se 
vse pogosteje pojavljajo kot 
udeleženci in povzročitelji 
prometnih nesreč. 
na območju PU krško je bilo 
v letu 2006 obravnavanih 44 
prometnih nesreč, v katerih 
so bili udeleženi vozniki mo-
tornih koles in koles z motor-
jem. en udeleženec je izgu-
bil življenje, leta 2005 kar 
dva, 5 udeležencev je bilo 
hudo telesno poškodova-
nih in 21 lažje. najpogostej-
ši vzroki prometnih nesreč so 
neprilagojena hitrost, nepra-
vilna stran oz. smer vožnje, 
nepravilno prehitevanje ter 
neupoštevanje prednosti. 
Letos so na območju PU kr-
ško obravnavali 7 prometnih 
nesreč z motoristi. v teh pro-
metnih nesrečah je en udele-
ženec umrl, dva pa sta zado-
bila lahke telesne poškodbe.
na območju PU krško bodo 
v prihajajočih mesecih z na-
menom zmanjšanja števila 
prometnih nesreč z udelež-
bo motoristov izvajali tako 
preventivne kot represivne 
ukrepe.  S.V.

Motoristi so spet 
na cesti
SLOVENIJA, POSAVJE - Le-
tošnja motoristična sezo-
na je že terjala smrtni da-
vek na slovenskih cestah, 
eno smrtno žrtev med 
motoristi so terjale tudi 
posavske ceste. S 54 umr-
limi motoristi v lanskem 
letu je Slovenija dosegla 
najslabše stanje v zadnjih 
deset in več letih.

sklad kmetijskih zemljišč je 
lani podjetu HPg odpovedal 
koncesiijo za približno 15 ha 
področja v vrbini, ki ga je 
leta 1995 HPg s pogodbo o 
dolgoročnem sodelovanju za 

10 let prepustil tronu. teža-
ve s slednjim so se začele 
leta 2001 in 2002, ko je tron 
zapadel v stečaj, lastnik Pe-
ter Jankovič je preko no-
voustanovljenega podjetja 
rosa nadaljeval z delom. iz 
tistih časov je tudi zgodba o 
izkoriščanju in nečednih po-
slih z delavci iz Moldavije. 
Lani pa je v vrbini podjetje 
rosa opustilo nasad jagod. 
Januarja letos je državni in-
špektor zahteval povrnitev 
parcele v prvotno stanje. 
kot pravi direktor HPg-ja 
Mirko Maljković so roso ob-
vestili o odločbi inšpektora-
ta in jih seznanili, da 6. fe-
bruarja pričnejo s čiščenjem 
ter da jim bodo izstavili ra-
čun. v odgovor so prejeli le, 
da naj pri čiščenju ne poško-
dujejo namakalnega siste-
ma, ker namerava podjetje 

nadaljevanje s 1. strani

Za Roso ostale smeti
BREŽICE – Podjetje Hortikultura, plantaže in gra-
dnje (HPG) Brežice mora počistiti okoli 150 ton fo-
lije in ostali material, ki je ostal na nekdanjih na-
sadih jagod podjetja Rosa v Vrbini. Na področju 
je podjetje pustilo ogromno folije, jeklenih kon-
strukcij rastlinjakov in vse nastavitvene vagone in 
objekte.  

letos nadaljevati s pridela-
vo jagod. 
direktor Maljković pravi, da 
je rosa v stečaju, zato ne 
verjame, da bo dobil povr-
njene stroške čiščenja, ki jih 

skupaj z odvozom smeti, ki 
ga je te dni pričel kostak kr-
ško, ocenjuje med 35.000 in 
45.000 evri. Pri čiščenju so  
proti plačilu ogromno poma-
gale okoliške šole. okoli 75 
odstotkov celotne površine 
so že očistili, predvideva, da 
bo v naslednjem tednu foli-
ja odstranjena. Jankovič je 
prodal del konstrukcije, na-
mestitveni železniški vagoni 
in skladiščni prostori zaen-
krat ostajajo. 
Maljković pravi, da bodo za-
radi stroškov saniranja po-
dročja, ki ga bodo preorali 
in zasadili koruzo, letos v li-
kvidnostnih težavah. vendar 
verjame, da usoda 38 zapo-
slenih ni vprašljiva, saj ima-
jo vse obveznosti do zapo-
slenih in države poplačane.

Suzana Vahtarič 

Bogdan Barbič, Janez Božič in Franc Bogovič

nasledil je Martina Kolarja st., 
ki je v devetnajstih letih vode-
nja brežiških borcev postal si-
nonim borcev in organizacije 
same, ki poudarja, da smo Slo-
venci ponosni, da smo dali svoj 
velik prispevek k zmagi nad fa-
šizmom in nacizmom. Združe-
nje šteje 12 krajevnih organi-
zacij in 404 člane, vendar bo 

najbrž treba nekatera združi-
ti zaradi manjšega števila čla-
nov. Lani je umrlo 28 aktivnih 
članov noB, izstopilo jih je 8, 
ki so hkrati tudi člani veteran-
ske organizacije, eden se je 
odselil, pohvalno in vzpodbu-
dno pa je, da so v 10. organiza-
cijah vodstvena mesta prevze-
li mlajši člani. Pa tudi sicer se v 
organizacijo vključujejo mlaj-
ši, ki niso doživeli druge sve-
tovne vojne, a sprejemajo in 
cenijo vrednote noB. vendar 
se v organizaciji zavedajo, da 
bo treba obliko in vsebino de-
lovanja preoblikovati, jo dode-

Objekt so odprli gospodarski minister Andrej Vizjak, 
generalni direktor Policije Jože Romšek, brežiški župan 
Ivan Molan in direktor PU Krško Andrej Zbašnik.

Prenesti dediščino na 
mlajše generacije
DVORCE – Združenje borcev in udeležencev NOB, Območni odbor Brežice je 
sklical letno konferenco, na kateri so v prisotnosti predsednika RO ZZBS Jo-
žeta Božiča, častnega občana Občine Brežice Miloša Poljanška, predsedni-
ce KO DIS Brežice Emilije Držanič, predstavnika ZBU NOB OO Krško Lojzeta 
Štiha, predstavnikov hrvaških združenj borcev iz Zaprešiča in Samobora ter 
ostalih izvolili novo vodstvo, ki mu odslej predseduje Vlado Deržič. 

lati, se prilagoditi razmeram, 
saj ugotavljajo, da nekate-
re strukture v državi poskuša-
jo neobjektivno revidirati zgo-
dovinsko obdobje 1941-1945, 
zato pa vanjo predvsem prite-
gniti mlajše sile. Zlasti pa bo 
potrebno čas noB z razumnim 
programom prenesti v učbeni-
ke ter s tem učencem osnovnih 

in srednjih šol, je povzel Mar-
tin Kolar in navedel misli pred-
sednika rs dr. Janeza drnov-
ška: » slovenski partizani so 
pomagali osvoboditi Slovenijo 
in evropo. njihova zasluga je 
nesporna in večna.« 
ta nestrankarska organizaci-
ja dobro sodeluje z vsemi po-
dobnimi strukturami, društvi, 
krajevnimi skupnostmi, šola-
mi, ki z medsebojnim sodelo-
vanjem na različnih področjih 
ohranja mnogotera spomin-
ska obeležja, vsekakor pa v 
to sodelovanje tradicionalno 
dobro sovpadajo tudi hrvaški 

območni odbori ZB noB, s či-
mer se krepi zavest pravičnega 
boja proti okupatorju. Sprejeli 
so nov statut ter izpeljali voli-
tve. Za predsednika je bil ime-
novan Vlado Deržič, za pod-
predsednika Alojz Godec, za 
tajnico Ivanka Grubič; v nad-
zorni odbor Marija Srpčič, 
Ludvik Rezelj in Mitja Osoj-
nik (nadomestna članica Re-
zika Suša); v častno razsodišče 
pa so bili imenovani Jože Zu-
pančič, Ivan Leskovec in Ja-
nez Dejak.
na konferenci so tudi pode-
lili priznanja, ki so jih preje-
li: občina Brežice, kolektiv Ue 
Brežice, Letalska baza voja-
šnice Cerklje ob krki, ZB krško 
in sevnica, veteransko društvo 
vojne za slovenijo 1991 Brežice 
Posavje, Policijsko veteransko 
društvo sever Brežice Posavje, 
Nada Ravnikar ter ZB samo-
bor in Zaprešič. vlado deržič 
je Martinu kolarju za 19-le-
tno delo v zahvalo podelil zla-
to plaketo z besedami: »spre-
jemamo obljubo in obvezo, da 
nadaljujemo dosedanje aktivno 
delo ZB in dosedanjega predse-
dnika.« Martin kolar pa je pla-
keto prevzel, rekoč: »nismo 
vsega napisali, nismo vsega po-
vedali, kar smo delali. Hvala za 
bogato politično in strokovno 
sodelovanje. Želim, da bi z do-
bro voljo nadaljevali tisto, kar 
smo skovali med noB.«

N. Jenko S.
foto: Danica Rožman   

Vlado Deržič in Martin Kolar

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

svoje ponudbe s kratko predstavitvijo pošljite izključno po ele-
ktronski pošti na naslov: silvester.mavsar@posavje.info 
na tem naslovu oz. telefonu 040 164 654 dobite dodatne infor-
macije.

•
•
•
•
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jevna skupnost, si je v sonč-
nem sobotnem popoldnevu 
ogledalo večje število kra-

jank in krajanov, predstavnik 
slovenskih železnic Franc Pa-
vlič in Samo Hajtnik, predse-
dnik Zveze kulturnih društev 
občine krško, s pesmijo pa so 
otvoritev popestrili domači 
ljudski pevci ajda. 

Ob cvetni nedelji, poimeno-
vani tudi cvetnica, pa so pri-
pravili razstavo tudi v Kultur-
nem društvu sv. Lovrenc gora, 
ki so poleg krškega sklada za 
kulturne dejavnosti k sode-
lovanju pri-
tegnili tudi 
ekonomsko 
in trgovsko 
šolo Brežice, 
na kateri so 
pripravili ob 
otvoritvi za 
obiskovalce 
tudi pred-
stavitev po-
mena velike 
noči in vseh 
običajev, ki 
s p r e m l j a -
jo praznik, od velikonočnih 
jedi do izdelave in pomena 
butaric, pisanic ali pirhov in 
podobno. Pod okriljem etrŠ 
Brežice pa je potekala tudi 
delavnica izdelovanja veliko-

ČateŽ oB savi - Pred dnevi 
so se člani konjeniškega klu-
ba Posavje Krško zbrali na re-
dnem letnem občnem zboru 
kluba v gostišču Les na Čate-
žu. Zadovoljni s svojim delom 
in doseženimi športnimi uspe-
hi v preteklem letu so že zari-
sali načrte za nove podvige v 
letu 2007. 
v letu 2006 doseženemu ab-
solutnemu slovenskemu re-
kordu na hipodromski stezi na 
Bregah, na distanci 1600 m, ki 
ga je dosegla kobila stella no-
ble, so se pridružili  zavidljivi 
uspehi tekmovalcev in njihovih 
konj tako na domačih kot na 
tujih hipodromih. v konkuren-
ci je v pretekli sezoni nasto-
palo 10 konj, izvedeno je bilo 
61 štartov, doseženo pa osem 
prvih, štiri druga in 12 tretjih 
mest. Skupnih uvrstitev je bilo 
35, kar pomeni 6. mesto med 
11 klubi, ki so včlanjeni v Zve-
zo društev kasaške centrale. 
najuspešnejši konj oz. kobila 
po uvrstitvah je bila grace Be 
v lasti krčana Uroša Bernardi-
ča, saj je od 10 štatov v sezo-
ni dosegla štiri prva, dve dru-
gi in eno tretje mesto. Sledita 
ji kobila tina tassel in konj ar-
cher v lasti Martina Marsa iz 
Brežic, po doseženih točkah 
Udr pa je bil najboljši Frank 
Martin iz Mihalovca.  
tudi v letošnjem letu imajo 
člani kluba ambiciozne načr-
te, tako pri ureditvi samega 
hipodroma kakor tudi na špor-
tnem področju. v svoje vrste 
želijo pritegnili čim več no-
vih – mlajših članov, dokončno 
urediti lastninske odnose na 
hipodromu, pa tudi, da bi po-
dročje okoli hipodroma posta-
lo tekmovalni in vadbeni  poli-
gon za kasaški šport, galopski 
in preskakovanje ovir, ker nudi 
prostor izredne pogoje. Ob za-
ključku so poudarili, da nudi-
jo sodelovanje vsem organizi-
ranim zvezam v cilju razvoja 
tega lepega športa. tekmoval-
ni dan bodo izpeljali tradicio-
nalno v okviru občinskega pra-
znika občine krško.

S.P.

Občni zbor 
KK Posavje

razstava na cvetno nedeljo je 
stalnica njihovega osemletne-
ga dela, letošnja je bila že še-
sta. na cvetno nedeljo in večer 
prej so si obiskovalci v nekda-
nji kapelski šoli ogledali uni-
katno poslikana jajčka Marja-
ne Lipej, velikonočne čestitke 
Metke Vogrinc, pripravo ve-
likonočne košarice mesarije 
krošelj, velikonočne dobrote 
in drobno pecivo članic, ki je 

bilo tudi naprodaj, lesene iz-
delke Ivana Požarja. 
na ogled je bila retrospekiva 
slik domačina Jožeta Vodu-
ška, ki zaradi invalidnosti slika 
z usti, pa slike mladega doma-
čina Petra Ferlana, slike, štika-
nja ter rože iz krep papirja je 
na ogled postavila gostja raz-
stave Tatjana Žmavc iz dom-
žal, štrikane izdelke Olga Šabi-
janič ter glinene izdelke Olga 
Rožman. 
vodja razstave in postavitve 
je bila tudi letos članica dru-
štva Dragica Količ, ki je odlič-
no opravila svoje delo. Že tako 
zanimivo razstavo so popestri-
li še s posebnostjo, pogrinjki 
domačih jedi s prikazom zaj-
trka, kosila in večerje. in sicer 
na temo, kako se je jedlo ne-

Med praznikom 
in vsakdanjikom
KAPELE – Društvo za razvoj podeželja je minu-
li konec tedna pripravilo pestre aktivnosti. Članice 
društva so ob pomoči sokrajank pripravilo razsta-
vo Med praznikom in vsakdanjikom, izvedle letno 
srečanje društva in za sokrajane pripravile stro-
kovno predavanje. 

koč, kako danes in kaj nas čaka 
v prihodnosti. na razstavi je 
tudi letos sodelovala Cvetličar-
na ramovš iz sevnice s prodajo 
rožic. ob tem so predvajali še 
videoposnetke o Kapelah in Ka-
pelcih v zadnjih 15 letih.
Ob otvoritvi razstave se je oko-
li 50 krajanov odzvalo na pre-
davanje dipl. medicinske se-
stre Milke Kramar o dejavnikih 
tveganja za srčno žilna obole-

nja, z meritvijo krvnega priti-
ska in sladkorja. Predsednica 
društva Romanca Krošelj pra-
vi, da se Kramarjeva vsako leto 
odzove povabilu, presenečena 
pa je tudi nad odzivom kraja-
nov. Povedala je še, da v dru-
štvu že vrsto let sodelujejo z 
vrtnarsko sadjarskih društvom 
iz Sostrega, ti so se tudi tokrat 
odzvali na njihov občni zbor. v 
zastavljenih nalogah pa želijo 
nadaljevati tradicionalne pri-
reditve, upajo na čimveč mo-
žnosti za trženje pridelkov in 
izdelkov, ki so njihov vir pri-
hodka, zato se odzoveja na 
vsa povabila društev, kjer lah-
ko postavijo svojo stojnico in 
predstavijo svoje produkte. 

S.V.

Pestra razstava je tudi letos pritegnila obiskovalce

PodBoČJe - …je v petek, 30. marca, odmevala v osnovni šoli 
Podbočje, kjer je potekal prvi del območne revije otroških 
pevskih zborov (oPZ). v organizaciji oŠ Podbočje in krške 
območne izpostave Jskd se je predstavilo šest zelo mladih 

zborčkov: oPZ Murenčki iz vrtca krško, ki sta ga vodili Sil-
vana Ciglar – Ašič in Nanika Škafar – Azinovič, oPZ iz vrtca 
Brestanica pod vodstvom Tatjane Mešiček, oPZ iz vrtca se-
novo zborovodkinje Mojce Gorenc, dva zborčka, prvošolč-
ki in drugošolčki, iz oŠ krško pod vodstvom Damjane Mlakar 
ter seveda domači zbor prvo- in drugošolcev zborovodkinje 
Anuške Ajster. Prireditveni prostor podboške šole je bil sko-
rajda premahjen za vse poslušalce nadebudnih malčkov, ki 
so jih organizatorji po koncu revije presenetili še z nasto-
pom čarovnika. seveda bi si prav vsi zaslužili fotografijo v 
časopisu, a tokrat dajemo prednost domačinom, zborčku iz 
oŠ Podbočje.  P.P. 

Pesem mladih src...

sPodnJi stari grad - da prebivalcem naselja spodnji stari 
grad ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, smo pokazali tudi z 
nedeljsko čistilno akcijo. očistili smo bankine ter okolico cest 
in cestnih priključkov. v akciji smo nabrali za štiri avtomobil-
ske prikolice smeti, med katerimi se najde od sanitarne opre-

me do avtomobilskih akumulatorjev. Smeti izvirajo predvsem 
iz cestnih povezav proti sanitarni deponiji in so plod priza-
devanja ljudi iz drugih krajev, ki se trudijo „okrasiti“ okolico 
naše vasi. Z akcijo smo bili vaščani zelo zadovoljni, saj smo 
očistili skoraj celo vas. grenak priokus ostaja le še neurejen in 
ekološko sporen severni del sanitarne deponije, kjer se je za-
radi slabega nadzora upravljalca razpaslo pravo smetišče, ki 
vsebuje tudi zelo nevarne odpadke. ker se kljub večkratnem 
klicanju inšpekcije nič ne premakne na bolje, prebivalci spo-
dnjega starega gradu javno pozivamo podjetje kostak, obči-
no krško in pristojne inšpekcije, naj ukrepajo in sanirajo črno 
odlagališče, ki ogroža naše zdravje.  Damjan Lapuh, 

Matjaž Gomilšek

Čistilna akcija

kulturno društvo Libna šteje 
resda le petnajst članic, ven-
dar so te aktivne na različnih 
področjih, predvsem pa na 
kulturno ustvarjalnem podro-
čju, kar so ponazorile s tradi-
cionalno dvodnevno razstavo 
ročnih del, vezenih prtičkov, 
prtov, nadprtov pa tudi obla-
čil. kakor je ob otvoritvi raz-
stave povedala Antonija Že-
ner, predsednica društva, 
želijo s svojim delom ohraniti 
del slovenske kulturne dedi-
ščine, s tem pa tudi spomine 
na prabice, babice in ma-
tere, ob tem pridihniti tudi 
utrip in podobo današnjega 
časa. sicer pa se ob vezenju 
in ostalih ročnih delih člani-
ce društva ukvarjajo tudi z 
oblikovanjem gline, kiparje-
njem in slikanjem. tradici-
onalno razstavo ročnih del, 
ki sta jo podprla tudi Javni 
sklad za kulturne dejavno-
sti Krško in tamkajšnja kra-

DOLENJA VAS – Člani Kultur-
nega društva Žarek so pra-
znični materinski dan po-
častili z bogatim kulturnim 
programom, ki ga je mode-
ratorka Marinka Volčanšek 
pričela z opesnjenimi misli-
mi Toneta Pavčka o mami, k 
lepemu druženju pa je svo-
je misli ob prazniku name-
nil tudi Branko Vodopivc.

ko je Marinka volčanšek tka-
la večerni program, je vtka-
la tudi resničnost vsakdana z 
besedami: »Žal tudi pri nas v 
Sloveniji še dandanes ni vse 
tako, kot bi moralo biti; ve-
dno bolj se kažejo neskladja 
v sicer demokratični družbi. 
so družine, ki trpijo pomanj-
kanje in s tem številna od-
rekanja, če hočejo prežive-
ti; so matere, ki bi želele 
otrokom dati lepše otroštvo, 
vendar ne dobijo zaposlitve 
ali so jo izgubile; same do-
življajo trpinčenje in zlo-
rabljanje, nerazumevanje, 
morda tudi nenaklonjenost 
moža, očeta njunih otrok… 
Za mnoge pravice bo ženska 
še morala bojevati svoj boj, 
kot so začele naše predho-
dnice v davni preteklosti in 
ga za osnovne pravice tudi 
izbojevale. Zato, drage žen-
ske, ne odnehajmo. imejte 
se lepo v toplih domovih in 
ustreznih službah.«
Sicer pa so materinski pro-
gram darovali in številnim 
ponudili lepe kulturne užit-
ke: Ljudski pevci ajda, zelo 
mlada harmonikarja Žiga 
Špiler in Nejc Molan, vse je 
presenetil – tudi svojo mamo 
– osmošolec Anže Obreza s 
pesmico, ki jo je namenil 
mami, Marija Kalčič Mirtič 
s tremi otroškimi pesmicami 
– Božajoče v pričakovanju, 
smehljajček in nagajivi zo-
bek. srečanje pa so sklenili 
člani dramske sekcije vese-
li oder, ki so v igri Obdarova-
nje pokazali utrinek sodob-
nega družinskega življenja 
na povsem aktualno temo.

N.J.S.

Mama je ena 
sama…

Cvetni razstavi na Gori 
in v Dolenji vasi 
DOLENJA VAS, GORA - Ob cvetni nedelji so na zadnji marčevski dan članice KD Libna iz Dolenje vasi pripra-
vile tradicionalno razstavo ročnih del. Vezenine pa tudi domače dobrote, ki jih pripravijo gospodinje ob 
veliki noči, ki velja za največji krščanski praznik, so razstavile na ogled v nekdanjem poslopju železniške 
postaje Libna. Dan kasneje so izvezena ročna dela in pisanice postavili na ogled tudi na Gori nad Krškim.

Antonija Žener, 
predsednica KD Libna 
Dolenja vas

Citrarka Karmen Zorič

BreŽiCe – 28. marca je bil v Cerju pri samoboru zabeležen nov 
izbruh prašičje kuge. okuženi pas 3,5 km sega na slovensko po-
dročje, zajema pa slovensko vas, Brezje pri veliki dolini, Jese-
nice, koritno, Laze, Malo dolina, novo vas pri Mokricah, obrež-
je, Pernišče, Ponikve, rajec in velik dolina. vUrs je popisal vsa 
gospodarstva in razglasil zaščitne ukrepe. 
del brežiških rejcev si je oddahnil, saj je 30. marca vUrs uki-
nil 10 km ogroženi pas od žarišča prašičje kuge v vučilčevem 
na Hrvaškem. najkasneje v ponedeljek bodo znani rezultati od-
vzema okrog tisoč vzorcev krvi prašičem v 3 km okuženem pasu 
slogonskega. Če bodo vsi vzorci negativni, bodo po besedah ve-
terinarskega inšpektorja Hinka Mavra preklicani ukrepi tudi za 
to območje. 
svinina s tega področja bo dobila poseben žig in bo samo za slo-
venski trg, je na delovnem kolegiju, ki ga je sklical župan Ivan 
Molan, povedala direktorica vUrs-a Vida Čadonič Špelič. Kot je 
dodala, meso ni nevarno za potrošnike, razumeti je treba strah 
članic eU pred širitvijo bolezni. občina Brežice bo skupaj s kme-
tijsko svetovalno službo imenovala strokovno komisijo za spre-
mljanje nastale ekonomske škode, ki bo podatke posredovala 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S.V.

nočnih pisanic. tudi na gori 
so razstavo ob udeležbi šte-
vilnih krajank in krajanov po-
spremili s kulturnim progra-
mom, ki sta ga izvajali mladi 
citrarki Karmen Zorič in Loti 

Gorenc ter dijakinji srednje 
ekonomske in trgovske šole 
Brežice Andreja Predanič in 
Tanja Preskar.

Bojana Mavsar

Ukrepi omiljeni, kaj pa škoda?

Uredništvo: tel: 07 49 05 782, epošta: redakcija@posavje.info
trženje: tel: 07 49 05 780, epošta: marketing@posavje.info
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kanalizacijsko omrežje in či-
stilno napravo priključenih 
le 29 odstotkov prebivalcev. 
Predlagal je 40-odstotno po-
dražitev cene pitne vode in 
50-odstotno podražitev odva-
janja in čiščenja odpadne in 
padavinske vode, s čimer bi 
predvideno letošnjo izgubo 
dobrih 66 tisoč evrov zmanj-
šali na dobrih 40 tisoč evrov. 
Leskovar je kostanjevičanom 
obenem zagotovil: „v kosta-
njevici pijete zdravo pitno 

Komunalne storitve 
bodo občutno dražje
KOSTANJEVICA NA KRKI – Takšno odločitev je pred dvema tednoma moral spre-
jeti kostanjeviški občinski svet, 30-odstotna podražitev oskrbe s pitno vodo ter 
40-odstotna podražitev ravnanja z odpadnimi in padavinskimi vodami (cena od-
voza komunalnih odpadkov ostaja nespremenjena) pa bosta stopili v veljavo 1. 
julija. S tem se bo pokril le del izgube, ki jo ima pri izvajanju gospodarske jav-
ne službe oziroma komunalnih dejavnosti v kostanjeviški občini Kostak Krško, 
razliko pa bo potrebno pokriti iz občinskega proračuna.

kostak je imel že v nekdanji 
KS Kostanjevica na Krki pri iz-
vajanju komunalne dejavno-
sti (oskrba s pitno vodo, od-
vajanje in čiščenje odpadne 
in padavinske vode ter rav-
nanje s komunalnimi odpad-
ki) izgubo, ki se je pokrivala 
z boljšim izkupičkom v dru-
gih delih krške občine, pred-
vsem v krškem, Brestanici in 
Senovem. Kot je kostanjevi-
škim svetnikom pojasnil Jože 
Leskovar iz Kostaka, imajo v 
Kostanjevici majhen sistem 
s premajhno količino proda-
ne vode glede na dolžino vo-
dovodnega omrežja (kar 98 
km), poleg tega je na javno 

Leskovar je pojasnil tudi, da 
so na območju kostanjevice 
vodne izgube v zadnjih le-
tih iz 50 zmanjšali na 20 od-
stotkov, kljub temu pa voda 

iz izvira Orehovec ne za-
dostuje več za oskrbo ko-
stanjeviške občine in jo je 
treba kupovati drugje. Ko-
stak načrtuje tudi zamenja-
vo enega kilometra saloni-
tnih cevi, kolikor jih je na 
tem območju, letos pa bodo 
začeli tudi iskati lokacijo za 
izgradnjo zbirnega centra, 
ki ga mora imeti vsaka ob-
čina. kostanjeviški naj bi bil 
velik 500 do 600 m2. Z izgra-
dnjo kanalizacije na gorjan-
ski cesti bo boljši tudi izko-
ristek čistilne naprave, ki po 
Leskovarjevih besedah obra-
tuje nad pričakovanji. 

vodo in je neumnost, če jo 
kupujete v plastenkah.“
svetniki so hočeš nočeš spre-
jeli pojasnila predstavni-
kov kostaka, podražitev pa 
na predlog pristojnega odbo-
ra nekoliko omilili: na 30 od-
stotkov za vodo in 40 odstot-
kov za odpadne in padavinske 
vode. to pomeni, da bo bre-
me izgube nekoliko manjše 
za občane, a nekoliko večje 
za proračun občine.

P. Pavlovič

v remontnem zavodu se je 
pred leti razpasla trgovska 
dejavnost, ki je dobiček vide-
la v kupcih s Hrvaške, a je hi-

tro zamrla. Za njimi so osta-
li prazni objekti, najvidnejši 
je Begrosov pred področjem 
remontnega zavoda. vztraja 
le še nekaj podjetij in obrtni-
kov, ki upravičeno negoduje-
jo zaradi nevzdrževanega po-
dročja, brez usmeritev. Mors 
je v minulem letu na javni 
dražbi, zadnja je bila decem-
bra, sicer prodajal objekte 
in zemljišče v slovenski vasi. 
vendar kot sami ugotavljajo, 
glede na visoko izklicno ceno 
(688 milijonov nekdanjih to-
larjev) objekt ni bil prodan. 
na kasnejšo pobudo neka-
terih podjetnikov, ki tam že 
delujejo, so na Mors-u pri-

Končno življenje na vojaškem 
kompleksu v Slovenski vasi?
BREŽICE – Čeprav so v zadnjem času vse oči uprte v letališče Cerklje ob Krki, ima Ministrstvo za obram-
bo RS (MORS) predvsem v brežiški in krški občini kar nekaj nepremičnin. Na ministrstvu so končno spre-
jeli odločitve za ureditev nekdanjega tehnično remontnega zavoda v Slovenski vasi, ki ga je vojska za-
pustila in je brez življenja.

stopili k razparceliranju kom-
pleksa. v njihovi službi za od-
nose z javnostjo so pojasnili, 
da bo parcelacija zaključena 

v prvi polovici aprila, javno 
dražbo delov kompleksa pa 
napovedujejo v prvi polovici 
maja letos.   
Med ministrstvom in občino 
Brežice v povezavi s projek-
tom letališča potekajo pogo-
vori o prenosu dodatnih ne-
premičnin na občino v obliki 
dodatne regionalne spodbu-
de. kot je pojasnil župan Ivan 
Molan, gre za menjavo poti 
na letališču za poti v sloven-
ski vasi, menjava pa je osno-
va za parceliranje. v pripra-
vi je sporazum o menjavi, v 
katerem ob omenjeni me-
njavi poti v merilu ena pro-
ti ena Mors občini odstopa 

štiri stanovanja v Brežicah 
ter najverjetneje tudi par-
kirišče pred domom na gub-
čev 10. Župan je še pojasnil, 
da naj bi sporazum zajemal 
tudi financiranje infrastruk-
ture okoli letališča - čistilne 
naprave in podobnih - s stra-
ni vojske. kot pravi, je obči-
na pospešila pogovore obr-

tnikov in ministrstva, upa le, 
da uradni cenilci ne bodo ze-
mljišča ocenili kot suho zlato. 
Župan Molan še poudarja, da 
področje v slovenski vasi za 
občino predstavlja možnost 
dodatnega razvoja, saj na po-
dročju občine ni veliko zazi-
dalnih površin, ki bi omogoča-
le tovrsten razvoj. 
eden od podjetnikov, ki ga 
zdajšnje neurejene razmere 
v remontnem zavodu ovira-

jo v razvoju podjetja, je do-
mačin Dušan Burja. Kot pra-
vi, se posamezniki, ki tam še 
vztrajajo, zavzemajo, da bi 
bilo področje urejeno in da bi 
živelo. sam že ima v lasti ne-
kaj prostorov in 37 zaposle-
nih, rad bi širil proizvodnjo, 
pa nima prostora. Brez parce-
lacije kompleksa in prodaje 

posameznih parcel tu ne vidi 
bodočnosti. kot pravi, imajo 
vsaj trije objekti in vsaj ena 
parcela kupca, širil bi se rad 
tudi valvoline, ki že ima v na-

jemu upravno zgradbo. Sicer 
pa, kot pravi, se za nakup za-
nimajo tudi nekateri, ki ze-
mljišča nato preprodajajo. 

Suzana Vahtarič 

Za ograjo ni več življenja

Trgovina v Slovenski vasi je hitro propadla

Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Pogosto pridem domov iz službe 
utrujena, da se mi ne da govoriti. 
Tisti, ki me poznajo, vedo, da je 
to skrajna meja. Če vse odpove, 
govorim lahko še zmeraj. Na to se 
zanesem. Moj govor je moja služba. 
Je moja kreativa. In tudi denar.

Ko sem tako utrujena, me včasih kdo 
vpraša, pa zakaj si tako utrujena, 
saj je vse, kar narediš, to, da se 
postaviš pred kamero, nekaj ljudi nekaj vprašaš in to je 
to. Vzdihnem... Novinarstvo. Katerekoli vrste. Morda še 
posebej televizija. Biti moraš... no, temu rečem fit and fun. 
Pred kamero moram biti samozavestna, všečna. Pa četudi 
imam migreno, pms, ali sem tako neprespana, da komaj 
mislim. Gledalcev to ne zanima. Dobiti morajo celovito, 
natančno informacijo. In prav je tako. Zato nas gledajo. 
Da v miru sedijo, gledajo in poslušajo. Predvsem gledajo. 
Gibljive slike, ki jih ves dan zlagamo v celoto, ki ji rečemo 
prispevek. In se kot ideja rodi na jutranjem sestanku. Ob 
pol desetih. Ko izvemo, kaj bomo tisti dan delali. In če še 
nikoli nisem slišala za HPV, bom zvečer tista, ki vam bo v 
domove prinesla informacijo, da gre za humani papiloma 
virus, ki lahko povzroči raka na materičnem vratu, zaradi 
katerega vsako leto zboli... 

Najprej se lotim telefoniranja. Kličem zdravnike, 
Ministrstvo za zdravje, Inštitut za varovanje zdravja, 
znance, prijatelje. Sprašujem, si beležim, prosim za izjave. 
Nekateri nimajo časa, drugih ni. Prosim tiste, ki so. »Bi 
mi lahko dali izjavo o tem, če se da čimprej, samo nekaj 
osnovnih informacij, ne bom vam vzela dosti časa...« 
Potem z očmi že iščem organizatorja ekip, fanta, ki cel 
dan, 12 ur dnevno razporeja ekipe. Pet jih imamo vsak 
dan na voljo. Da čisto vsi, ki delamo, posnamemo izjave, 
material, ki ga vidite zvečer ob 19h. Odkimava mi, da 
nima ekipe na razpolago, naj se dogovorim za kasneje. 

Prvi vročinski val v moje telo. Po hčerko moram priti do 
štirih v šolo, mož dežura. Mama in tašča sta v Krškem. 
Predaleč, da bi lahko vskočili. Kličem sosedo. Pravi, da 
gre lahko po hčerko, naj ne skrbim. Zahvaljujem se ji, 
obljubim, da bom pohitela. Kolegica me vpraša, če grem 
jest. Jest? Danes ne. Kličem dalje, prestavljam sogovornike 
na popoldanski čas.

Končno na terenu. Zbrano poslušam sogovornike, jih 
sprašujem, si zapisujem pomembne iztočnice. Nazaj v 
hišo. Material nesem v spodnji prostor, v klet, kjer ga 
»naložijo« na računalnik. Ko bom na vrsti, ga bom imela 
na svojem računalniku. Najnovejši pristop v novinarskem 
delu. Pohvalno. Ko čakam material, berem članke, kličem 
sosedo, če je hčerka v redu, se pozanimam, če je kaj jedla, 
malo poklepetam z njo. 

Pregledam material, izpišem tekst, ga dopolnim z 
izjavami, ga »pokrijem« s sliko. Čakam vrsto v montaži, 
vmes tekst pregleda urednik, dogovoriva se o podrobnostih, 
voditeljema pojasnjujem, za kaj gre v moji zgodbi. 
Urednik se odloči, da bi imeli gosta na mojo temo. Kličem 
na Ministrstvo za zdravje, minister ne more priti v živo, 
morali bi ga posneti vnaprej. Voditelja hitita v masko, jaz 
sestavljam vprašanja. 

Končno v montaži, preberem tekst, utrujena sem, zato 
delam napake. Popijem nekaj požirkov vode, zdaj gre 
lažje. Zmontirava prispevek in montažer ga pošlje v režijo. 
Vse gre po računalniku, ne nosimo več kaset naokoli. 
Vpišem imena sogovornikov, dolžino prispevka, naslov in 
zadnjih deset sekund prispevka, kar je v pomoč režiji.

Z voditeljema preletim vprašanja za gosta, se oblačim. 
Zakličem: adijo, se vidimo jutri! In grem. Tako zelo 
izmučena, da v avtu niti radia ne vključim. Po mojo 
ljubico. Objamem jo in se zahvalim sosedi. Vredna je 
zlata. 

Doma skuham pozno kosilo ali večerjo... kočerja, torej. 
In potem pogledam oddajo, tudi oddajo konkurenčne 
televizije, da primerjam, kako so se oni lotili prispevka, 
no, vseh tem dneva. Vmes pospravljam, klepetam z mojo 
malo deklico. Ko je čas za njeno spanje, komaj gledam. 
Velikokrat zaspim z njo… 

Ko snemam svojo rubriko Vizita, je rock and roll še večji. 
Vsak teden, že deset let. In potem me znanci, naključni 
mimoidoči, pa tudi kdo od bližnjih vpraša, zakaj sem 
bila videti tako utrujena v prispevku, ali zakaj si nisem 
počesala las. Ah. Saj vem, zunanji izgled šteje. Cel paket 
z lepo pentljo mora biti, da gledate mene, nas. In začutiti 
morate, da smo pri stvari in da imamo svoj poklic radi. 

Počesala si bom lase in nanesla še en sloj pudra. Bom, 
obljubim, drugič, samo, da se naspim... 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

glede usode ostalih večjih 
kompleksov so bili kljub 
našemu povpraševanju 
na Mors-u redkobesedni. 
nekdanje skladišče gori-
va v Krškem, ki ga imenu-
jejo kerozinovod Žlapovec, 
proučujejo v perspektivi 
s projektom prenove cer-
kljanskega letališča. vad-
beni poligon gorica pa, po 
skromnih odgovorih, pred-
stavlja funkcionalni del ob-
močja letališča. 
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Prireditev je izredno uspela, 
obiskali so jo številni doma-
čini, prizadevanje bizeljskih 
kmetic pa so s prisotnostjo 

počastile tudi članice okoli-
ških društev kmetic.v imenu 
Zveze društev kmetic slove-
nije jih je pozdravila Vero-
nika Fabinc in poudarila po-
men prepoznavnosti v evropi. 
Med gosti so bili podporniki 

prireditve, požupanja Patri-
cia Čular, direktorica Cen-
tra za razvoj podeželja Po-
savje Darja Planinc, Tone 
Jesenko iz občinske turistič-
ne zveze, njegova sodelavka 
Milena Vranetič je kmeticam 
obljubila tudi nadaljno po-
moč pri zaščiti ajdovega ko-
lača, pa predsednik domače 
krajevne skupnosti, ravna-
teljica šole in številni drugi. 
društvo se je vsem zahvalilo 
s spominskimi darili.

Suzana Vahtarič

kostanJeviCa na krki – v tukajšnji gostilni Žolnir so se pred 
dvema tednoma na občnem zboru zbrali člani Lovskega kino-
loškega društva Posavja krško. društvo, ki ga šesto leto vodi 

Ivan Šepec, združuje 1200 čla-
nov oziroma vse lovce, ki so 
člani lovskih družin v Posav-
ju. njihova dejavnost je vzre-
ja in šolanje lovskih psov, ki jih 
delijo na ptičarje, šarivce, ja-
marje, krvosledce in goniče, 
ter seveda tudi izvajanje lova 
z njimi. 
vsako leto na trški gori orga-
nizirajo telesno oceno lovskih 
psov vseh pasem (letošnja bo 
potekala 28. aprila), preizku-
šnje lovskih sposobnosti pa iz-
vajajo po loviščih. v načrtu le-
tošnjih prireditev imajo lovci 

- kinologi tudi pomladansko in jesensko vzrejno preizkušnjo 
za ptičarje v lovišču Ld krško, lokalno uporabnostno preizku-
šnjo v delu po krvni sledi za vse pasme pri lovski koči Ld raka, 
memorialno tekmo alojza arka v vodnem delu za vse pasme, 
jeseni pa še PnZ za šarivce v lovišču Ld artiče, PnZ za jamar-
je na planem v lovišču Ld veliki Podlog in PnZ za goniče in 
brak jazbečarje v lovišču Ld Pišece. načrtujejo tudi udeležbo 
na seminarjih in posvetih, pripravo seminarja za bodoče vo-
dnike lovskih psov in inštrukcije za kinologe, začeli pa bodo 
tudi s pripravami na 30-letnico društva, ki jo bodo praznova-
li naslednje leto.
na občnem zboru so Antonu Podgoršku podelili srebrni znak Ki-
nološke zveze slovenije za dobro sodelovanje z Lkd Posavja v 
osmih letih, ko je bil predsednik Zveze lovskih družin Posavja.

P. Pavlovič 

Lovci – kinologi na zboru

Predsednik LKD Posavja 
Ivan Šepec

v slavnostnem delu smo zaslu-
žnim članom združenja pode-
lili priznanja za njihovo dose-
danje delo. Bronasto plaketo 
Zveze veteranov vojne za slo-
venijo je predstavnik Zvvs 
Tomaž Teropšič podelil pred-
sedniku Venčeslavu - Slavku 
Hočevarju. Predsednik zdru-

ženja pa je podelil spominsko 
plaketo Marjanu Gracarju, 
zlati medalji Janiju - Jože-
tu Koširju in Ivanu Koncili-
ji, srebrni medalji Ivanu Bi-
dermanu in Ljubu Motoretu, 
bronaste medalje pa so pre-
jeli Boris Amon, Miran Moč-
nik, Janez Šoštarič, Milan 
Varlec in Fanika Zemljak.
v delovnem delu letnega zbo-
ra smo analizirali delo za pre-
teklo leto in zastavili program 
dela za leto 2007. Program 
je vsebinsko bogat, name-

Letni zbor sevniških 
veteranov
KRMELJ - Sevniški veterani vojne za Slovenijo smo 
se 17. marca sestali na letnem zboru v Krmelju. 
Zbrala se nas je skoraj polovica članov in 18 go-
stov. Zbor je bil izveden v treh sklopih: slavno-
stnem, delovnem in družabnem. 

njen vsem članom združenja 
in je objavljen tudi na njiho-
vi spletni strani. Sprejeli smo 
tudi nekaj sprememb v statu-
tu, ki so nastale predvsem kot 
posledica povečanega števila 
članstva v zadnjih treh letih 
(od 56 na 410), porazdelitve 
dela znotraj združenja in še 

večje transparentnosti dela v 
zadovoljstvo vseh članov. iz-
vedli smo tudi nekaj kadro-
vskih sprememb v vodstvu. 
Z delom združenja smo člani 
zelo zadovoljni, kar se odra-
ža tudi na številčnosti na sre-
čanjih. 
tretjemu, družabnem delu 
zbora, smo namenili še kar 
nekaj uric in uživali v druže-
nju, klepetu, pesmi in harmo-
niki.

Fanika Zemljak

Delovno predsedstvo in poročevalka na zboru

na kmetiji Balon so ob oce-
njevanju ajdovega kolača pri-
pravile še razstavo drugih aj-
dovih jedi; potice, žgancev, 

palačink, kruha. Predsedni-
co bizeljskih kmetic Zdravko 
Kampijut so na prireditvi kar 
zadolžili, da prireditev posta-
ne tradicionalna. Kar verjetno 
tudi bo, saj brez poenotenega 
in prepoznavnega bizeljske-
ga ajdovega kolača ne bo niti 
njegove geografske zaščite. 
Strokovna komisija pod vod-
stvom Milene Kulovec je oce-
nila 13 ajdovih kolačev. izpo-
stavila je, da so ti, kljub isti 
osnovi, različni, zato bo treba 
pred zaščito še doreči posto-
pek priprave, sama zagovarja 
povitico oz. potico. 
Član komisije, kuharski moj-
ster Peter Bevc, je ob pode-
litvi čestital k prizadevanju 
zaščite in dejal, da so lahko 
ponosni, da so jim babice pu-
stile tako darilo. Mladim go-
spodinjam pa svetoval, da 
gledajo pod roke materam in 
babicam in se naučijo pripra-
viti ajdov kolač in druge ajdo-
ve dobrote. 
v kulturnem programu so 
osnovnošolci predstavili kan-
ček iz projekta večerja in 
zbrane seznanili s prisotno-
stjo ajde v predvojnem času 
na Bizeljskem in njeno pri-
sotnostjo v evropi, izvedeli 
smo, da ajdine korenine se-
gajo na Kitajsko, kjer so jo 
poznali že v 5. st. 

Trudijo se zaščititi 
ajdov kolač
BIZELJSKO – Tukajšnje društvo kmetic je 24. marca 
pripravilo razstavo ajdovih jedi in ocenjevanje aj-
dovega kolača. So na dobri poti, da uresničijo željo 
in ajdov kolač zaščitijo. Z raziskovanjen ajdovih 
jedi v okviru Unesco projekta Večerja, se je na pri-
reditvi predstavila tudi tamkajšnja osnovna šola. 

26.700 obiskovalcev, imajo 15 
zaposlenih, a kar 24 sistemizi-
ranih delovnih mest. dobrih 83 

odstotkov proračuna (lani 160 
milijonov sit oziroma 667 ti-
soč evrov) jim zagotovi kultur-
no ministrstvo, osem odstot-
kov občina, še nekoliko več 

galerija, poimenovana po ve-
likem umetniku Božidarju Jak-
cu, ki je z donacijo svojih del 
omogočil njen nastanek, je ena 
največjih galerij v sloveniji, 
tako po površini (nenazadnje 
ima kar 3500 m2 razstavnih po-
vršin), številu razstavljenih del 
(hranijo kar 8500 enot gradi-
va, katerih ocenjena vrednost 
je 5,4 milijone evrov) kot po 
programski plati. Bojan Božič 
s ponosom pove, da je nekda-
nja cerkev cistercijanskega sa-
mostana ena najbolj iskanih 
lokacij za razstave v Sloveniji. 
Sicer pa se v galeriji ukvarja-
jo tudi z domoznanstvom, za-
ložništvom, prirejanjem kon-
certov, nekaj časa so opravljali 
tudi vlogo turistično-informa-
cijskega centra. Lani so v 314 
odpiralnih dneh zabeležili 

Čakajo na razplet denacionalizacije
KOSTANJEVICA NA KRKI – Galerija Božidar Jakac, v kateri so lani obeležili 50 let galerijske dejavnosti v 
kraju, želi ohraniti vodilno vlogo v razstavni dejavnosti tudi v bodoči pokrajini, lahko pa pripomore tudi h 
gospodarskemu razvoju kostanjeviške občine, je prepričan njen direktor Bojan Božič. V galeriji, formalno 
ustanovljeni leta 1974, pa že nestrpno čakajo na zaključek denacionalizacije nekdanjega samostanskega 
kompleksa, v katerem domujejo.

imajo lastnih sredstev. 
kot največjo težavo pri delu 
Božič izpostavlja nedokonča-
no denacionalizacijo samo-
stanskega kompleksa, zaradi 
česar ne razpolagajo z vsemi 
prostori, poleg tega pa ne mo-
rejo kandidirati za evropska 
sredstva, do katerih bi sicer 
lahko prišli. „Upam na ugoden 
razplet oziroma da bo denaci-
onalizacijski upravičenec, to 
je škofija novo mesto, spre-
jel odškodnino,“ pravi Božič. 
Po zaključku denacionalizaci-
je – predvidoma še letos – na-
črtujejo nadaljevanje obnove 
kompleksa, v naslednjih letih 
pa tudi prenovo stalnih zbirk, 
razvijanje pedagoškega dela, 
pa tudi postavitev razstave 
o zgodovini Kostanjevice na 
krki. v Lamutovem likovnem 

Bojan Božič

salonu, ki je z denacionalizaci-
jo vrnjen kostanjeviški župni-
ji, bodo po dogovoru zaenkrat 
še naprej prirejali razstave. 

P. Pavlovič

v petek, 30. marca, je v 
Lamutovem likovnem salo-
nu o razvoju kulture v Ko-
stanjevici na Krki v zadnjih 
50 letih predaval soustvar-
jalec kostanjeviške zgodbe 
dr. Andrej Smrekar. nje-
gova razstava „Umetnost 
– slavospev življenju“, ki 
govori o polstoletnem ob-
dobju galerijske dejavnosti 
v kraju, pa bo na ogled še 
do 15. aprila.

Komisija je za pripravo aj-
dovega kolača podelila zla-
ta priznanja Jožici Lipej, 
Jožici Najger in Milki Ko-
vačič ter srebrna Zdrav-
ki Kampijut, Mileni Malus 
in Eriki Veršec. Brona-
sta priznanja so si prislu-
žile Martina Pinterič, Mar-
ta Rajterič, Jožica Putrih, 
Bernardka Omerzu, Tere-
zija Malus, Marija Kelher 
in Marjana Lipej. 

krŠko - Pod naslovom „Pomladno prebujanje“ ali Z glasbo 
in poezijo v zeleno pomlad je zadnjo marčevsko soboto zve-
čer v krški dvorani v parku potekal koncert, ki so ga pripra-
vili v kulturnem društvu grič krško. Po besedah podpredse-
dnika Bojana Kaplana v društvu trenutno štejejo 20 članov, 

ki pa imajo že dolgoletne glasbene in recitatorske izkušnje. 
del njih se je predstavilo tudi na večeru glasbe in poezije, in 
sicer recitatorji Vidka Kuselj, Branka Jenžur in Ivan Mirt, 
pianist Lucijan Cetin in citrarka Petra Vovčko, prepevali pa 
so trio Planike, Slavica Jarkovič in Anamarija Capl (na sli-
ki), Anja Radkovič ter Martina in Matjaž Prevejšek. Ob tem 
je za dodatno pomladno razpoloženje lepega števila poslu-
šalcev z razstavljenimi likovnimi deli poskrbela tudi članica 
Likovnega društva oko Jožica Petrišič.  B. M.

LESKOVEC PRI KRŠKEM, PODBOČJE – V petek, 30. marca,  so 
s štafetnim tekom učenci in varovanci vrtcev osnovnih šol 
Leskovec pri Krškem in Podbočje ponesli plamenico miru in 
prijateljstva, ki bo nadaljevala pot še po 48 državah. 

Učenci leskovške osnovne šole, podružnične šole v velikem 
Podlogu in oŠ Podbočje so prvi v občini krško in tudi na obmo-
čju Posavja, ki so s t. i. svetovnim tekom harmonije, ki poteka 

po cestah 
e v r o p e 
in Sever-
ne afri-
ke že 20 
let, po-
nesli go-
rečo pla-
m e n i c o 
kot sim-
bol miru, 
prijatelj-
stva, so-
žitja in 
s o b i v a -

nja med ljudmi. ob plamenici je teklo skupno kar okoli 800 
osnovnošolcev in otrok, od tega je preko 100 učencev pre-
teklo celo traso, ki je potekala od osnovne šole Podbočje 
do podružnične šole v velikem Podlogu, od tam dalje pa do 
velike vasi, mimo veniš in do leskovške šole, kjer je bila 
zaključna prireditev. Zbrane učence je na zaključni slove-
snosti nagovoril in jim čestital ob podvigu tudi krški župan 
Franc Bogovič, tek harmonije in predajo plamenice pa so 
pospremili z bogatim pevskim in plesnim programom. 

B.M.

„Grič“ pomladno prebujen

Ponesli plamenico miru

Predaval dr. 
Smrekar
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na Harlekin in Prforcenhaus, 
glasbo pa ansambel Jerneja 
Kolarja. Potekala je tudi lici-
tacija velikonočne šunke in – 
kot se za predvečer praznika 
lažnivcev spodobi - tekmova-
nje za najbolj simpatično laž 
večera.  P. Pavlovič 

PodBoČJe – vinogradniško društvo Podbočje, ki letos praznuje 35 
let delovanja, je prejšnjo soboto, 24. marca, v telovadnici tam-
kajšnje osnovne šole pripravilo praznik cvička. ob kulturnem pro-
gramu in družabnem srečanju so podelili priznanja vinogradni-
kom, katerih vina so dobila najboljše ocene na ocenjevanju, ki ga 
je vodila znana enologinja Katarina Merlin. ocenili so 123 vzorcev 
vin, največ seveda cvičkov, med katerimi je najvišjo oceno, 16.08, 

prejel cviček 
Alojza Levi-
čarja iz Male-
ga Mraševega, 
sicer pridelan 
v vinski gorici 
ivandol. veli-
ko zlato meda-
ljo je za oce-
no 16.02 prejel 
še cviček Ro-
berta Jarkovi-
ča z Broda, pri-
delan v gadovi 
peči, pa še dva 
vzorca, Jarko-

vičev s starega gradu in Staneta Kuntariča iz Jugovca, sta dobi-
la oceno 16.00, kar priča o kvaliteti lanskega letnika. veliki zla-
ti medalji sta si prislužila tudi Stane Petretič za rumeni muškat 
in Bernard Pongerčič za barikirano modro frankinjo. Posebnost 
podboške »cvičkarije« je sicer tekmovanje v najlepše zapeti ljud-
ski pesmi, na katerem je tokrat zmagal dekliški trio Helena, Iris 
in Metka iz Podbočja. 
Podboški vinogradniki v okviru društva dajejo poudarek izobraže-
vanju in v ta namen prirejajo strokovna predavanja in ekskurzije, 
njihova najbolj odmevna prireditev pa je že nekaj let tradicional-
ni jesenski dan odprtih hramov in zidanic, ki ga vsako leto pripra-
vijo v drugi vinski gorici.  P.P.

Kar štirje z oceno vsaj 16.00

Predsednik društva podboških vinogradnikov 
Aleš Jeke (v sredini) z Robertom Jarkovičem 
(levo) in Alojzem Levičarjem

„Praznik vina, kruha in „su-
hega sadja“ je praznik iz-
branih okusov, praznik ljudi, 
ki spoštujejo tradicijo, a jo 

hkrati nadgrajujejo, bogati-
jo in jo smiselno predstavlja-
jo tudi tistim, ki so nanjo že 
pozabili ali jo preprosto zata-
jili,“ je v uvodu v prireditev 
povedala predsednica orga-
nizacijskega odbora in kosta-
njeviška podžupanja Melita 
Skušek. v tem duhu so ko-
stanjeviška društva pripravi-
la ocenjevanje vin, kruha in 
domačih suhomesnatih izdel-
kov.
Kot vinogradniki so se naj-
bolj izkazali Toni Jarkovič, 
Jože Klemenčič, Franc Sin-
tič, Rado Sintič, Jože Unetič 
in Ivan Vizlar, ki so za cviček 
prejeli oceno 16.03 in s tem 

Po domače in zabavno  
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kar pet kostanjeviških društev – vinogradniško, kolinarsko, aktiv kmečkih 
žena, turistično in gasilsko – je združilo moči in skupaj z novo občino v soboto, 31. marca, v šolski telo-
vadnici pripravilo praznik vina, kruha in „suhega sadja“. Najboljšim mojstrom naštetih domačih dobrot 
so podelili priznanja, ob tem pa pripravili tudi pester program za številne obiskovalce prireditve.

veliko zlato medaljo, enako 
priznanje sta dobila še Ro-
bert Jarkovič za modro fran-
kinjo in Matjaž Jakše za laški 

rizling – izbor 2004. najbolj-
ši kruh je spekla Justi Sti-
pič, kot kolinarji pa so prve 
nagrade prejeli Dominko Ku-
šljaj za salamo, Jože Cunk za 
domačo klobaso, Janez Trši-
nar za šink in Franc Hribar 
za slanino oz. „špeh“. ravno 
slednji je zmagal tudi v kom-
binaciji cvička in ostalih de-
želnih vin, kruha in „špeha“, 
kjer sta denarno nagrado do-
bila še Aleš Jeke in Silvo Dr-
maž.  
Seveda ni šlo le za podeli-
tev številnih priznanj, ampak 
predvsem za zabavo. Organi-
zatorji so z degustacijo do-
mačih dobrot poskrbeli, da 

želodci obiskovalcev niso bili 
prazni, kulturni program (ki 
bi si zaslužil več pozornosti 
obiskovalcev!) so prispeva-
li učenci oŠ Jožeta gorjupa, 
harmonikarji, vinogradniški 
pevski zbor, pevski zbor akŽ 
Pod gorjanci, plesna skupi-

Podeljevanje priznanj: levo glavna organizatorja 
praznika Stane Tomazin in Melita Skušek

kostanJeviCa na krki – na zadnji seji 
občinskega sveta je župan Mojmir Pu-
stoslemšek svetnikom predstavil pre-
dlog znaka občine kostanjevica na 
krki. izmed večih predlogov so se od-
ločili za znak, ki ga je leta 1945 izdelal 
Jože Plečnik, prilagodil pa oblikovalec 
Ranko Novak. Plečnikov napis na zna-
ku „Meščanska skupnost kostanjevica 
na Krki“ so tako zamenjali z napisom 
„občina kostanjevica na krki“, letnici nastanka znaka (1945) pa 
dodali letnico odločitve za samostojno občino, torej 2006.  P.P.

Izbrali so Plečnikov znak
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Nastop kostanjeviških harmonikarjev

sevniCa - na sevniškem gradu 
je svoja dela postavil na ogled 
grafični oblikovalec, likov-
ni pedagog in umetniški vodja 
Simon Sernec iz radeč. raz-
stavo z naslovom Še pomnite 
tovariši je otvoril njegov pri-
jatelj in znani slovenski obli-
kovalec Janez Suhadolc. raz-
stava predstavlja del širokega 
oblikovalskega opusa mojstra 
oblikovanja plakatov.  T.G.

Razstava 
Simona Serneca
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li tudi z dobrim sodelova-
njem z društvom diabetikov 

novo mesto, z diabetološko 
ambulanto v Brežicah ter 
zdravstvenima domovoma v 
krškem in sevnici. Zahvalju-
joč zdravstvenim delavcem 
v teh ustanovah pa gre za-
sluga za njihove uspehe na 
področju izobraževanja di-

abetikov v obliki predavanj, 
učnih delavnic in pri izva-

janju drugih nalog društva. 
Hkrati beležijo dobro sode-
lovanje z občinami Posavja 
in z Zvezo društev diabeti-
kov Slovenije, preko kate-
re so povezani z diabetični-
ma organizacijama v evropi 
in v Svetu, saj skupaj z njimi 

izvajalec del je Podjetje za 
urejanje hudournikov d. d. iz 
Ljubljane. Po njihovih podatkih 
sanacija plazu poteka brez ve-
čjih nevšečnosti, dela otežuje 
le pomanjkanje prostora. Kot 
smo izvedeli na direkciji rs za 
ceste, je izvajalec v sklopu sa-
nacije plazu že izvedel odstra-
nitev materiala, ki ga je plaz 
nanesel na cestišče, v okviru 
sanacije pa poteka izgradnja 
pilotne stene ter izgradnja ka-
mnite zložbe pod in nad cesti-
ščem. na območju gradbišča v 
dolžini 257 metrov je vzposta-
vljena polovična zapora ceste. 
vrednost investicije, ki bo za-
ključena predvidoma do 7. ju-
lija letos, je 417.450 evrov.

Sanacija obsežnega plazu
PAVLOVA VAS - Direkcija RS za ceste je 20. julija lani pričela sanacijo tamkajšnjega velikega plazu. Sana-
cija bo kot kaže kakovostno izvedena, saj sanirajo večje območje, tako da se verjetno plaz ne bo ponovil 
nekaj metrov vstran od saniranega področja. Dela naj bi končali v obdobju enega leta, letos julija.

Prvi premiki na tem terenu so 
bili evidentirani že leta 1992, 
sledile so prve geološke razi-
skave za celotno področje od 
silovca, vključno s Pavlovo vas-

jo. kot smo izvedeli na občini 
Brežice, ki z omenjeno sana-
cijo sicer nima nič, se je plaz 
sprožil spomladi 1995 ob moč-
nih padavinah in zasul takrat 

Dela na plazu v Pavlovi vasi

BiZeLJsko - v društvu po-
deželske mladine PM Breži-
ce smo 9. marca organizira-
li občinski kviz, kateremu je 
sledil letni občni zbor. Zbra-

li smo se na turistični kmetiji 
Balon na Bizeljskem. s sku-
pnimi močmi smo pripravi-
li vse potrebno za kviz, kjer 
smo vsi udeleženi aktivno so-
delovali. ena od tem na kvizu 
je bila „zdravilna zelišča“, 
za katero smo pripravili po 
eno rastlino za vsakega ude-
leženca. izbor rastlin nam je 
pripravila Veronika iz zeli-
ščarske kmetije Fabinc, tudi 

Občinski kviz in občni zbor
s pomočjo inštituta za hme-
ljarsvo in pivovarstvo iz Žal-
ca. rastline so bile posaje-
ne v lončke, na samem kraju 
prireditve pa smo jih s sku-

pnimi močmi zavili in preiz-
kušali svoje ročne spretno-
sti, pri čemer smo se zelo 
zabavali. 
tekmovanja se je udeležilo 
šest ekip. Poleg že omenjene 
teme smo odgovarjali še na 
vprašanja o obnovljivih vi-
rih in Lizbonski strategiji. na 
regijsko tekmovanje sta se 
uvrstili najboljši dve ekipi, 
pri katerih je pomembno to, 

da sta dva tekmovalca mlaj-
ša od 20 let, eden pa je lah-
ko starejši. občinski kviz je 
bil za naše društvo nekakšno 
ogrevanje, kajti letos smo 
tudi organizatorji državnega 
kviza Mladi in kmetijstvo, ki 
bo 21. aprila v dvorani hote-
la toplice v termah Čatež. 
Po prigrizku smo imeli vsa-
koletni občni zbor, kjer smo 
pregledali lanskoletni pro-
gram dela in finančno poro-
čilo za leto 2006. aktivnost 
društva se je glede na prej-
šnja leta bistveno poveča-
la, upamo pa tudi, da se bo 
v bodoče ohranilo vsaj v ta-
kšnem številu. Plan dela v le-
tošnjem letu pa v veliki meri 
obsega organizacijo državne-
ga tekmovanja, pri katerem 
bomo potrebovali kar ne-
kaj dela in pomoči sponzor-
jev. Upamo tudi, da se bomo 
udeležili čim več projektov 
Zveze slovenske podeželske 
mladine in tudi sami organi-
zirali kakšen izlet ali ekskur-
zijo, kar si bomo po trdem 
delu vsekakor zaslužili.

Predsednica DPM Brežice 
Jožica Butkovič

Kviz: kateri odgovor je pravilen?

še lokalno cesto Pavlova vas - 
Silovec. Po sanaciji tri leta ka-
sneje, so se pričeli novi usadi 
in plazenja tal. Po končani sa-
naciji je cesta prešla v upra-
vljanja države.
Po pogovoru z domačini naj bi 
bil vzrok plazenja v sami izgra-
dnji trase ceste, ki je v 80-tih 
letih prejšnjega stoletja pose-
gla v zelo strma področja. s 
potekom sanacije pa so zara-
di zajetja obsežnega dela str-
mine zadovoljni. 

S.V.

kostanJeviCa na krki - Po 50 
letih skupnega življenja sta si 
v nedeljo, 18. marca, v farni 
cerkvi sv. Jakoba v kostanje-
vici ponovno izmenjala zlata 

prstana Jožef in Jožefa Ju-
dež. na skupno življensko pot 
sta stopila 26.januarja 1957 v 
kostanjeviškem starem župni-
šču. Jožefa z dekliškim priim-
kom Mohar, doma iz bližnje 
vasi dolšce, in Jožef, cenje-
ni zidarski mojster, doma iz 
orehka pri stopičah, sta si s 
pridnimi rokami v Kostanjevi-
ci ustvarila topel dom.v zako-
nu so se jima rodili trije otro-
ci, Jože, Slavica in Marija, 
ki se še zmeraj radi ogrejejo 
ob domačem ognjišču. danes 
76-letni Jožef je dejaven vi-
nogradnik in član jamarskega 
društva Kostanjevica, 69-letna 
Jožefa pa skrbi za gospodinj-
stvo in ureja vrt ob hiši. Oba 
pa se trudita ohranjati to, kar 
sta si ustvarila - topel dom in 
trden zakon, ki sloni na zaupa-
nju, spoštovanju in ljubezni.  

 Marija Antolovič
( foto: Damjan Levičar)

Zlatoporočenca 
Judež

Kolumna

Obilje
Svet, vsaj krščanski, je ta teden v 
Velikem tednu. Tako je imenovan 
zaradi spominjanja na 
največje dogodke v vsej človeški 
zgodovini, ki so - Jezusovo 
trpljenje, smrt in vstajenje. Vse 
to je prestal zaradi nas in za 
nas. Za naše življenje v nekem drugem veku. Če to ni 
obilje?
Vanj človek, človeštvo lahko veruje ali ne veruje. Oboje 
ima na voljo. Odločitev za eno ali drugo sprejema po 
svoji vesti, po svojem prepričanju, po načitanosti, 
razmišljanju, poglabljanju, po duhu, načinu 
tukajšnjega življenja. Po upoštevanju in sprejemanju 
vrednot, ki jih udejanja – ne o njih zgolj besediči - v 
odnosu do družbe, družine, sebi bližnjih.

Najverjetneje bi bilo mogoče vrednote spraviti na 
skupni imenovalec empatičnosti, to je občutljivosti, 
dojemljivosti posameznika, skupine. Najverjetneje pa 
občutljivost v današnjem hrumečem svetu težko najde 
svoj ustrezni oltar. Čustveno pohabljeni hrum jo je 
označil za sladkobnost, lepljivost, osladnost. Empatisti 
dopuščajo tudi te možnosti. Pravzaprav, zakaj jih  ne 
bi v vsej svoji obilni občutljivosti? Prav zato tudi ne 
bodo pozabili na moč prijazne besede, ki odpira srca in 
rešuje marsikatere zagate, na moč majhnih pozornosti, 
ki poživljajo duha, na moč tihe naklonjenosti, ki blaži 
obilje zmaterializiranega hrupa.

Te dni je z vseh oblik medijev prihrumel tudi v 
posavske domove Veliki brat, ki z vso iztirjeno 
obilnostjo poneumlja mlado in staro. Nagledali smo 
se slovenskih Viktorjev in sploh ne dojeli, kako je 
prišel v roke Ladu Bizovičarju, ki v TLP-ju klati 
tako nemogočo slovenščino, da mlatimo strah za 
materinščino in mladi šolski rod. Z veliko žlico 
zajemamo obilne državne komisije nad komisijami 
in podkomisije pod komisijami. Preživeli smo 
Abrahama matere Evrope, ki vleče najmanj na obilnih 
sedemindvajset krat tristo osemdeset milijonov strani 
in razen tega ne prinaša s seboj kakšne druge obilnosti.

V svetu, vsaj krščanskem, a ne povsod, se mize šibijo 
pod obiljem šunk, klobas, jajc, hrena, potic, kruha, 
vina, domovi so okrašene s puhastimi piščančki, 
ovčkami in zajčki in jajčki. Iz jajca, jajčka, jajčeca 
se praviloma rodi, izleže nekaj čistega. Kako se potem 
ta čistost, človeška nepopisanost izrodi? Kako da 
se že stoletja preobraža v tako iskrivljenost, da jih 
na milijone niti sanjati ne more o pitni vodi in ne o 
»šlapah«, kaj šele o šunki in potici, ko niti skorjice 
kruha ne premore?

Za jutrišnji veliki postni petek niti Calvo tunino za 
darilo, niti dišave Malizie v zajčkov košek za Veliko 
nočno darilo.

Temveč troje: mir srca; po Jezusu: »Blagor tistim, 
ki niso videli, a so verovali!«, in po apostolu Petru: 
»Predvsem pa imejte iskreno ljubezen med seboj, ker 
ljubezen pokriva grehov obilost.« 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

Predavateljica Pavčičeva je 
v temi predvsem poudarila 
čim manjši vnos sladkorja, 
opozorila, da nobena dieta 
ni dobra, kajti vsaka povzro-
či več škode kot koristi, ker 
se z njimi telo izčrpuje in je 
zmernost ta, ki je najboljša 
v vsem. K zmernosti sodi ra-
znovrstnost prehrane in pet 
obrokov na dan ter pravilna 
kombinacija živil, zlasti pri 
ogljikovih hidratih. v dru-
štvu dajejo velik poudarek 
izobraževanju in ni sreča-
nja, ki ne bi bilo izpolnjeno 
z vsebino, ki pomaga dia-
betiku spoznati svoje zdra-
vstveno stanje ter načine 
in sredstva za zdravljenje 
te bolezni. društvo diabe-
tikov je tudi edino, ki svo-
je cilje uresničuje na držav-
nih tekmovanjih učencev 
OŠ in dijakov SŠ Slovenije iz 
znanja o sladkorni bolezni, 
posavsko pa se lahko pohva-

Zmernost pri prehrani in gibanje
BREŽICE – 805-člansko Društvo diabetikov Posavje – Brežice (po občinah: Krško 321, Sevnica 136, Brežice 
348 članov) je pod dolgoletnim vodstvom predsednika Ivana Živiča eno najuspešnejših društev, po bese-
dah podpredsednice Zveze društev diabetikov Slovenije dr. Vlaste Gjura Kaloper pa tudi najbolj aktivno v 
Sloveniji. Pregled dela preteklega leta in zastavljen program tekočega so popestrili s strokovnim predava-
njem Maruše Pavčič, univ.dipl.ing., na temo »Zdrava prehrana je tudi prehrana za diabetike.«

uresničujejo svoje interese. 
Z zagotavljanjem strokovne 
literature in revije Sladkor-
na pa se trudijo za lažje pre-
magovanje bolezni, saj  s to 
obliko informiranja sladkor-
ni bolniki prejmejo številne 
novosti o načinih zdravlje-
nja, lajšanja in premagova-
nja bolezni.
srečanje posavskih diabeti-
kov sta lepo popestrili glas-
benici Jerneja in Mateja 
Žarn.

N.J.S.

S srečanja  foto: Danica Rožman
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2007

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL		 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja 
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka  
TA1 in TA2

1.383.770 23 15

Proizv. 
enota

gorivo 
SOx mg/m3 nox mg/m3 Co mg/m3

dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 194 1700 333 450 27 100 2 6

PB 2 ZP 15 35 271 350 5 100 0 2

PB 3 ZP 17 35 234 350 17 100 1 2

PB 4 ZP 0 35 86,1 100 1,6 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 88,5 100 3 100 0 2

PB 5 KOEL 34,6 1700 88,4 150 3,5 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

območje nove obrtne cone 
bo pravzaprav podaljšek ozi-
roma bo predstavljalo, ko bo 
ta umeščena tudi z novogra-
dnjami in pripadajočo infra-
strukturo v prostor, zaklju-
čen obrtni kompleks ob že 
obstoječi obrtni coni MdB. 
Po besedah Mirjane Fink iz 
projektivnega biroja elite 
krško se bo načrtovano ob-
močje urejanja razprostira-
lo na okoli 3,5 ha površine, 
na kateri so zaenkrat pred-
videni trije poslovno trgo-
vinski objekti s skupno po-
vršino okoli 9.500 m2 ter z 
ureditvijo dobrih 500 parkir-
nih mest .
Meja ureditvenega območja 
poteka na severovzhodu ob 
obstoječi obrtni dconi MdB, 
na jugovzhodu ob državni 
cesti drnovo – krško, na ju-

Širitev krške obrtne 
cone MDB
KRŠKO - V občinski zgradbi v Krškem je 29. marca potekala prva prostorska 
konferenca za izdelavo lokacijskega načrta „Obrtna cona MDB – jug“ Krško. 
Gre za predstavitev osnutka programa, na podlagi katerega, kakor tudi na 
podlagi mnenj, pripomb, priporočil in usmeritev predstavnikov nosilcev ure-
janja prostora, krajevne skupnosti, gospodarstva in drugih, bo izdelan pro-
gram priprave načrta za dograditev obrtne cone, ki bo umeščena ob že ob-
stoječi obrtni coni MDB.

govzhodu pa ob lokalni cesti 
Leskovec pri krškem – Bre-
ge. glede na to, da bo loci-
rana ob neposrednem vhodu 
v mesto Krško, se bo na tem 
območju bistveno spremeni-
la tudi veduta mestne vpa-
dnice, ki pa bo pravzaprav 
v celoti zaključena šele po 
letu 2010, ko naj bi bila do-
končana tudi obvoznica me-
sta krško. vendar pa je že 
prva prostorska konferenca 
pokazala, da bodo okoli za-
zidljivosti tega območja po-
tekale še polemike. Krajan-
ke in krajani predvsem iz 
krajevne skupnosti Leskovec 
pri krškem, ki so se udeleži-
li prostorske konference, so 
namreč opozorili načrtoval-
ce, kakor tudi družbo Con-
sulting projekt iz Maribora, 
ki je lastnik kar 80 odstot-

kov omenjenega zemljišča, 
da bodo novi objekti pravza-
prav v celoti zakrili njihove 
že obstoječe objekte v obr-
tni coni, na neustrezno ob-
stoječo cestno povezavo in 
signalizacijo, pa tudi na na-
črtovano cestno ureditev z 
vpadnicami, kjer sta najbolj 
kritični točki odcep z glav-
ne ceste za naselje Žadovi-
nek in proti naselju Brege. 
Ob tem so opozorili tudi na 
arhitekturno podobo in vi-
dez objektov in njihovo vi-
šino, ki naj ne presega šest 
metrov višine, kakor tudi na 
negativne učinke sevanja 2 
x 400 kv daljnovoda Beri-
čevo – krško, ki bo potekal 
preko omenjene trase načr-
tovanja. 

Bojana Mavsar

sevniCa – Zadnjo marčevsko soboto je svoja vrata v Šmarju 
odprl Kolesarski center Sevnica, Matjaž Traven, s.p., ki po-
nuja nakup koles in kolesarske opreme, opremo za ribiče, po-
hodniško opremo ter servis koles in smuči. Posebna atrakcija 

je »conference bike«, ki se lahko najame v centru in predsta-
vlja kotalečo se zabavo za sedem kolesarjev, ki sedijo v krogu 
in z močjo svojih mišic premikajo to atraktivno kolo.  T.G.

Otvoritev Kolesarskega centra 
Sevnica

Matjaž Traven z družino na atraktivnem kolesu 
»conference bike«, ki je zaenkrat edino tovrstno kolo v 
Sloveniji.

O gensko 
spremenjenih 
rastlinah
sevniCa – kmetijsko goz-
darska zbornice Sloveni-
je, območna enota kgZs 
Brežice in Združenje za 
zdravo Slovenijo organi-
zirajo jutri, 6. aprila, ob 
10. uri v Kulturni dvora-
ni v Sevnici javno tribu-
no o gensko spremenje-
nih rastlinah. Strokovne 
osnove in prednosti goje-
nja gensko spremenjenih 
rastlin in tudi mnenja, 
ki nasprotujejo uvajanju 
teh rastlin, bodo pred-
stavili prof. dr. Branka 
Javornik z Biotehniške 
fakultete v Ljubljani, dr. 
Vladimir Meglič s Kmetij-
skega inštituta Slovenije, 
Meta Vrhunc, predsedni-
ca društva ajda - Združe-
nje za zdravo Slovenijo, 
mag. Miran Naglič iz kgZ 
Slovenije in drugi. 

Spoštovani!

Živimo v času, ko o uspehu ali porazu posameznika, podjetja, občine ali 
regije odloča predvsem kvalitetna in pravočasna informacija, pomemb-
na za realizacijo osebne ali poslovne ideje. na regionalni razvojni agenci-
ji Posavje se bomo trudili, da vam bomo preko naše spletne strani, ki smo 
jo vsebinsko prenovili, nudili prave informacije, podporo in storitve, ki so 
potrebne za uspešno realizacijo idej in dolgoročen uspešen gospodarski, 
okoljski in socialni razvoj regije Posavje. 

Obiščite nas na WWW.RRA-POSAVJE.SI

NAJAVA RAZPISOV SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
Prve razpise za posojila, garancije in subvencije bo Slovenski podjetniški 
sklad (sPs) objavil predvidoma v aprilu, med 6. in 20. aprilom. Med prvi-
mi bodo objavljeni razpisi:

za ugodne kredite z garancijo sPs (produkt P1/3); krediti so namenjeni 
malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za investicijo v ma-
terialna sredstva v fazi rasti in konkurenčnega uveljavljanja na trgu ali 
v fazi širitve podjetja. Podjetje zaprosi za kredit pod pogoji razpisa sPs 
pri eni izmed sodelujočih bank. Po pridobitvi pozitivnega bančnega skle-
pa o odobritvi kredita pa se podjetje prijavi še na razpis SPS za ugodne 
kredite in konkurira za pridobitev finančnih ugodnosti v obliki ugodnejše 
obrestne mere, nižjih stroškov, daljše ročnosti in možnosti koriščenja moratorija.
posojila za nova podjetja (produkt P2); neposredni krediti so namenjeni novim podjetjem, ki se 
v fazi zagona odločajo za razvojno investicijo. sPs odobrava posojila neposredno, brez posredova-
nja in pomoči bank. vloga za pridobitev posojila se odda sPs po objavi javnega razpisa.
mikroposojila (produkt P2a); Mikroposojila so namenjena malim podjetjem s poudarkom na 
nastajajočih in novih podjetjih za zagotavljanje nemotenega poslovanja, večjo konkurenčnost 
in optimalno poslovanje. sPs odobrava mikroposojila neposredno, brez posredovanja in pomoči 
bank. vloga za pridobitev mikroposojila se odda sPs po objavi javnega razpisa.
Garancije za finančni lizing brez pologa, njihova skupna vrednost bo 4 milijone evrov.

razpise za sofinanciranje nakupa tehnološke opreme (produkt P4) – subvencije v vrednosti 
32,48 milijona evrov in sofinanciranje, to je subvencije za turistične projekte (produkt P5) v 
vrednosti 10,58 milijona evrov, pa je mogoče pričakovati šele okoli 20. maja 2007. Letos bodo pr-
vič razpisane subvencije za turistične projekte malih in srednje velikih podjetij, ki bodo pred-
vidoma razpisane za dvoletno obdobje, torej za leto 2007 in 208, njihov namen pa bo pospešiti ra-
zvoj turizma s subvencijami za manjše turistične naložbe za financiranje investicijskih izdatkov za 
nastanitvene zmogljivosti. Maksimalna višina subvencije bo do 50 odstotkov upravičenih stroškov 
začetne investicije za mala podjetja ter do 40 odstotkov za srednje velika podjetja.

MREŽA IZVAJALCEV RRA POSAVJE ZA PODPORO POTENCIALNIM PRIJAVITELJEM PROJEKTOV

rra Posavje je z namenom izboljšanja koriščenja oz. črpanja evropskih kohezijskih sredstev in 
sredstev nacionalnih programov (razpisov) za uresničevanje razvojnih projektov regije, tako jav-
nih kot tudi zasebnih, pristopila k vzpostavitvi mreže izvajalcev RRA Posavje za podporo poten-
cialnim prijaviteljem projektov.
na javni poziv za vključitev v mrežo izvajalcev rra Posavje, ki ga je rra Posavje objavila 
15.3.2007, se je do sedaj javilo 6 izvajalcev, in sicer:

Gospodarska zbornica Posavje, Območna zbornica Posavje, Krško za svetovalne storitve 
pri projektih gospodarstva in razvoja človeških virov (kontakt: tel. 07-49-010-60, e-naslov: 
oz.posavje@gzs.si)
Mladinski center Brežice za svetovalne storitve pri projektih razvoja človeških virov (kontakt: 
tel. 07-49-900-70, e-naslov: mc-brezice@siol.net)
GOPM poslovno svetovanje, goran vučinić s.p. za svetovalne storitve pri projektih gospodar-
stva, razvoja človeških virov, razvoja podeželja ter infrastrukture, okolja in prostora (kontakt: 
tel. 031-392-490, e-naslov: goran@tc-team.si)
OIKOS, svetovanje za razvoj d.o.o. za svetovalne storitve pri projektih razvoja podeželja, ra-
zvoja človeških virov, gospodarstva ter infrastrukture, okolja in prostora (kontakt: tel. 01-722-
64-00, e-naslov: info@oikos.si)
Skupina Parsifal d.o.o. za svetovalne storitve pri projektih razvoja podeželja, gospodarstva 
ter infrastrukture, okolja in prostora (kontakt: tel. 0590-777-55, e-naslov: gregor.karlovsek@
parsifal.si)
Posvet, poslovno svetovanje, Primož Mozer s.p. (kontakt: tel. 07-492-50-32, e-naslov: primoz.
mozer@siol.net).

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V MREŽO IZVAJALCEV RRA POSAVJE

Predmet javnega poziva, ki ga je objavila rra Posavje in je odprt za nedoločen čas oziroma do 
preklica, je sestava nabora izvajalcev – to je podjetij, institucij, ki ponujajo storitve priprave raz-
pisne dokumentacije za prijave na različne javne – nacionalne in mednarodne razpise in / ali ce-
lovito vodenje projektov.
rra Posavje bo mrežo izvajalcev za podporo potencialnim prijaviteljem projektov gradila ločeno 
za 4 osnovna razvojna področja:

gospodarstvo
razvoj človeških virov
razvoj podeželja
infrastruktura, okolje in prostor.

Izvajalci, uvrščeni v mrežo izvajalcev rra Posavje za podporo potencialnim prijaviteljem projek-
tov, se zavezujejo:

strokovno nuditi svoje storitve,
z naročnikom storitev formalno (pogodbeno ali drugače) urediti medsebojna razmerja,
varovati osebne podatke in poslovno tajnost naročnikov - potencialnih prijaviteljev projektov v 
skladu z veljavno zakonodajo,
račune za svetovalne storitve izstaviti neposredno naročniku,
rra Posavju nuditi povratne informacije o uspešnosti prijav na razpise, ki jih je izvedel za na-
ročnike, ki so jih angažirali preko mreže izvajalcev rra Posavje.

RRA Posavje se zavezuje, da bo evidentirane potencialne projekte za koriščenje oz. črpanje 
sredstev evropskih kohezijskih sredstev in sredstev nacionalnih programov za uresničevanje regi-
onalnih razvojnih prioritet, usmerjala na mrežo izvajalcev rra Posavje za podporo potencialnim 
prijaviteljem projektov. 
rra Posavje bo prispele vloge obravnavala enkrat mesečno, in sicer vse vloge, ki bodo v tekočem 
mesecu prispele do 20. v mesecu. rezultati ocenjevanja in odločitev o uvrstitvi ponudnika v mre-
žo izvajalcev rra Posavje za podporo potencialnim prijaviteljem projektov bodo znani in pisno 
posredovani ponudnikom do 20. v naslednjem mesecu.

Mreža izvajalcev rra Posavje za podporo potencialnim prijaviteljem projektov bo javno objavlje-
na in dostopna potencialnim naročnikom storitev na spletnih straneh rra Posavje, www.rra-po-
savje.si.
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Nova vsebina na spletnih straneh 
RRA Posavje REGIONALNA

RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

Robert Ostrelič
direktor

robert.ostrelic@rra-posavje.si

Mateja Jazbec
Pomočnica direktorja

Svetovalka za gospodarstvo 
in finančne vzpodbude

mateja.jazbec@rra-posavje.si
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Zaključki pred tem opravlje-
ne analize, ki so jo opravili na 
podlagi posnetka stanja na te-
renu v Podjetniškem centru 
Krško, so po besedah Lee Ma-
rije Colarič – Jakše pokaza-
li, da je na območju nekdanje 
skupne občine primanjkovalo 
predvsem povezovalnih pro-
jektov in celostnih rešitev, ki 
bi imeli pomemben multipli-
kativen učinek na razvoj turi-
stičnih območij. Zato si bodo v 
bodoče prizadevali izpostaviti 
do sedaj premalo izkoriščene 
pokrajinske naravne in kultur-
ne danosti z bogato sakralno 

Turizem s poudarkom na 
zidaniškem turizmu
KRŠKO – V četrtek, 22. marca, je na Občini Krško na podlagi oblikovanega doku-
menta Strategije razvoja turizma in strokovnih podlag za pripravo prostorske stra-
tegije in prostorskega reda za potrebe turizma potekala zaključna delavnica. Gre 
za nadgradnjo že v letu 1999 sprejete Strategije razvoja turizma, ki se nanaša na 
razvoj turizma tako na območju občine Krško kot tudi Kostanjevice na Krki. 

dediščino, pomembne zgodo-
vinske osebnosti in ustvarjalce 
na območju obeh občin, vin-
sko turistične ceste in ob njih 
številne zidanice, gastroeno-
loško ponudbo ipd. vzporedno 
s tem bo potrebno zagotoviti 
ob tako imenovanem „zidani-
škem“ turizmu tudi nočitvene 
kapacitete, urediti postajali-
šča za avtodome in prostore 
za kampiranje, med konkre-
tnimi projekti pa snovalci tu-
ristične ponudbe načrtujejo 
tudi ureditev vaških term Šti-
he v Podbočju in valvasorjeve 
hiše v Krškem. 

več kot očitno pa je, da bo po-
trebno krško-kostanjeviško ob-
močje kot turistično območje 
najprej promovirati doma, zno-
traj slovenije! na osrednjem 
turističnem slovenskem infor-
macijskem portalu je to obmo-
čje namreč siva lisa na zemlje-
vidu, saj je med slovenskimi 
turističnimi regijami navede-
nih le sedem območij: Julijske 
alpe, Ljubljana in okolica, oba-
la in Kras, Pohorje z okolico, t. 
i. Carniola, ki obsega območje 
gorenjskih občin, savinjsko re-
gija, dolenjska in Bela krajina, 
Pomurje in Zasavje.  B.M.

Skupna promocija ponuja številne 
prednosti, zato vabimo vse izde-
lovalce tistih rokodelskih izdel-
kov, ki:

so del rokodelske  
dediščine Posavja

nastajajo kot nadaljevanje 
izkušenj prednikov  

ali družinskih tradicij
so povezani z dediščino  

lokalnega okolja
bogatijo kakovost vsakdanjega in 

prazničnega načina življenja

v četrtek, 12. aprila 2007,  
ob 16. uri 

v prostore Centra za razvoj 
podeželja Posavje na CKŽ 46 

v Krškem (prostori bivše lekarne, 
1. nadstr.)

na delovno srečanje, na katerem 
bomo spregovorili o možnostih in 
pogojih vaše vključitve v katalog 
rokodelskih izdelkov. 

Prijazno vabljeni registrirani izde-
lovalci, imetniki mnenja oZ za iz-
delek domače ali umetnostne obrti 
ter ostali izdelovalci, ki resno raz-
mišljate o registraciji svoje dejav-
nosti do 30. junija letos.

Za prijave in dodatne informacije 
nas lahko pokličete na telefon 07-
488-10-52 (anita radkovič) ali po e-
pošti: center@rra-posavje.si.

•

•

•

•

Povabilo za vključitev v 
Katalog rokodelskih izdelkov Posavja

Cilj Centra za razvoj podeželja Posavje je v sodelovanju s stro-
ko razvoj rokodelskih izdelkov višje kakovosti in iz njih izhaja-
jočih priložnostnih in poslovnih daril, s pomočjo katerih lahko 
regija Posavje gradi svojo prepoznavnost tudi v širšem sloven-
skem in evropskem prostoru. 

Dišavni set

Prtič za kruh

Pletenica - detajl

Drsanke

Jaslice

Rojenica

BreŽiCe – v Mladinskem centru Brežice že tretje leto izvajajo 
projekt PosiP -  Posavje izziv in priložnost. s 1. aprilom so za-
ključili zbiranje prispelih poslovnih načrtov na PosiPov nate-
čaj 2006/2007. Prispelo je 23 poslovnih načrtov, ki jih bo oce-
nila strokovna komisija v sestavi: Marjan Šunta (direktor gZs 
Posavje), Metka Galič (prof. in podravnateljica ekonomske 
šole Brežice), Goran Vučinič (mladi podjetnik), Nataša Šer-
bec (direktorica Zavoda za podjetništvo in turizem) in Patri-
cia Čular (podžupanja občine Brežice). delni rezultati bodo 
znani konec aprila, 10. maja pa že končni rezultati. razglasi-
tev najboljših poslovnih načrtov bo 25. maja.  

BreŽiCe - Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (ZPt Bre-
žice) je z 2. aprilom pričel z izvajanjem vavčerskega programa 
svetovanja. gre za obliko podjetniške svetovalne podpore dr-
žave, namenjeno malim in srednje velikim podjetjem in vsem 
potencialnim podjetnikom, ki se odločajo za podjetniško pot. 
Ciljne skupine programa lahko prejmejo subvencijo za stroške 
storitev podjetniškega svetovanja. 
dostop do programa vavčerskega svetovanja zagotavlja Javna 
agencija republike slovenije za podjetništvo in tuje investici-
je (JaPti). dostop do storitev programa zagotavlja prek izva-
jalcev programa in svetovalcev, vpisanih v katalog podjetni-
ških svetovalcev. ZPt Brežice je izvajalec programa na lokalni 
ravni in predstavlja točko, kjer se potencialni uporabniki sto-
ritev lahko vključijo v program. Finančna sredstva za izvaja-
nje programa vavčerskega svetovanja zagotavlja Ministrstvo 
za gospodarstvo.

23 prijav na PosIP

Vavčerski program svetovanja

doLenJa vas - Člani sveta ks dolenja vas so se 26. marca sešli 
na izredni seji, na kateri so obravnavali dopis občinske upra-
ve v zvezi z državnim lokacijskim načrtom za cestno povezavo 
od krškega do Brežic – t.i. vrbinska cesta. Po dolgi razpravi so 
sprejeli sklep oziroma priporočilo izdelovalcem dLn, da nobe-
na od predloženih variant ne pride v poštev, trasa bodoče vr-
binske ceste skozi področje ks dolenja vas pa se sme določi-
ti južneje od elektro-daljnovodnega koridorja nek – Zagreb. 
ob naselju spodnji stari grad se naj ob trasi bodoče ceste 
predvidita dva cestna priključka, ob naselju pa naj se pred-
vidi ob severni strani ceste protihrupna in protiprašna barie-
ra. Preostali del ks, predvsem pa naselji dolenja vas in Pesje, 
naj dobita priključek na to cesto preko nadvoza čez železni-
co ob desnem bregu dolenjevaškega potoka, še zahtevajo v 
ks dolenja vas. 

Niso za predlagane variante

Sklepna ugotovitev dveh ko-
misij, ki sta ocenili vzorce 
vin lanskoletne pridelave vi-
nogradnikov ob Bizeljsko-sre-
miški vinsko turistični cesti je 
bila, da so vina letnik 2006 
zelo dobra, vzorci vin pa so 
bili v primerjavi v letnikom 
2005 v povprečju bolj pol-
ni, intenzivneje obarvani in 
s številnimi sadnimi aroma-
mi. Komisija je ocenila sku-
pno 122 vzorcev vin, in si-
cer 56 vzorcev rdečih ter 65 
vzorcev belih vin. Med vzorci 
rdečega bizeljčana in sremi-
čana je po mnenju komisije 
najbolj kakovostnega pride-
lala družina Resnik z Bučar-
ce. Bevc Roman iz Kostanjka 
je pridelal najboljšo žametno 
črnino, Alojz Fajmut iz Bre-

Lanskoletna vina zelo dobra
KRŠKO - Praznik vina 2007, ki so ga vinogradniki ob bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti organizirali 
že dvanajstič, je bil v soboto, 24. marca, okronan še z zaključno prireditvijo, s podelitvijo priznanj in z 
razglasitvijo prvakov in šampionov sort in zvrsti vin. Prvi del prireditve je potekal v krškem Kulturnem 
domu, nakar so se vinogradniki še poveselili v sosednjem hotelu, kjer je potekal vinogradniški ples.

žic in Jože Dular iz Kostanjka 
modro frankinjo, z naslovom 

prvaka med rdečimi barique 
vini se je okitil Adi Brod z Bu-
koška, najboljšega belega bi-
zeljčana in sremičana je pri-

delal Jože Kodela, najboljši 
laški rizling Janko Cerjak iz 

Kostanjka, rumeni muškat 
Cvetka Zorič z drnovega, sau-
vignon Darko Krošelj iz Zgor-
nje Pohance, chardonnay dru-

žina resnik z Bučarce, renski 
rizling Jure Šepetavc iz Bre-
žic, najboljši kerner pa Jani 
Longo iz krškega. Za šampi-
ona vin posebne kakovosti je 
bil razglašen suvignon – lede-
no vino kmečke zadruge kr-
ško, Bakhus ali priznanji, na 
katerem je upodobljen bog 
vin, pa sta bili podeljeni dru-
žini resnik z Bučarce za rdeči 
bizeljčan in sremičan ter Jo-
žetu Kodeli iz Krškega za beli 
bizeljčan in sremičan. Pode-
litev vinogradniških priznanj 
je spremljal tudi glasbeni kul-
turni program, ki so ga obliko-
vali Mateja in Jerneja Žarn, 
pevci Moškega pevskega zbo-
ra svoboda Brestanica in za-
sedba Paljinka. 

Bojana Mavsar   

Letošnji nagrajenci vinskega praznika

v okviru »sončeve poti« so se 
v razstavni hali C med turistič-
nimi ponudniki iz vse Sloveni-
je predstavili tudi predstavni-
ki brežiške, krške, sevniške in 
kostanjeviške občine. v pes-
trem programu so obiskoval-
cem prikazali raznolikost po-
savske turistične ponudbe. 
tako je srednja šola sevnica 
predstavila raziskovalni nalo-
gi o rajhenburški čokoladni-
ci in likernici ter o spominski 
hiši patra simona ašiča, za-
pele so ljudske pevke iz telč, 
na zabaven način so bila pri-
kazana vinogradniška opra-
vila ter predstavljene turi-
stične znamenitosti tržišča 
in okolice. Prav posebno pro-
mocijo sta pripravila Zavod za 
turizem, šport, kulturo in mla-
dinske dejavnosti in turistič-
na zveza občine sevnica, kjer 
so prizadevni turistični delav-
ci, med njimi tudi predsednica 

Ko se turistični obisk spremeni 
v dobro prijateljstvo
LJUBLJANA – V okviru letošnjega sejma Turizem 
in prosti čas, ki je potekal med 29. marcem in 1. 
aprilom na ljubljanskem Gospodarskem razstavi-
šču, so se predstavili tudi posavski turistični ponu-
dniki iz vseh štirih občin.

turistične zveze občine sevni-
ca Cvetka Jazbec in referent 
za turizem Zdravko Remar v 
kŠtM–ju, obiskovalcem po-
vedali marsikaj zanimivega o 
Sevnici, okoliških krajih, sta-
rih običajih, ponudili promo-
cijski material društev, doma-
čih gostincev in ljudskih pevk. 
radovedneži so lahko okušali 
domače krhlje, dišeč kruh iz 
krušne peči ali zapeljivo peni-
no. Obiskovalcev pa ni manj-
kalo tudi na razstavnem pro-
storu občine kostanjevica na 
Krki, kjer ste lahko posku-
sili dobrote iz znane kosta-
njeviške gostilne Žolnir, med 
obiskovalci njihovega razstav-
nega prostora je bil tudi bivši 
predsednik turistične zveze 
Slovenije dr. Marjan Rožič.

kot je povedala Cvetka Jaz-
bec, je želja turističnih delav-
cev v teh lepih razgibanih kra-

jih s kopico naravnih razvojnih 
danosti predvsem, da bi »lju-
dje prihajali kot zelo zaželje-
ni gostje, odhajali pa kot do-
bri prijatelji«. Zdravko remar 
pa je dejal, da je pomemb-
no predvsem delo za kvalite-
to, s tem pa je povezano tudi 
zanimanje večjih slovenskih 
turističnih ponudnikov za po-
savske kraje. Oba sevniška tu-
ristična delavca sta bila pol-
na načrtov in idej za razvoj in 
delo na turističnem področju. 

P.B.

Predsednica Turistične 
zveze občine Sevnica 
Cvetka Jazbec z »ekipo« 
na njihovem razstavnem 
prostoru
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gospa vida ogorelec Wagner 
predava na osnovi dokumen-
tarnega filma in knjige ne-

prijetna resnica (an incon-
venienth truth). Certifikat 
je pridobila na usposablja-
nju v nashvillu v Zda. njeno 
izobraževanje je vodil bivši 
ameriški podpredsednik al 
gore skupaj z drugimi vodil-
nimi strokovnjaki na okolje-
varstvenem področju. 

Podnebne spremembe so izjemen izziv in pomenijo re-
sno grožnjo, s katero se bo človeštvo spoprijemalo pri-
hodnja desetletja ali celo stoletja. So posledica člove-
kovega razvrednotenja okolja in ponoven resen opomin 
zaradi nepremišljenega, preveč brezskrbnega poseganja 
v integriteto planeta, na katerem živimo. In ker je ne-
katere posledice še mogoče preprečiti, smo zato Kostak 
d.d., Občina Krško in Umanotera, Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj, pozvali krajane Krškega in okolice, da se udeležijo predavanja gospe Vide Ogore-
lec Wagner 28.3.2007 v Kulturnem domu v Krškem. Predavateljica je direktorica Umanotere in v 
Sloveniji od januarja 2007 izvaja predavanja na temo podnebnih sprememb. 
Multimedijsko predavanje Pod-
nebno sporočilo je bilo po-
slušalcem celovito in slikovi-
to prikazano s problematiko 
podnebnih sprememb na glo-
balni in na lokalni ravni, z do-
danimi informacijami o slove-
niji. Po predavanju se je gospa 
vida ogorelec Wagner pridruži-
la ostalim povabljenim gostom 
k okrogli mizi: darko anžiček, 
predstavnik občine krško, Bo-
židar resnik, predsednik upra-
ve družbe kostak d.d., Zoran 
Đorđević, predstavnik agenci-
je rs za okolje, predstavnici 
osnovne šole iz senovega Ma-
nja Mirt in Petra Cigler ter di-
jaka iz Šolskega centra Krško, 
Maša Jazbec in Boris Mitro-
vič. dvorano, kjer se je odvija-
lo predavanje, so bogato okra-
sili otroci iz vseh osnovnih šol 
v občini krško ter dijaki iz šol-
skega centra Krško. Prispevali 
so svoje misli in spise o »nepri-
jetni resnici in podnebnih spre-
membah« ter risbe in različne 
izdelke. Pogovor je moderiral 
aleš suša.

ob dokončni ugotovitvi, da so 
podnebne spremembe resnič-
nost in da so posledica pred-

vsem človekovega delovanja, 
so se gosti pogovarjali o nači-
nih reševanja z njimi ter skuša-
li sistematično pristopiti k vrsti 
dejavnosti na lokalni ravni.
 
Posavska regija je znana kot 
energetska regija, napredna v  
energetsko učinkoviti - varčni 
rabi energije. Uporaba obno-
vljivih virov energije v gospo-
dinjstvih je ključna za zmanj-
šanje rabe fosilnih goriv in 
njihovega vpliva na toplogre-
dne pline, ki so glavni krivec za 
podnebne spremembe. Skupaj 
s Kostakovo poslovna stavbo je 
kar nekaj hiš v okolici Krškega, 
ki posredno izkoriščajo obno-
vljive vire energije. Obnovlji-
vi viri energije z neposrednim 
aktivnim ali pasivnim izkori-
ščanjem sonca so med najpo-
gostejšimi (energija iz lesne 
biomase, energija okolice (to-
plotne črpalke), energija giba-
nja zraka oziroma vetra, vodna 
energija, energija iz bioplina 
in energija iz gorivnih celic. 
današnje znanje in tehnologi-
ja omogočata gradnjo nizko-
energijskih objektov, ali celo 
zgradb, ki za ogrevanje, hlaje-
nje in pripravo tople vode po-
rabijo zelo malo energije, tako 
da ne »pridelajo« nobenih iz-
pustov Co2. državni predpisi 
za gradnjo individualnih stano-
vanjskih hiš ali drugih objek-
tov zelo zaostajajo v kriteri-
jih varčne uporabe energije in 
s tem dovoljujejo gradnjo po-
tratnih objektov. država ali ob-
čina z nepovratnim sredstvi za-
enkrat še ne spodbuja gradnje 
energijsko varčnih objektov. 
Potrebno bi bilo obnoviti hiše, 

POSLEDICE	PODNEBNIH	
SPREMEMB  

Časa imamo v najboljšem primeru samo deset let
KOMUNALNO STAVBNO PODJETJE d.d.

Leskovška cesta 2a, Krško
Tel.: (07) 48 17 200

bloke, zgrajene pred letom 1970, 
tudi bolnišnice in šole, ker so ta-
kšni objekti izredno potratni. ve-
liki prihranki bi bili mogoči na sis-
temih za oskrbo s toploto, to je 
boljše vzdrževanje ali zamenjava 

manj učinkovitih kurilnih naprav 
(kotlov) ter prehod na kurjenje 
lesne biomase in rabo toplotnih 
črpalk.

odlagališča za odpadke so prav 
tako velik izvor toplogrednih pli-
nov, predvsem metana, ki je od 
vseh za učinek tople grede bolj 
agresiven kot ostali plini. racio-
nalno ravnanje z odpadki in reci-
kliranje odpadkov vodi k znatnem 

zmanjšanju porabe energije in s 
tem zmanjšanju emisij. v krški 
občini imamo urejeno ločevanje 
odpadkov že četrto leto. vzpo-
stavili smo infrastrukturo za lo-
čeno zbiranje odpadkov, skušamo 
omogočiti čim večjo predela-
vo ločeno zbranih odpadkov. ko-
ličino odpadkov moramo torej 
zmanjševati že pri izvoru, bodi-
si doma, na delovnem mestu, pri 
proizvodnji, kmetovanju…

kakšni so načrti za razvoj kme-
tijstva? Kmetijstvo predstavlja 
70 % globalne porabe vode. Pri-
bližno 15 % izpustov toplogrednih 
plinov v naši državi prispeva na 
prvi pogled nedolžno kmetijstvo. 
Leta 2003 smo porabili kar 178 ti-
soč ton mineralnih gnojil, kar po-
meni, da smo vsak hektar kmetij-
ske zemlje v uporabi obremenili 
z 379 kilogrami gnojil. okolju pri-
jaznejše ekološko kmetovanje 
lahko zmanjša izpuste toplo-
grednih plinov, ki nastajajo pri 
kmetovanju, tudi do 60 %.  Pov-
praševanje po eko proizvodih in 
povečevanje površin za eko pri-
delavo je evropska tendenca, ki 
bi jo bilo modro slediti. Lokalna 
skupnost lahko z javnimi naroči-
li (npr. ekološko pridelana hrana 
v šole in vrtce) podpre ekološko 
kmetovanje. o kmetijstvu je ale-
šu odgovoril župan občine krško, 
g. Franc Bogovič. 

kako bo občina uredila okoli-
co, da bomo napredovali v smeri 
ekologije: kolesarske steze, jav-
na prevozna sredstva…? danes je 
mesto ločeno že na tri dele (levi 
in desni breg ter trgovsko sredi-
šče), ki so med seboj precej od-
daljeni. Posledica je vse več pre-

vozov z osebnimi avtomobili in 
s tem večje onesnaženje. ima-
mo sicer mestni avtobus, ki po-
vezuje te tri dele, vendar bi 
moral za večjo uporabnost vo-
ziti vsake pol ure ali pa občina 

organizirati brezplačni avtobu-
sni prevoz. Projekt občine je 
predstavil poslušalcem g. dar-
ko anžiček. Pred nami je gra-
dnja hidroelektrarn in s tem 
možnost za rešitev problemati-
ke prometa: boljša organizaci-
ja javnega prometa, izgradnja 
kolesarskih stez, boljše pove-
zave za pešce npr. gradnja no-
vega mostu za pešce, ki bi po-
vezoval levi in desni breg. 

odločilni dejavnik za rešitev 
planeta je tudi politični sis-
tem. naprednejše vlade in nji-
hovi politiki morajo prevzeti 
vodilno vlogo pri širjenju za-
vesti o problemih, pri snovanju 
praktičnih rešitev, pri ustvarja-
nju vizije prihodnosti, ki jo že-
limo izgraditi. vsak posamezni-
ki je tisti, ki bo opravil večino 
dela, naloga politikov pa je, da 
mu pomagajo pri sprejemanju 
novih in nujnih odločitev.

al gore v svoji knjigi govori: 
»Za civilizacijo kot celoto je 
vera, ki je zdaj tako pomembna 
za ponovno vzpostavitev rav-
novesja v našem odnosu do Ze-
mlje, upanje, da nas čaka pri-
hodnost. v to prihodnost lahko 
verjamemo in ravnamo tako, 
da jo bomo doživeli in ohrani-
li, lahko pa tudi slepo divjamo 
naprej in se obnašamo, kot da 
nekega dne ne bo nikogar, ki bi 
podedoval našo zapuščino. 

Milan kučan je v predgovoru 
prevedene knjige ala gora za-
ključil tako: »ni ga najbrž šola-
nega Slovenca, ki ne bi poznal 
Minattijevega verza, ki pravi, 
da “nekoga moraš imeti rad. 
Pa čeprav kamen ali travo.” 
Mislimo na to, da zaradi naše 
brezbrižnosti morda ne bo niti 
trave niti reke in ne drevesa, ki 
bi jih lahko imeli radi.«

Čeprav člani vodstvenega od-
bora Lokalnega partnerstva 
Brežice čakajo na rekonstruk-
cijo odbora, pogojeno z za-
stopanostjo članov iz ks Šen-
tlenart in sosednjih krajevnih 
skupnosti, kjer je potenci-
alna lokacija za odlagališče 
nsrao, nadaljujejo z aktiv-

nostmi. Predvidena rekon-
strukcija članov naj bi bila 
po informacijah župana ivana 
Molana obravnavana na ob-
činskem svetu po 16. aprilu. 
v 10-članskem vodstvenem 
odboru sta bila do sedaj dva 
predstavnika krajevne sku-
pnost, kjer naj bi bila lokaci-
ja, KS Šentlenart si je pribori-
la še en dodaten mandat. 

V KS Šentlenart »za«
v analizi izvedenih predsta-
vitev za krajane Šentlenar-
ta so ugotovili, da je bil od-

Vodstveni odbor aktiven v 
čakanju na rekonstrukcijo
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice se je 29. mar-
ca sestal na 2. redni seji v tem letu. Med pomembnejšimi toč-
kami dnevnega reda so obravnavali in sprejeli program dela za 
leto 2007, analizirali izvedene predstavitve v času med 20. in 
23. marcem krajanom v Šetlenartu ter se seznanili s poročilom 
o delu Odbora Dečno selo.

ziv krajanov slab. Predsednika 
vodstvenega odbora Stane 
Preskar in predsednik KS Šen-
tlenart stane radanovič me-
nita, da so prebivalci v večin-
ski meri že informirani tako iz 
medijev, kot prvega postop-
ka v globokem. Hkrati pa do-
puščata tud mnenje, da manj-

ši del prebivalcev enostavno ni 
zainteresiran. 
Kljub temu v krajevni skupno-
sti prevladuje mnenje, da se 
opravijo raziskave potencialne 
lokacije. Proti raziskavam niso 
tudi tisti posamezniki, ki so se 
izjasnili proti odlagališču. 

Informiranje 
v sprejetem programu dela za 
letošnje leto poudarjajo infor-
miranje in izobraževanje jav-
nosti. tako prebivalcev kra-
jevne skupnosti Šentlenart kot 
prebivalce sosednjih krajev-

nih skupnosti in drugih cilj-
nih skupin. v ta namen je v 
teku že izvajanje programa 
v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Brežice, ki se bo 
osredotočil na srednješolsko 
mladino. 

Odbor Dečno selo 
Člani vodstvenega odbora so 
se seznanili z delom Odbora 
dečno selo, ki ga vodi Ferdo 
Pinterič. odbor je v aktivno-
stih že izbral izvajalca razi-
skav in ti so si že ogledali te-
ren, zlasti pa vhod v rudnik, 
saj odbor zahteva odvzem 
vzorcev v vpadniku. izvaja-
lec je tik pred odvzemom 
vzorcev vode in sedimen-
tov iz rudniškega jaška deč-
no selo. vodstveni odbor bo z 
odborom dečno selo sodelo-
val v pripravi scenarija odpi-
ranja rudnika. 

Program dela Lokalnega 
partnerstva Brežice in dru-
ge informacije si oglejte 
na spletnih straneh www.
lokalnopartnerstvo.si ali v 
informativnih točkah v KS 
Globoko in Šentlenart.

Vodstveni odbor
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

S seje vodstvenega odbora

betonu, v kombinaciji s sidra-
nimi armirano betonskimi slo-
pi višine do 12 metrov, od vrha 
slopov do odlomnega roba po-

zidali v beton lomljence, na 
obeh  straneh pozidave pa iz-

Le nekaj dni po prvi sprožitvi 
kamenja in skalovja na cesti-
šče se je del pobočja ponov-
no oziroma še dodatno poru-

šil, obseg podora pa je znašal 
kar okoli 30 metrov dolžine, 
odlomni rob z obsežnim pre-
visom pa je segal do 20 me-
trov visoko. izvajalec del pod-
jetje za urejanje hudournikov 
PUH iz Ljubljane je začel z 
deli na zelo zahtevni sanaciji 
zaradi labilnega previsa v za-
četku meseca septembra lani. 
Ker odstranitev previsa z mi-
niranjem ni bila možna zaradi 
neposredne bližine stanovanj-
skih objektov, železniške pro-
ge in brestaniškega gradu, so 
izvedli pozidavo z lomilcem v 

Zaključena sanacija 
pod gradom
BRESTANICA – V Brestanici, ob regionalni cesti Krško – Brestanica, v tem tednu 
zaključujejo dela na ureditvi brežine pri mostu preko reke Save, kjer se je 
lansko zimo pod gradom sprožil masovni skalni podor. 

vedli težke viseče mreže. da 
so lahko strojno naredili pro-
jektirano izvedbo v zidu, so 
se po besedah Karmen Cian 
iz direkcije rs za ceste,  po-
služili tudi neobičajne višine, 
tudi do osem metrov visoke-
ga nasipa, ob tem pa jim je 
zaradi neprestanega krušenja 
stene predstavljalo velik pro-
blem tudi zagotavljanje var-
nosti delavcev. resda so za-
radi omejenosti s prostorom 
dela napredovala počasne-
je od načrtovane dinamike, 
vendar pa naj bi opravljena 
sanacija predstavljala trajno 
zaščito pred morebitnimi no-
vimi neurji. vrednost del zna-
ša 265.000 evrov, oba vozna 
pasa pa bosta po asfaltiranju 
pločnika in izvedenem odvo-
dnjavanju odprta za promet 
že prihodnji teden.

Bojana Mavsar
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VELIKA DOLINA – dramska 
sekcija »vaška scena« kd 
slavček z velike doline je k 

smehu pripravila polno dvo-
rano spremljevalcev v Pro-
svetnem domu, z uprizoritvi-
jo komedije »niti tat ne more 

pošteno krasti«, avtorja da-
ria Foa. Zgodbica enodejanka 
je pravzaprav splet okoliščin 

treh parov, ki iščejo sladkosti 
izven partnerstva, za »zaku-
hanje« zapletov in razpletov 
pa je kriv tat, igra ga Robert 

Po letih številnih nastopov je 
selitev Korošca Draga Gradi-
ška leta 1975 zaznamovala 
ne samo krško godbo, temveč 
celotno glasbeno vejo v tem 
mestu in okolici. Kot odlo-
čen, vztrajen, dober pedagog 
in prijatelj, sicer tudi odličen 
hornist, je popeljal godbo do 
vrhunca svoje moči. Z njim je 
godba dosegla mnogo vidnih 
uspehov tako doma kot v tuji-
ni. Začelo se je že leta 1981, 
ko je orkester na državnem 
tekmovanju dosegel srebrno 
plaketo, tri leta kasneje pa 
se je zgodba ponovila. Leta 
1989 je orkester dobil svoje 
prvo vidnejše priznanje: zla-
to plaketo s posebno pohvalo 
na državnem tekmovanju v 2. 
težavnostni stopnji. devetde-
seta leta so bila leta domače 
godbe, saj so bili pozlačeni na 
vseh vidnejših tekmovanjih: 
dvakratni uspeh na državnem 
tekmovanju, enkrat v prvi te-
žavnostni stopnji, drugič v 
koncertni težavnostni stopnji, 
še enkrat pa tudi na medna-
rodnem temovanju v Kerkra-
deu na nizozemskem. viden 
uspeh so dosegli tudi v španski 
valencii, kjer so dosegli edino 
srebrno priznanje v teh dese-
tih letih. Svoje uspehe so na-
daljevali v novem tisočletju, 

Pihalni orkester Videm 
praznuje Abrahama
KRŠKO - Pred tovarno celuloze in papirja je v začetku leta 1957 prvič zaigra-
lo 24 glasbenikov pod vodstvom Maksa Umeka. Takrat se je izpolnila želja ne-
katerih, predvsem Vladimirja Šege, ki so si kar leto prizadevali za nastanek 
kolektiva, ki bo razveseljeval Krško in okolico. Druščina se najbrž takrat ni 
zavedala, da bo čez 50 let njihova ideja prerasla na nivo kvalitetne glasbene 
izvedbe in zasedbe odličnih glasbenikov. 

ko so leta 2000 prejeli še eno 
zlato priznanje s posebno po-
hvalo na državnem tekmova-
nju v koncertni skupini.
vendar niso le pohvale in pri-
znanja tistio, kar govori o 
uspešnem delovanju orkestra, 
saj lahko njihovo glasbo poslu-
šate tudi na do sedaj treh po-
snetih zgoščenkah in kar ne-
kaj video posnetkih. Uspehov 
pa ne beleži le orkester, tem-
več tudi sami godbeniki. tako 
je z orkestrom zraslo tudi ve-
liko število uspešnih glasb-
nikov, ki so nadaljevali svoje 
šolanje v srednjih glasbenih 
šolah, kasneje pa so nekate-
ri nadaljevali še s študijem 
glasbe. Le malokateri od teh 
glasbnikov ni več član doma-
čega orkestra, saj se najraje 
vračajo na petkove vaje. ta 
novi rod je prinesel tudi gra-
diškovega naslednika, mlade-
ga pozavnista Dejana Žnider-
šiča, ki je dirigentsko palico 
dokončno prevzel v začetku 
leta 2004, kmalu po koncer-
tu, ki sta ga dirigirala takrat 
oba dirigenta. Zdolan dejan 
pa nadaljuje z uspehi, ki jih 
je začel prejšnji dirigent. Lani 
se je tako veselil svojega pr-
vega, po vsej verjetnosti pa 
ne edinega, zlatega priznanja 
s posebno pohvalo z državne-

ga tekmovanja v koncertni te-
žavnostni stopnji, ki je bila na 
veselje vseh godbenikov rav-
no v krškem. godbeniki bele-
žijo v svojih lepih petdeset le-
tih svoje uspehe v domačem 
kraju in okolici, nekaj let za-
pored so razveseljevali turi-
ste v Poreču, obiskali so tudi 
gnas v avstriji, nekajkrat tudi 
obrigheim v nemčiji, sami pa 
najbrž nikoli ne bodo pozabi-
li valencie v Španiji ali kerkra-
da na nizozemskem ali obiska 
kje drugje. tudi sloveniji niso 
ostali dolžni, saj so igrali že 
v marsikaterem kotičku naše 
dežele.
Zato se spodobi, da jih poz-
dravite in se veselite z nji-
mi vsi ter jim namenite ne-
kaj minut 19. maja, ko vam 
bodo zaigrali v prostorih to-
varne vipap videm krško. Če 
vas s tem še niso prepričali, 
naj vas prepričajo gosti, kot 
sta Nuša Derenda in Josipa 
Lisac. Če tistega dne ne bo-
ste imeli časa, pa si ga ukradi-
te kdaj drugič, ko boste lahko 
zaplesali s Plesnim orkestrom 
krško. Lahko pa si boste ogle-
dali tudi razstavo Pihalnega 
orkestra videm krško skozi 50 
let delovanja, od 15. aprila v 
avli Kulturnega doma Krško. 
 Tanja Božičnik

BreŽiCe - knjižnica Brežice 
in Planinsko društvo Breži-
ce sta v torek, 27. marca, v 
dvorani savice Zorko v knji-
žnici Brežice organizirala 
potopisno predavanje Z av-
tom okoli sveta. S projekcijo 
filma in predstavitvijo knji-

ge so obi-
skova lc i 
spoznal i 
pot oko-
li sveta 
Krist ine 
in Uroša 
Ravbarja 
(na sliki), 
prvih Slo-
vencev, ki 

sta v dobrih dveh letih z av-
tom obkrožila svet. Prepoto-
vala sta šest kontinentov, 52 
držav in več kot 100.000 km. 
gost večera, Uroš ravbar, je 
obiskovalcem prikazal šte-
vilne dogodivščine z njunega 
potepanja po svetu in števil-
na življenjska spoznanja, ki 
so izoblikovala njuni življe-
nji in spremenila pogled na 
svet. Prikazal je druženje s 
plemeni, alpinistične vzpo-
ne in smučanje z gora, do-
godivščine v previsoki deroči 
reki v Pakistanu, potovanja 
preko puščav, nacionalnih 
parkov ter mnoge druge bolj 
ali manj prijetne dogodke. 
vsem pa je dal vedeti, da 
sta z ženo s svojim projek-
tom le potrdila dejstvo, da 
je svet lep in ljudje po svetu 
dobri. na koncu predavanja 
je Uroš odgovarjal na vpra-
šanja prisotnih in z njimi iz-
menjal izkušnje ter nasvete, 
ki bodo morda komu koristili 
v prihodnosti. 

Simona Kene

»Z avtom okoli 
sveta«

Černelič krošljeva je izpo-
stavila tudi, da je avtor Ba-
las eden izmed tistih ljudi, 
ki hodijo po svetu z odprtimi 
očmi in z veliko mero senzi-
bilnosti do okolja, predvsem 
tiste narave, v katero še ni 
popolnoma posegla člove-
ška roka. Življenje v obje-
mu narave in v sožitju z njo, 
omogoča tudi sodelovanje in 
prepletanje in tako z naravo 
sodeluje tudi avtor. njegov 
dom blizu gozda in njegova 
radovedna narava sta dano-
sti, ki ju je izkoristil, lahko 
bi dejali do konca. razsta-
vljeni predmeti, ki bi jih lah-
ko imenovali kipi, uporabni 
predmeti, rokodelske in li-
kovne stvaritve, kažejo nje-
gov poseben talent za odkri-
vanje skritega v odkritem. 
trhla debla, odpadle veje, 

Tisto, česar drugi ne vidijo
ČRNC – KUD »Odskočna deska« je v Ateljeju Vladke Sumrek pripravilo prvo 
samostojno razstavo skulptur Francija Balasa in sicer za počastitev njego-
ve 60-letnice. Kot je v predstavitvi avtorja dejala umetnostna zgodovinarka 
Alenka Černelič  Krošelj, ima društvo »Odskočna deska« simbolično ime ozi-
roma »pravo«, saj je s te deske »skočil« tudi Franci Balas v pričakovanju, da 
bo ta skok spodbuda za iskanje novih podob, ki ga bodo gledale ob njegovih 
vsakdanjih pogovorih z naravo.

razžagana drevesa, grče, ki 
jih sreča na svojih poteh, so 

njegove ustvarjalne muze. 
etnologija - veda o kulturi in 
načinu življenja je usmerje-
na k raziskovanju različnih 
družbenih pojavov na vseh 
ravneh ljudskega vsakdana. 

Pomemben del vsakega člo-
veka pa je njegova kultura – 
tisto, kar se je naučil mimo 
narave ali pa iz nje.
tako so najverjetneje nasta-
le tudi črtice Francija Balasa, 
saj se je odkril tudi na tem 
področju, ko svojo čutno na-
ravo prenaša tudi na papir, 
in se poglablja v vaške po-
sebneže. tako je bil kultur-
ni program izpopolnjen tudi 
z njegovima črticama Blaže 
in gašprček, ki sta ju prebra-
li Irena Kržan in Stanka Per-
nišek, glasbeni utrip pa je bil 
prispevek Kristijana in Gre-
gorja.
Za presenečenje so poskr-
beli njegovi sošolci visoke 
upravne šole, ki so celoten 
Balasov skok, vključno s 60–
letnico, posladkali s torto.

N.J.S.

Franci Balas

Smeh, ko niti tat ne more 
pošteno krasti

Zofič, z ljubosumno in ne-
vrotično ženo, ki jo je odlič-
no upodobila Bernardka Lon-
čarič. Za smeh poskrbijo še 
Marko Oršanič v vlogi rado-
živega dobro situiranega go-
spoda, Andreja Cirnski kot 
strastna zapeljivka, Barbara 
Munič z vlogo (ne)stereotipne 
meščanke in Mitja Bizjak, ki 
se mu poda vloga italijanske-
ga žrebca. komedijo je reži-
rala Edita Krošl – Binkovski, 
ki se je v vlogi režiserke zno-
va dokazala in se zahvalila 
vsem prijateljem in članom 
gledališke skupine, ki so pri-
pomogli pri sceni in kostumih 
ter tako omogočili realizaci-
jo igre, tehnična oprema je 
delo Anje Cirnski - Krušnik 
in Mirana Kuharja ter šepe-
talke Tee Oršanič.
 N.J.S.

Ansambel z režiserko Edito Krošl - Binkovski (na levi)

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V APRILU

6. april ob 18.00 uri – Dvorana v parku – Krško
deBatni veČer s PesnikoM in PisateLJeM MiLanoM dekLevo
v sodelovanju z dijaško skupnostjo Posavja smo pripravi-
li pogovor s pesnikom in pisateljem ter Prešernovim nagra-
jencem Milanom deklevo o njegovem romanu Pimlico, ki je 
letošnji maturitetni roman. 

11. april ob 18.00 uri – izposojevališče na Senovem
Pogovor Z igraLko MiLeno ZUPanČiČ
tokrat smo med nas povabili igralko, dobitnico Borštnikove-
ga prstana in številnih drugih nagrad ter ambasadorko Uni-
cefa Mileno Zupančič. Pogovarjali se bomo o njeni ustvar-
jalni poti, igralstvu, kulturi in njenem delu pri Unicef-u. 

19. april ob 18.00 uri - osrednja knjižnica v Krškem
LUtkovna Predstava viLinkine MavriČne CvetLiCe
Z lutkovno predstavo vilinkine mavrične cvetlice, v izved-
bi Mavričnega gledališča, bomo zaključili letošnje pravljične 
urice v osrednji knjižnici. 

21. in 23 april - mestni park in osrednja knjižnica v Krškem
PodariMo knJigo in Cvet
ob mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 23. apri-
lu, smo v sodelovanju s krškim mladinskim centrom pripra-
vili letošnjo prireditev Podarimo knjigo in cvet. tako bodo 
otroci že v soboto, 21. aprila, lahko obiskali MC direndaj v 
knjižnici, v ponedeljek, 23. aprila, pa bo sledila celodnevna 
prireditev v mestnem parku in osrednji knjižnici v krškem.    
 
ob četrtkih med 9. in 11. uro - osrednja knjižnica v Krškem  
raČUnaLniŠke deLavniCe Za stareJŠe
računalnik, ki nas danes spremlja skoraj na vsakem kora-
ku, za marsikoga še vedno pomeni nepremostljivo oviro pri 
komuniciranju s prijatelji, sorodniki, pri pisanju, reševanju 
križank in iskanju po svetovnem spletu, zato vam ponujamo 
individualno spoznavanje osnovnih računalniških znanj. 

Po dogovoru
ogLedi vaLvasorJeve knJiŽniCe krŠko v sodeLovanJU Z 
drUŠtvoM gLUHiH in nagLUŠniH PosavJa
v sodelovanju z društvom gluhih in naglušnih Posavja njiho-
vim članicam in članom pokažemo knjižnico, jih usposobimo 
za samostojno iskanje gradiva na policah in računalniku ter 
jih seznanimo z možnostjo samostojne izposoje in vračanja 
gradiva na knjigomatu.
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Nova
     Opel Astra.
Raz‰irite svoja obzorja.

Panoramska streha in nova generacija motorjev. Nova Astra æe za 11.990 EUR (2.873.284 SIT).

Cena velja za novo Opel Astro 1.4 Essentia. 1 EUR = 239,64 SIT. Povpreãna poraba goriva za vse modele: od 4,4 do 10,7l/100 km. Emisije CO2 za vse modele: od 119 do 250 g/km.t www.opel.si

Odslej lahko vse poti doæivljate na enak naËin: nepozaben! K temu pri novi Opel Astri prispeva panoramska streha, pa tudi motorji
nove generacije, med katerimi πe posebej izstopata 1.6 XER bencinski motor s 115 KM (85 kW) in 1.7 CDTi motor s 110 KM (81kW).
Z njima pridobite veË moËi in niæjo porabo. Ne verjamete na besedo? Potem izkoristite moænost testne voænje pri trgovcih z vozili
Opel, ne zamudite pa niti sodelovanja v nagradni igri: z nekaj sreËe pri ærebu vam bo nova Opel Astra na voljo kar cel teden
Nova Opel Astra. Naredite svoj svet bolj vznemirljiv.
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vpis točk različnih vzajemnih skladov (Publikum dZU, Medvešek Pušnik dZU, kd invest-
ments dZU, Perspektiva dZU)
Posredovanje in oddaja borznih naročil (nakup in prodaja delnic) 
naložbena življenska in avtomobilska zavarovanja
Lombardni krediti
Protilia krediti

od julija 2007 nas najdete v novih poslovnih prostorih v atriju Upravne enote Brežice 
na CPB 24, Brežice.

•

•
•
•
•

Drage bralke in bralci Posavskega obzornika, pozdravljeni!
Kot ste že zasledili, se bo naslednji vikend, 13., 14. in 15. 
aprila, v Brežicah odvijala dobrodelna prireditev Cezza-
ra Trade Show 2007, katere izkupiček bo namenjen pedia-
tričnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice. 

Prireditev bo v poslovnem centru Gasa, natančneje v atri-
ju nove Upravne enote Brežice in bo vsesplošno obarvana, 
za vse generacije in želje. Poudarek prireditve je na kakovo-
sti življenja, zdravju, lepoti, modi, izobraževanju, alterna-
tivi in vsemu, kar spada v ta segment. V tridnevnem progra-
mu bodo sodelovali priznani strokovnjaki z raznih področij, 
ki se ukvarjajo s izboljšanjem kvalitete življenja (zdravstvo, 
alternativa, moda, lepota, wellness, duhovnost, vedeževa-
nja, feng shui, izobraževanja in še mnogo več ). Brezplačno 
vam bodo predstavljali zanimivosti, ki so potrebne za boljše 

CEZZARA TRADE SHOW 2007
ter lažje bivanje v današnjem okolju. Pripravili smo vam zelo 
zanimiv, pester in zabaven program (modne revije, frizerske 
revije, predizbor Miss Hawaian Tropic 2008, Talent Show - 
karaoke, otroški programi, glasbeni gostje, predstavitve pod-
jetij in še mnogo več), ki je prirejen za še tako zahtevnega 
posameznika. Prireditev bo vodila Manca Zver, gostja vede-
ževalka Karin vam bo tri dni prerokovala, Nuša Derenda, Ru-
dolf Gas, Akrobatic Breakers, Undercover...
     
Cezzara Trade Show 2007 je prva tovrstna prireditev v Posavju, 
ki se jo splača obiskati, poiskati kaj zase in s tem pomagati dru-
gim. Vikend prireditev bo na novi prireditveni lokaciji v poslov-
nem centru Gasa, ki s tem odpira nove možnosti sejemskih in 
podobnih prireditev, kakršnih v Brežicah še ni bilo.

Obisk bo BREZPLAČEN, prostor za oglede pa odprt v petek ob 

17. uri ter v soboto in nedeljo od 9. do 20. ure. Na priredi-
tvenem prostoru si boste lahko ogledali veliko nastopajočih, 
med njimi tudi mladi iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol Posavja. 
Predstavili se bodo različni ponudniki, lahko se boste udeležili 
raznih predavanj, predstavitev in se posvetovali s strokovnjaki. 
Lahko boste tudi zaplesali, se v petek udeležili VIP zabave ter si 
v soboto brezplačno ogledali predizbor MISS HAWAIAN TROPIC 
2008. Nato se boste lahko udeležili Hawaian Tropic zabave, ki 
je prav tako namenjena vsem obiskovalcem, ter si ogledali za-
baven in pester program.
Vse to bo pripravljeno za vas, ki hočete nekaj storiti sebi in 
drugim v dobro.

Dobrodošli na prvem CEZZARA TRADE SHOWU 2007, od 13. do 
15. aprila v Brežicah!

Vanja Božič, agencija Cezzara

Generalni pokrovitelj prireditve:
Avtocenter RANN, 
Cesta svobode 37, 8250 Brežice, Telefon 07/49-92-313

Pokrovitelji:

SKALA d.o.o., CPB 24, Brežice

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

Medijski pokrovitelj:

v trgovini Baby Center lahko najdete vse kar potrebuje-
te za svojega otroka.izbirate lahko med vrhunsko opremo, 
kakovostnimi pripomočki za dojenčke in mamice, kozme-
tiko, hrano, oblačili, igračami ter otroškim pohištvom.
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namen Posavskega mladinskega gledališča (PMg) ne bo 
ustvarjanje klasičnih odrskih postavitev, pač pa bo v prvi vr-
sti omogočalo kvalitetno izobraževanje mladih ustvarjalcev
ter delo na večmedijskem področju. to poleg žive igre vklju-
čuje tudi nastope v performansih in sodobnih odrskih posta-
vitvah, ki hodijo v korak s časom in segajo na področja tako 
klasičnih kot tudi eksperimentalnih odrskih praks. sem sodi 
tudi delo na področju ustvarjanja multimedijskih predstav 
ter nastopanje pred kamero. Za cilj so si zadali ustvariti so-
lidno podlago, na osnovi katere bodo svoj umetniški izraz 
in kreativno vizijo v najboljši možni meri izkazali tako tisti, 
ki jih zanima odrsko nastopanje in igra, kot tudi tisti, ki jih 
zanima celoten proces ustvarjanja na tem področju, bodisi 
skozi režijo, dramaturgijo, scenografijo in nenazadnje skozi 
ustvarjanje in prirejanje besedil, pa tudi ustvarjanja glasbe 
ter zvoka. v ta namen nameravajo organizirati delavnice, 
seminarje in druge oblike izobraževanja za vse, ki si želi-
jo odkrivati več in potovati globlje v svet drame, igre, pre-
obrazbe, ustvarjanja novih prostorov, novih dimenzij, no-
vih likov.

Prva v nizu bo delavnica »osnove gledališke igre« pod men-
torstvom Petre Veber Rojnik, diplomantke agrFt, preje-
mnice študentske Prešernove nagrade leta 2000, sedaj za-
poslene v Mestnem gledališču ljubljanskem, in režiserja 
Mihe Goloba, s pričetkom v soboto, 14.4., ob 11. uri v dvo-
rani Mladinskega centra krško. Prijave na delavnico lahko 
pošljite na elektronsko pošto: info@pmg.si ali pa se oglasite 
osebno na spoznavno srečanje, ki bo v soboto. 7.4., ob 11. 
uri v Mladinskem centru krško.  M.d.

Posavsko mladinsko gledališče
POSAVJE - Posavsko odrsko ponudbo bo v kratkem 
obogatilo novo gledališče, tokrat mladinsko. Pod 
imenom Posavsko mladinsko gledališče (PMG) bo 
skušalo združiti mlade entuziaste in ustvarjalce, 
ki si želijo preseči delovanje v klasičnih amater-
skih gledališčih in sekcijah, ali pa nadaljevati pot 
po končani srednji šoli ali študiju. 

Zastopa in uvaža: HSS bazeni d.o.o.

Prodaja in servisira:
JOB plus d.o.o.

Kalanova 23, 1215 Medvode

Ne kupujte masažnih bazenov iz slik in 
katalogov, pustite si stvar razložiti, vzemite 
si čas in si bazene oglejte v živo v našem 

razstavnem salonu, kjer se vam bomo 
posvetili, razložili celotno filozofijo masaž-

nih bazenov in se pogovorili o možnosti 
nakupa in financiranja. 

Svoj obisk pred prihodom najavite na tel: 01 3611-868 ali 041 638-019 g. Bojan
e-mail: info@jobplus.si

Prireditev podpirajo:

Sprostitveni studio

solarij, masaže, carboxy
terapija, ultrazvok, manikura, 
podaljševanje nohtov

Brežice, 13.-15.4. 

krŠko – Predsednik gasilske zveze krško Slavko Šribar je v 
soboto, 31. marca, v gasilskem domu krško 107 mladim pro-
stovoljnim gasilcem iz krške občine, največ med njimi pio-
nirjem med sedmim in enajstim letom starosti, podelil bro-

naste značke t. i. gasilske transverzale. namen slednje je, 
da se gasilski podmladek ob praktičnem učenju in vajah izo-
bražuje in spoznava preko obiskov tudi ostala v občini delu-
joča Pgd, njihovo zgodovino in opremljenost enot. Pri tem 
mladi gasilci v gasilsko knjižico ali dnevnik zapisujejo tudi 
nova spoznanja, ki so podlaga in s prvimi desetimi obiski v 
drugih društvih tudi pogoj za pridobitev bronaste značke. 

B. M.

Zaživela gasilska transverzala

krŠko - v sredo, 8. marca, je Zveza prijateljev mladi-
ne krško uspešno izvedla 17. redno letno skupščino, na ka-
teri je med drugim obravnavala in potrdila letno poročilo 
za 2006 ter program in finančni načrt za leto 2007. na skup-
ščini ZPM krško je sodelovala večina zakonitih zastopni-
kov društev prijateljev mladine iz občin krško in kostanje-
vica ter predstavnikov v statutu opredeljenih samostojnih 
oblik delovanja pri ZPM krško. Predstavitve letošnjih progra-
mov ZPM napovedujejo nadaljnji razvoj organizacije, ki je v 
okviru ZPMs letos pridobila tudi status humanitarne organiza-
cije. v programe evrope v šoli, otroških parlamentov, Zelene-
ga nahrbtnika in Mrdk se vključujejo mnoge mentorice prosto-
voljke iz vrtcev in šol v občini krško, ki se povezujejo v oblikah 
delovanja ZPM in veliko prispevajo k kvalitetnim vsebinam in ši-
ritvi programov. Prostovoljci vseh generacij, ki jim je delova-
nje na osnovi etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva in 
konvencije o otrokovih pravicah osnovno vodilo, se bodo aktiv-
no vključevali tudi v izvajanje prostočasnih aktivnosti za otroke, 
mladostnike in družine na letošnjih letovanjih na slovenski obali 
ter v otroškem naselju ZPM krško v nerezinah na otoku Lošinju. 
vključevali pa se bodo tudi v izvedbo zaključnih prireditev Ze-
lenega nahrbtnika 24. aprila na senovem ter zaključne regijske 
prireditve evrope v šoli 25. maja. Prireditev je tradicionalna in 
bo tokrat potekala pod naslovom enake MoŽnosti Za vse, kar 
je bila letošnja tema natečajev.  V.B.

Veliko programov za otroke, 
mladostnike in družine

Medijski pokrovitelji:
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v našem centru v središču Brežic vam ponujamo visoko ka-
kovostne posege s področja splošne in laserske kirurgije, 
lepotne in »anti-aging« medicine. 
v prijetnem in diskretnem prostoru izvajamo najsodobnej-
še kirurške in lepotne posege, ki vam omogočajo, da se v 
svojem telesu počutite lepi in zadovoljni. Ponujamo vam 
strokovnost v skladu z evropskimi in svetovnimi trendi, saj 
se nenehno izobražujemo, novosti pa vam poskušamo čim 
prej ponuditi v našem centru. ob prihodu v naš center vas 
čaka strokovno in prijazno osebje, pripravljeno prisluhni-
ti vašim željam.

Ponujamo vam visokokvalitetne posege s področja splošne 
in laserske kirurgije, estetske ter anti-aging medicine.

PregLed vseH vrst Posegov:

traJno odstranJevanJe dLaČiC
odstranJevanJe sonČniH in starostniH Peg in koŽniH 
iZrastkov
odstranJevanJe ŽiLniH sPreMeMB - kaPiLar na oBraZU 
in nogaH, sPider ven, HeMangioMov in retikULarniH 
ven PreMera do 4 mm
neaBLativno in MiniMaLno aBLativno FotoPoMLaJeva-
nJe (PHotoreJUvenation) in Laserski PiLing
Lasersko odstranJevanJe gUB (resUrFaCing), BraZ-
gotin in tetovaŽ
inJekCiJska LiPoLiZa, MeZoteraPiJa, Lasersko odstra-
nJevanJe CeLULita
Lasersko ZdravLJenJe 
akUtniH aken in gLiviC na 
noHtiH
karBoksiteraPiJa
MikroderMaBraZiJa
FiLerJi
kirUrŠki Posegi
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injekcijska lipoliza 
je metoda za odstranjevanje maščobnega tkiva na različ-
nih delih telesa na mestih, kjer želimo. Z injekcijami se v ma-
ščobo aplicira naravna snov sojin lecitin (fosfatidilkolin – lipo-
stabil), ki raztaplja maščobo in jo počasi odstranjuje iz telesa. 
Metoda je neškodljiva, neboleča, z blagimi stranskimi pojavi. 
Poseg traja približno 60 minut. na prizadeta mesta se po pred-
hodni anesteziji v kremi vbrizgavajo injekcije. Poseg se po po-

trebi ponovi po šestih do osmih tednih, potrebni so običajno 
dva do štirje posegi. Prvi rezultati se opazijo približno po treh 
tednih. ob injekcijski lipolizi se priporoča dietna prehra-
na, telovadba, ultrazvok in različne vrste drenažnih masaž 
obravnavanih območij.

Botulinum toxin
Odstranjevanje gub brez kirurškega posega in zmanjšanje 
pretiranega znojenja.
Botulinum toxin je naraven prečiščen protein, ki ga proizvaja 
bakterija Clostridium botulinom. Posebno prirejen v injekcijah 

se v izredno malih količinah injicira v obrazne mišice in pre-
prečuje gubanje kože. Botulinom toxin deluje samo tam, kjer 
mi želimo. najpogosteje na vertikalne gube med obrvmi, drob-
ne gubice v zunanjih kotičkih okoli oči, horizontalne gube na 
čelu. Poseg je enostaven in varen in traja približno 15 min. Bo-
lečina pri posegu je neznatna, zato ni potrebno lokalna aneste-
zija. Pacient se lahko takoj vrne k vsakodnevnim opravilom.
Prvi učinek je viden v nekaj dneh po terapiji, traja pa 3-6 
mesecev. Po tem učinek postopno popušča. Če želimo dose-
či trajni učinek, je postopek potrebno ponoviti 2-3 krat letno. 
klinične raziskave so pokazale, da učinek s časom postaja 
dolgotrajnejši in terapije redkejše. Mesta injiciranja so paz-
duhe, dlani ali stopala. terapija deluje od 8 do 12 mesecev.

vakumska terapija
Vakumska terapija ali podkožna terapija je neinvaziven 
proces, s katerim dosežemo zmanjšanje celulita.
Zanjo je značilna masaža s sesalno komoro, v kateri je 
valj, ki lajša premikanje komore. 
Fiziološki učinki, ki jih ta terapija povzroča, so:

povečanje krvne cirkulacije in limfne drenaže;
hioperemija razširja kapilare;
eritem poveča kapilarni pretok;
poveča se izmenjalna površina med krvjo in tkivi;
izboljša se odpravljanje odpadnih snovi in tkivnih katabo-
litov;
kožna plast se loči od mišične.

tehnologija vela smooth je tudi pri tej tehniki uvedla no-
vost, ki jo loči od drugih tehnik vakuumske terapije. vela 
Smooth izvaja pulzno sukcijo, ki poteka naprej in nazaj, 
ne povzroča hematomov in kapilarne krhkosti. ta tehni-
ka spodbuja podkožno mobilizacijo in pospešuje krvni ob-
tok, vakuumska masaža, ki se ročno izvaja na področju živ-
čevja, pa lajša izločanje odpadnih snovi, zato so rezultati 
odlični.

ORDINACIJA: DELOVNI ČAS:
Cesta prvih borcev 24a Ponedeljek: od 12 do 18. ure 
8250 Brežice, slovenija torek: od 10 do 16. ure
T: +386 7 49 66 556 sreda: od 12 do 18. ure 
F: +386 7 49 66 557 Četrtek: od 12 do 18. ure 
E: lidija_volovec@yahoo.com	 Petek: od 9. do 15. ure

www.aamv.si
AAMV, d.o.o., p.e. Kirurgija Volovec, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice
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CENTER ZA SPLOŠNO IN LASERSKO KIRURGIJO, 
ESTETSKO IN ANTI-AGING MEDICINO

VRSTE POSEGOV

NOVOSTI IN AKCIJE

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

Pred terapijo Po terapiji

Pred terapijo Po terapiji
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Živahen, zanimiv, šaljiv, vča-
sih rahlo provokativen pogo-
vor je potekal v prijetnem, 
domačem ozračju, kjer ni 
manjkal kozarček rujnega 

vinca na mizi, za katero sta 
sedela gosta petkovega ve-
černega klepeta. dolenjska 
vas tržišče in njegovi oko-
liški kraji so znani po do-
bri kapljici, poleg tega je 
na Malkovcu doma tudi kralj 
cvička za leto 2006, Marjan 
Pirc, ki je bil dodatna obo-
gatitev programa. S humori-
stičnimi in glasbenimi točka-
mi so se v uvodu v večerni 
pogovor predstavili učenci 
oŠ tržišče. Poseben aplavz 
navdušenja za enkraten, ne-
pozaben plesni nastop ob 
zaključku pogovora pa je 
požela plesna skupina iz tr-

Večerni pogovor tokrat v Tržišču
TRŽIŠČE – V Tržišču, majhni, a prijetni vasici v Mirenski dolini, je v petek, 31. marca, potekala prireditev Večerni pogovor na de-
želi z znanimi Slovenci. Obiskovalcem sta se v tokratnem, šestem večernem pogovoru zapovrstjo, predstavila raziskovalni novinar 
Marjan Jerman in glasbenik Tomaž Domicelj. 

žišča z imenom Mlade žurer-
ke (gospe so bile že v zrelih 
letih, a njihov plesni korak 
je bil še vedno zelo posko-
čen) in pošalile so se, da se 

bodo po premiernem na-
stopu v tržišču potegovale 
tudi za nastop v priljublje-
ni nedeljski televizijski od-
daji spet doma. v takšnem 
vzdušju sta se Marjan Jer-
man in Tomaž Domicelj 
predstavila kot zelo zgovor-
na in sproščena sogovorni-
ka. razkrila sta marsikatero 
zanimivo doživetje iz svoje-
ga razgibanega življenja. Za 
tomažem domiceljem je 40 
let dolga glasbena kariera, 
ki se je začela pri njegovih 
17-ih letih, ko je ustanovil 
svojo prvo glasbeno skupino 
(njen pevec je bil takrat Ja-

nez Bončina Benč). osem let 
je preživel v Londonu, za-
poslen v slovenskem uredni-
štvu BBC-ja. Zelo je ponosen 

na sina, ki živi v kanadi, a 
imata kljub temu stalne sti-
ke in dobre odnose. napisal 
je preko 300 skladb, preve-

del številne knjige o svetov-
no znanih glasbenikih, na-
stopal na koncertih širom 
po sloveniji, se včasih za-
govarjal zaradi besedil svo-
jih pesmi, v svojih zrelih 
letih pa se je ločil od div-
jega rock'n'rola ter se začel 
ukvarjati še s kmetijstvom. 
Marjan Jerman je znan po 
svojih pronicljivih novinar-
skih temah, preizkusil se je 
tudi kot urednik, je oče in 
dedek ter strasten zmajar. 
Letenje z zmajem je zanj 
vedno znova posebno, en-
kratno doživetje. v ivančni 
gorici ima konja, ki mu tudi 
namenja del svojega proste-
ga časa. nepozabne so nje-
gove dogodivščine z vojnega 
prizorišča v Bosni, kamor je 
bil poslan kot posebni vojni 
poročevalec za slovenijo. o 
teh dogodkih je napisal knji-
go z naslovom iz pekla in jo 
opremil še s črno-belimi fo-
tografijami. 
Petkov večer se je zaključil 
ob klepetu z obiskovalci in 
ob pokušini domačih dobrot, 
pri pripravi katerih so sode-
lovala turistična društva ks 
tržišče, ki je bila soorgani-
zatorica večera skupaj z oŠ 
tržišče in kŠtM-jem iz sev-
nice. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Tomažu Domicelju, Marjanu Jermanu in voditeljici 
Marjani Grčman se ja na odru pridružila tudi Fata.

Mlade žurerke iz Tržišča

Učenci OŠ Tržišče so zapeli in zaigrali tudi Domiceljevo 
uspečnico Vem, da danes bo srečen dan.

sevniCa – v Mladinskem 
centru Sevnica je svoje kon-
certne fotografije postavil 
na ogled domačin Matjaž 
Ošlovnik, ki se z ljubitelj-
sko fotografijo ukvarja že 

pet let. Poseben izziv mu 
predstavlja fotografiranje 
glasbenih zvezdnikov, in si-
cer brez viP karte, ki bi mu 
omogočala fotografiranje iz-
pod odra. tako je v objek-
tiv svojega kompaktnega fo-
toaparata Canon Powershot 
a85 ujel kar nekaj legend 
rock glasbe (U2, Bon Jovi, 
Whitesnake, europe, Billy 
idol, Phil Collins, depeche 
mode). 

Koncertne 
fotografije 
Matjaža Ošlovnika

Matjaž Ošlovnik poleg ene 
izmed svojih najljubših 
fotografij – David 
Coverdale iz skupine 
Whitesnake, ki je bila 
posneta lansko leto v 
Križankah.
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BoŠtanJ - v teh dneh smo zaključili plesni tečaj v organiza-
ciji Škd mladi Boštanj in s sodelovanjem priznanega plesnega 
učitelja Mateja Bertonclja. Plesni tečaj se je začel že v okto-
bru 2006, ko so bili udeleženci glede na predhodno plesno zna-
nje razdeljeni v dve skupini. Zaradi velikega zanimanja se je 
tečaj nadaljeval tudi v letu 2007, ko so bili udeleženci razde-
ljeni v tri skupine. tečaj je ob sobotnih popoldnevih in večerih 

potekal o mali telovadnici oŠ Boštanj. oba tečaja sta poteka-
la 8-krat po 90 minut, Bertoncelj pa je vsako skupino popeljal 
skozi standardne (dunajski valček, angleški valček, polka, slo-
wfox...) ter latinsko-ameriške plese (samba, rumba, cha-cha-
cha, jive, disco hustle...)
Udeleženci v obeh tečajih so prihajali iz celega Posavja, me-
šana starostna struktura je poskrbela za odlično in sproščeno 
vzdušje, vsaka plesna ura pa tudi za izboljšanje fizične kondi-
cije udeležencev. oba tečaja sta se zaključila s slovesno zaba-
vo, kjer so udeleženci skupaj z društvom poleg plesno-zabav-
nega vzdušja poskrbeli tudi za primerno pogostitev. 
ob tej priložnosti se v imenu udeležencev zahvaljujemo za za 
potrpežljivost in dobro voljo pri sodelovanju Mateju Berton-
clju ter oŠ Boštanj, posebej ravnatelju za pomoč pri izvedbi. 
Če koga srbijo pete, se nam naj pridruži jeseni, ko bomo nada-
ljujevali z osvajanjem novih plesnih korakov.

Tomaž Lisec

Plesni tečaj v Boštanju

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

tel.: 07/499 21 50

krŠko - v Mladinskem Centru krško so v soboto, 24. mar-
ca, priredili predizbor za rock otočec 2007. tekmovale so tri 
skupine: Meteora, nemphila in tavžntroža. nastop se je za-
čel s tavžntrožo iz dolenjskih toplic. s svojim energičnim na-
stopom so prebudili publiko, ki se je kmalu začela pozibavati 
na njihove garage punk ritme. Za njimi so nastopili domači-

ni nemphila, ki so publiko pozibavali s svojim eksperimental-
nim rockom. Za kvaliteten zaključek koncerta je poskrbela 
brežiška Meteora, ki je svojim privržencem postregla s pri-
stnimi metal ritmi in odličnim aranžmajem. Pri štetju glasov 
publike so z majhno razliko vodili Meteora, vendar je komi-
sija nato prevesila tehtnico v smer tavžntrože, ki je zmago-
valec krškega predizbora za rock otočec 2007.

Najbolj prepričala Tavžntroža

Zmagovalna skupina Tavžntroža

doBova – tu je sonce zasijalo v soorganizaciji z osnovno 
šolo dobova, kjer je v polni dvorani Prosvetnega doma za-
pelo deset otroških zborov in sicer dvakrat (zborček in zbor) 
oŠ dobova, zborovodkinja Pavla Bunetič; zborček Mavri-
ca vrtca Mavrica Brežice, zborovodkinja Silvija Jelen in s 

spremljavo otrok z orffovimi instrumenti; oŠ globoko in 
oŠ Brežice, zborovodkinja Zinka Škofca; oŠ velika dolina 
in Cerklje ob krki z zborovodkinjo Tatjano Špan; oŠ arti-
če, zborovodja Ela Verstovšek Tanšek; oŠ Bizeljsko, zboro-
vodja Vilko Urek; oŠ Maksa Pleteršnika Pišece, zborovodja 
Dejan Jerončič ter združeni otroški pevski zbor (vsi nasto-
pajoči zbori) pod taktirko Pavle Bunetič, ki je zapel kekče-
vo pesem. Zbore so na klavirju spremljali Petra Uršič, Lu-
cijan Cetin, Dejan Jerončič, Peter Urek in ela verstovšek 
tanšek. sceno, vezno besedilo in povezovanje programa je 
prispevala Osnovna šola Dobova, revijo je strokovno spre-
mljal Franci Kovač.

N.J.S.

BreŽiCe – v Prosvetnem domu Brežice so se v plesnem vrtin-
cu predstavile skupine: iz oŠ Brežice CeLestina s »Plesom 
z rožo«, mentorica Hedvika Lopatič; FrFr,Ce s »stopom« 
in FrFre z »igra s čevlji« pod mentorstvom in v koreografi-
ji Sabine Dobršek.
Mladinski center Brežice so zastopale skupine: sUPer stars 

z »Briljantino«, sHoW girLs s »Power«, eXPLosion na glas-
bo »Free your mind« ter antares s plesom »gimnazijke v 
akciji«, za vse je pripravila koreografijo in bila skupinam 
mentorica Janja Štokar. oŠ tržišče je zastopala plesna sku-
pina MetULJČiCe, predstavile so se z »gremo na ples« ter 
pod mentorstvom in v koreografiji Irene Muzga; oŠ dobova 
plesna skupina roZike na glasbo »Pink Panther«, mentori-
ca Gabrijela Hauer, ki je poleg Loriane Bogovič pripravi-
la tudi koreografijo; iz oŠ Milana Majcna Šentjanž je prišla 
plesna skupina giB, ki je zaplesala na glasbo »thriller« v ko-
reografiji in pod mentorstvom Sabine Ribič; nektarinke iz 
oŠ krmelj so zaplesale na glasbo »Pritisni«, mentorica Gu-
sta Mirt, koreografija Maša Starič. skupina ka'Bavidas Pe-
Lera iz Brežic se je predstavila s plesom na glasbo »Pre-

Živahen revijalni marec
DOBOVA, BREŽICE, GLOBOKO – JSKD – Območna izpostava Brežice je v marcu organizirala območno re-
vijo otroških pevskih zborov »Sijaj, sijaj sončece«, 4. območno revijo plesnih skupin »V plesnem vrtin-
cu« in območno srečanje folklornih skupin.

plet«, v koreografiji in pod mentorstvom Rosane Horvat; 
skupina akroBatik Breakers, kd k.u.t. gas pa je zaple-
sala na glasbo a. dvoršaka the new world simphony, v pre-
vodu »iz novega sveta«, mentor Dominik Černelič, ki je ob 
akrobatik Breakers tudi koreograf. razgiban plesni vrtinec 
je strokovno spremljala Sabina Schwenner, povezovala pa 
ga je Janja Rostohar. 

N.J.S.

GLOBOKO – v telovadnici osnovne šole je osem folklornih 
skupin dodobra ogrelo gledalce, ki so spremljali pisanost 
slovenske folklore.

Za raznoliko živost so poskrbeli: Fs dUPLo kd orlica Pišece 
s plesom »tri krat tri« - vodja skupine, avtor odrske posta-
vitve in glasbene prireditve Uroš Bračun; Fs kUd LePa anka 
Preloka z »Belokranjski venček«, skupino vodi Anita M. Sim-
čič, ki se ob folklorni skupini predstavlja še z odrsko po-
stavitvijo, avtorji glasbene priredbe pa so Jože Starešinič 

in tamburaši; Mladinska skupi-
na Fd kres iz novega mesta 
je zaplesala »Lepa anka kolo 
vodi«, Erika Barbo vodi sku-
pino in je avtorica odrske po-
stavitve ter ob Branki Moškon 
tudi avtorica glasbene prired-
be; Fs PLaMen kd Škocjan je 
zaplesala »ramplanje«, skupi-
no vodi Janja Ravnikar, Nata-
ša Zupet pa je avtorica odrske 
postavitve in glasbene prired-
be; Fs kUd BoŽo raČiČ adle-
šiči so zaplesali »Zelena mala 
dubrava«, Nataša Tina Pri-
janovič je vodja skupine in 
ob Majdi Veselič tudi avtori-
ca odrske postavitve; Fs ivan 
navratiL Metlika se je pred-
stavila s plesom »Metliško 

obredje«, skupino vodi Stane Križ, odrska postavitev pa po 
ljudskem običaju in zapisu Franceta Marolta; s plesom »Že-
tev« se je predstavila Fs kUd oton ŽUPanČiČ artiče, ki jo 
vodi Zdravko Dušič in je z Zdenko Dušič soavtor odrske po-
stavitve, avtorji glasbene priredbe pa godci folklorne sku-
pine; odrasla – vodilna skupina- Fd kres novo mesto pa je 
zaplesala »kupil bi ti prstan zlat«, vodja skupine in avtori-
ca odrske postavitve je Branka Moškon, avtorica glasbene 
priredbe pa Mojca Fir. Mojca Lepej je strokovno spremljala 
prireditev, Janja Rostohar pa je poskrbela za prijetno po-
vezovanje programa. ob Jskd rs – oi Brežice je vse priredi-
tve omogočila tudi občina Brežice. N.J.S.

Otroški pevski zbor OŠ Velika Dolina

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče, foto: Z.D.

Interpretatorke z Nado 
Srpčič (s šopkom) 

LoČe Pri doBovi - trobilna sekcija gasilskega pihalnega or-
kestra Loče je med 1. in 4. marcem obiskala rojake v Ber-
linu, in sicer slovenski dom, ki deluje pod okriljem župnika 
Izidorja Pečovnika Dorija. Ločani so tam že dodobra po-
znani in vedno dobrodošli gostje, saj so gostovali že tretjič. 

slovenskih zvokov željnim poslušalcem so se predstavili med 
slovensko mašo v cerkvi sv. elizabete, po maši še s krajšim 
programom, popestrili pa so tudi veselo druženje v dvora-
ni slovenskega doma. tako poslušalci kot karizmatični dori 
so z navdušenjem prisluhnili evergreenom zabavne in na-
rodno zabavne glasbe, ki so odmevali še dolgo v noč. Poleg 
trobilne sekcije so se v Berlinu predstavili še instrumentalni 
duet - Andreja Zlatič s flavto, Daniel Ivša s harmoniko, pi-
šeški oktet Orlica, globoški ljudski pevci in ansambel Posa-
vski muzikantje.  A.R.

Ločani pri rojakih v Berlinu
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čanje ureditve Ceste prvih borcev, ureditev parkirišč Pod 
obzidjem, izdelava potrebne projektne dokumentacije 
za rekonstrukcijo objekta osnovne šole Brežice v letu 
2008

- Cerklje ob Krki: modernizacije in preplastitev občinskih 
cest v ks Cerklje ter sanacija lokalne ceste Boršt-račja 
vas-Župeča vas, pridobivanje projektne dokumentacije 
za vodovod

- Čatež ob Savi: sofinanciranje del v domu krajanov, mo-
dernizacije in preplastitev občinskih cest v ks Čatež, 
priključek javne razsvetljave dvorce ter ureditev avto-
busnega postajališča na Čatežu

- Dobova: izvedba javne razsvetljave v Selah ter indu-
strijski coni dobova, sofinanciranje odkupa zemljišč za 
podvoz dobova in sofinanciranje izgradnje mostu na Mo-
stecu

- Globoko: sanacija plazu Bojsno gleševina, modernizaci-
je, preplastitve in asfaltiranje občinskih cest v ks glo-
boko ter gradnja pločnika globoko (Mali vrh-kamše), 
nadaljevanje pridobivanja in izdelave projektne doku-
mentacije za osnovno šolo in vrtec globoko

- Jesenice na Dolenjskem: sofinanciranje večnamenske-
ga doma Jesenice na dolenjskem ter modernizacije cest 
v ks Jesenice na dolenjskem

- Kapele: začetek izgradnje pločnika v kapelah ter jav-
ne razsvetljave v Jereslavcu, Župelevcu in vrhje, rekon-
strukcija preplastitve lokalne ceste Župelevec-kapele

- Križe: ureditev doma krajanov
- Krška vas: asfaltiranje, modernizacije in odvodnjavanje 

občinskih cest ter dokončanje javne razsvetljave v ks 
krška vas, nakup opreme za avtobusno postajališče kr-
ška vas

- Mrzlava vas: modernizacija občinskih cest po planu ks
- Pečice: modernizacije javnih poti v ks Pečice in sanacija 

brežine ter regulacija potoka za zaščito lokalne ceste
- Pišece: sofinanciranje večnamenskega doma s prostori 

KS Pišece, modernizacija lokalnih cest in javnih poti v KS 
Pišece ter nakup opreme za avtobusno postajališče v Pi-
šecah

- Skopice: ureditev večnamenskega igrišča
- Sromlje: asfaltiranje, preplastitve in modernizacije cest 

in komunalne infrastrukture v ks sromlje ter javna raz-
svetljava sromlje, obnova večnamenskega doma

- Šentlenart: obnova in asfaltiranje cest ter ostala infra-
struktura v ks Šentlenart, pločnik Brezina ter javna raz-
svetljava Šentlenart

- Velika Dolina: sanacija stavbe ks, sanacija plazu Cirnik 
ter modernizacija cest v ks vel.dolina (krajevni samo-
prispevek 50%, občina 50%)

- Velike Malence: modernizacije, preplastitve in rekon-
strukcija cest v ks vel. Malence

- Zakot – Bukošek – Trnje: modernizacije, preplastitve in 
asfaltiranje cest v ks Zakot-Bukošek-trnje, javna raz-
svetljava Bukošek.

soglasno sprejetje občinskega proračuna za leto 2007, že v 
prvi polovici meseca marca, je plod dobre priprave proračuna, 

ki je bil predhodno usklajen s proračunskimi 
uporabniki. sprejet proračun nam omogoča, 
da lahko že pričnemo delati na zastavljenih 
projektih, s čimer bomo dosegli čim boljšo 
realizacijo vsega zastavljenega. 

Ivan Molan, 
župan Občine Brežice

na 4. redni seji občinskega 
sveta občine Brežice, ki je 
potekala 12. marca 2007, so 
občinski svetniki sprejeli Pro-
račun občine Brežice za leto 
2007. ob pripravi proraču-
na sem s proračunskimi upo-
rabniki opravil pogovore, saj 
sem želel, da mi vsak predsta-

vi svoje prioritete v letošnjem letu. na podlagi njihovih že-
lja in predlogov smo nato skupaj z občinsko upravo obliko-
vali takšen občinski proračun, ki bi v kar največji meri lahko 
zadostil vsem željam. ob zavedanju vseh proračunskih upo-
rabnikov, smo morali določene stvari zmanjšati in jih omeji-
ti na razpoložljiva finančna sredstva, ob tem pa upoštevati 
tudi dejstvo po enakomerni razdelitvi sredstev med vse pro-
računske uporabnike. 
Pri pripravi Proračuna občine Brežice za leto 2007 moramo 
izpostaviti tudi tri bistvene novosti, ki se razlikujejo od do-
sedanjih proračunov: 
1. Pravilnik o programski klasifikaciji proračuna,
2. novi Zakon o financiranju občin,
3. prehod na novo valuto, euro. 
Proračun občine Brežice za leto 2007 znaša 22,4 milijona 
eUr in je za kar 15% višji v primerjavi z letom poprej. Po-
višanje proračuna je delno povezano tudi z novim Zakonom 
o financiranju občin, prav tako pa gre za plod uspešnega 
pridobivanja sredstev iz državnega proračuna in sredstev iz 
proračuna evropske unije za kohezijsko politiko.

Zaradi velikega števila projektov in investicij, ki jih pred-
videvamo v letošnjem letu, želim izpostaviti le ključne iz 
področja delovanja občinske uprave, kakor tudi delovanja 
vseh 20-ih krajevnih skupnosti: 
1. ključni projekti
- dokončanje modernizacije Ulice Ceste prvih borcev in 

parkirišč Pod obzidjem, 
- začetek izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne 

naprave Brežice,
- urejanje komunalne infrastrukture in nakup zemljišč za 

ureditev poslovne cone Brezina.
- Fakulteta za turizem Brežice – zagotavljanje prostorov 

z bivanjskim kompleksom ter pridobivanje ustreznih do-
kumentov za ustanovitev fakultete,

- dokončanje izgradnje parkirišč pri Zdravstvenem domu 
Brežice,

- dozidava Zdravstvenega doma Brežice (urgentni blok in 
predavalnica) v letu 2007 in 2008,

- celovita obnova gradu Brežice z namenom ohranitve kul-
turnega spomenika državnega pomena,

- sejmišče Brežice,
- prostorsko načrtovanje – strokovne podlaga za prostor-

ske akte, izdelava novih občinskih prostorskih aktov, ob-
činski prostorsko izvedbeni akti, državne in občinske 
ureditve ter projektne dokumentacije,…

2. investicije po krajevnih skupnostih:
- Artiče: obnova cest in izvedba javne razsvetljave v KS 

artiče, obnova večnamenskega doma 
- Bizeljsko: asfaltiranje in modernizacije cest v ks Bizelj-

sko, dokončanje izgradnje novega objekta osnovne šole 
Bizeljsko in vrtca ter opremljanja prostorov do začetka 
šolskega leta 2007/08

- Brežice: izgradnja pločnika ob Černelčevi ulici, dokon-

Proračun občine Brežice 2007OBČINA BREŽICE objavlja
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 

ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokal-
nega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, lokalne jav-
ne infrastrukture ter drugih programov na področju kul-

ture v letu 2007

I. Predmet sofinanciranja
Sklop 1: Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso v la-
sti občine Brežice 

a) kulturni spomeniki s sakralno vsebino: 
 a.1) restavratorsko-konservatorski posegi, 
 a.2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve pro-

padanja spomenika.
b) drugi kulturni spomeniki, za katere je izražen širši 

javni interes: 
 b.1) restavratorsko-konservatorski posegi, 
 b.2) nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve pro-

padanja spomenika, 
 b.3) tekoča vzdrževalna dela.

Sklop 2: Lokalna infrastruktura na področju kulture:
a) investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin:
 a.1) kulturni objekti (domovi, centri…),
 a.2) posamezni prostori namenjeni kulturni dejavno-

stim v večnamenskih objektih (npr.: dvorane, galeri-
je, vadbeni prostori…).

b) nakup opreme:
 b.1) oprema objektov in prostorov, v katerih se izva-

jajo kulturne dejavnosti (npr.: oprema za oder…),
 b.2) druga oprema za izvajanje predvsem ljubitelj-

ske kulturne dejavnosti (npr.: glasbeni inštrumenti, 
narodne noše…).

Sklop 3: drugi programi s področja kulture:
a) priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk ter 

izvedba vizualnih projektov (npr. film, video..),
b)  raziskovalna dela na področju kulture (etnologija, 

arheologija…).

II. Predlagatelji 
Predlagatelji so lahko:

- lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov lokalne-
ga pomena (sklop 1),

- lastniki ali upravljalci objektov in opreme, ki služijo 
izvajanju dejavnosti s področja kulturnih programov 
in so bili s sklepom občinskega sveta občine Brežice 
razglašeni za javno infrastrukturo na področju kultu-
re (sklop 2),

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

III. Rok za oddajo in pooblaščena oseba za dajanje infor-
macij

rok za oddajo vlog je 20. 04. 2007 do 10.00 ure v sprejemni 
pisarni občine (soba št. 10). na pošti oddane vloge morajo 
imeti na kuverti poštni žig z datumom: 19. 04. 2007. 

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

Ivan Molan, l.r.
datum: 26. 03. 2007 župan Občine Brežice

BreŽiCe – Z lepimi mislimi, da je praznik v pesmi, v lepi bese-
di, predvsem pa v duši in srcu in z zahvalo mamicam za lepoto 
tega sveta, je ravnatelj glasbene šole Brežice Dragutin Križa-
nić uvodoma pričel tradicionalno lep koncert ob materinskem 

dnevu, ki so ga s pesmijo in glasbo priredili v petnajstih točkah 
učenci s svojimi mentorji profesorji v cerkvi sv. Lovrenca v Bre-
žicah. koncertni program je pričel otroški zbor, končala pa ga je 
vokalna skupina Solzice, s pesmijo in glasbo pa so tako vsi nasto-
pajoči izrazili svojega duha »za mamico mojo, mamico tvojo in 
mamice tega sveta«. Za koncertno darilo mamicam se je zahva-
lil tudi gospod Milan Kšela, saj šola in župnišče že vrsto let lepo 
sodelujeta, plod obojestranskega sodelovanja pa so bogati sku-
pni trenutki ob različnih prazničnih trenutkih, mamicam pa je 
zaželel lepo praznovanje v krogu svojih najdražjih.

N.J.S.

BreŽiCe – v pred nedavno obnovljenih in lepo okrašenih pro-
storih oZare Brežice (v starem Zdravstvenem domu pri sla-
ščičarni Urška) je le-ta pripravila predstavitev pesniške zbirke 
»skrivnostno žarenje« avtorice in njihove dolgoletne članice 
Nade Srpčič. Pesmi so prebirale Antica Marijanac in Špela 
Ravnikar ter avtorica sama, ko se je prisotnim najbolj odkri-
la s pesmijo Jaz sem jaz, nadine pesmi pa so predstavljale 
lep preplet z zvoki kitare Karla, Martine in njunega mentor-
ja prof. Berislava Cerinskega iz glasbene šole Brežice. sicer 
pa je oZara društvo, kjer se zbirajo ljudje, ki se spopadajo z 
različnimi življenjskimi čermi in si pod strokovnim vodstvom 
Katarine Vodeb in Ane Ferk medsebojno pomagajo. Poezijo 
in zvoke kitar so med ostalimi - in v prisotnosti dr. Skočilića - 
užili tudi člani oZare iz krškega in sevnice.
 N.J.S.

Imam dolino zeleno in mamico 
mojo…

Otroški zbor 1. razreda NGL z dirigentko Petro Uršič

deČno seLo – Zahvalo so najprej kazale zgodnje pomladne cve-
tice, ki jih je nabral Andrej Mešiček, gospodar gasilskega doma 
v dečnem selu. iz njih je naredil ljubke, pisane kompozicije, 
svežina mladega cvetja pa je napovedovala pomladne dni, zlasti 

počastitev dneva žena in materinskega dne. v domu se je zbra-
lo veliko krajanov, ki so najprej prisluhnili pozdravnim besedam 
predsednika gasilskega društva, nato pa otrokom iz glogovega 
broda in dečnega sela, ki so pod mentorstvom Marije Kukovi-
ca priredili tako izviren in prisrčen program, da so proti zaključ-
ku z njimi peli že vsi prisotni krajani v dvorani. toplo in veselo 
vzdušje se je nadaljevalo s harmonikarjema Jožetom Žagar-
jem in Lukom Koprivcem, ko so zvoki njunih harmonik narav-
nost dražili pete mladih in vseh, ki so v srcu tako čutili, da so se 
na plesišču vrteli vsi, ki let še ne čutijo, in tisti, ki so ob glas-
bi zlahka pozabili na letnice in zbrane križe. najstarejši gasilec 
Martin Cerjak pa je podelil šopek najstarejši prisotni mami Ma-
riji Omerzu, ki je na pragu oseminosemdesetih let, sam večer 
pa se je spletel v prijazen venček, iz katerega je vela pozornost 
njim, ki se razdajajo kot žene, ženske, kot matere.

N.J.S.

Mamicam in ženam v zahvaloSkrivnostno žarenje

BiZeLJsko - Aktivist-
ke Rdečega križa Bizelj-
sko delujejo pod vod-
stvom Danice Kalan že 
štiri leta. Vsako leto ne-
kajkrat obiščejo sokra-
jane, tudi tiste v Domu 
upokojencev Brežice, in 
jih presenetijo z drob-
nimi darili. Zavedajo se, 
da oskrbovancem naj-
več pomeni lepa beseda 
in čas, ki ga preživijo z 
njimi. Aktivistki Mirica 

Rajterič in Jožica Obradovič sta ob materinskem dnevu 
obiskali oskrbovanke v domu, skupaj jih je 17, v teh dneh 
pa z istim namenom zaključujejo obiske 75 žensk, starih 
nad 80 let, po bizeljskih vaseh.  S.V.
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OŠ ADAMA BOHORIČA BRESTANICA
Šolska cesta 29, p.p.3, 8280 Brestanica

obveščamo vas, da lahko v vrtec pri osnovni šoli adama Bohoriča Bre-
stanica vpišete otroke od 1. do 6. leta starosti (izjemoma ob izteku po-
rodniškega dopusta), in sicer v dnevni program, ki traja 6 – 9 ur. Posame-
zni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zadostno število otrok.
vzgojno-varstveno delo izvajamo v času od 5.30 do 16.00, od ponedelj-
ka do petka. Šolsko leto se začne 1.9.2007. ker je tudi delo v vrtcu veza-
no na ta datum ( priprava programov, organizacija dela, zaposlitve,..), 
želimo da se s tem dnem vključijo v vrtec tudi novo vpisani otroci.
vloge sprejemamo do 4. 5. 2007, o vpisu pa boste pisno obveščeni. vlo-
ge morate vložiti tudi vsi starši, ki boste vrtec potrebovali po začetku 
šolskega leta ali do junija 2008. sicer pa lahko starši vložite pisne prija-
ve vse leto. Če v vrtcu ni več prostora, se prošnje evidentirajo in uvrsti-
jo med vloge za kasnejši sprejem. vpisani obrazci so na voljo v vrtcu, v 
šoli in na spletni strani občine krško (www.krsko.si). Za dodatna poja-
snila lahko pokličete na telefonsko številko 07/49 73 025.

Urška Übleis, ravnateljica

OŠ KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica
 
vrtec pri osnovni šoli koprivnica vabi k vpisu starše predšolskih otrok (1- 
6 let), ki želijo vključiti svoje otroke v dnevni (6 - 9 ur) program pred-
šolskih dejavnosti za šolsko leto 2007/08.
vlogo za vpis dobite na spletni strani občine krško (www.krsko.si) ali v 
vrtcu in jo izpolnjeno oddate v tajništvu šole do 4.5.2007. vloge mora-
te vložiti tudi starši, ki želite vključiti otroka v vrtec med šolskih letom. 
Če v vrtcu ni več prostora, se prošnje evidentirajo in uvrstijo med vlo-
ge za kasnejši sprejem. Šolsko leto se začne 1.9.2007. ker je delo v vrt-
cu vezano na ta datum, želimo, da se s tem dnem vključijo v vrtec tudi 
novo vpisani otroci.
delovni čas vrtca je od 5.30 do 15.30.
Za dodatne informacije lahko pokličite na telefonsko številko 07 49 
76900 ali 07 49 76903.

Jože Ivačič, v.d. ravnatelja 

OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI
Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki

vrtec pri oŠ Jožeta gorjupa v kostanjevici na krki bo izvajal dnevne 
programe, ki trajajo 6 do 9 ur. dnevni programi so namenjeni otrokom 
od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni čas vrtca je od 5.30 
do 16.00 ure. Posamezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih za-
dostno število otrok.
vpis bo potekal v mesecu aprilu 2007 do vključno 3.5.2007. vlogo za 
vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignejo v vrtcu, v sveto-
valni službi oŠ in na spletni strani oŠ ter na spletni strani občine krško 
(www.krsko.si). Za dodatna pojasnila lahko pokličete na telefonsko šte-
vilko šole 07/ 48 100 13.

Melita Skušek, ravnateljica

VRTEC KRŠKO
Prešernova cesta 13, 8270 Krško

vpis otrok v vrtec krško bo potekal od 2. do 20.aprila 2007.
Starši lahko vpišete otroke, stare od 1 leta do vstopa v šolo v dnevni 
program (6-9 ur) ali poldnevni program (4-6 ur), in sicer v enote:

Ciciban (centralna enota pri oŠ), Prešernova cesta 13, krško,
Kekec (pri ribniku), delavska 10, krško,
Grič, gubčeva 6, krško,
Pravljica (pri valvazorjevi knjižnici), Bohoričeva 1, krško. v enoti Pra-
vljica se izvaja tudi vzgojni program po načelih waldorfske pedago-
gike,
enota na Zdolah,
enota v Dolenji vasi.

Posamezne enote vrtca imajo sledeč poslovni čas:
enota Ciciban obratuje od 5.30 – 17.00 ure,
enota Pravljica od 6.30 – 16.30 ure,
ostale enote poslujejo od 6.30 – 15.30 ure.

Poslovni čas se lahko med letom prilagodi možnostim vrtca in potre-
bam staršev. Poldnevni program se bo izvajal le, če bo zadostno števi-
lo prijav.
od 10. do 13.aprila bo na vseh enotah vrtca teden odprtih vrat. v do-
poldanskem času (med 9. in 11. uro), si boste lahko skupaj z otrokom 
ogledali vrtec in delo v vrtcu ter se pogovorili z vzgojiteljicami.
v primeru prostih mest se otroci vključujejo v vrtec tudi med šolskim 
letom.
otroke lahko vpišete na upravi vrtca - enota Ciciban, Prešernova cesta 
13, v času vpisa vsak dan od 7.00 do 15.00 ure.
Prijavni obrazec za vpis vam lahko pošljemo tudi po pošti. Prav tako je 
obrazec na voljo na spletni strani občine krško www.krsko.si. Za doda-
tne informacije lahko pokličite na tel. 07/49-21-558 ali 07/49-05-155 
oz. 041 202 410.

Dušan Tomažin, ravnatelj

OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Pionirska c. 4, 8273 Leskovec pri Krškem

oŠ Leskovec pri krškem, enota vrteC, razpisuje naslednje starostne 
skupine in programe za šolsko leto 2007/08:
Enota: Centralni vrtec pri oŠ Leskovec pri krškem

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

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

•
•
•
•

•
•

•
•
•

1.

2.
a)
b)

Obvestilo staršem predšolskih otrok
Objavljamo skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za šolsko leto 2007/2008. 
Šolsko leto 2007/2008 traja od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.

Namen skupnega razpisa je, da ste starši seznanjeni s programi za predšolske otroke, ki jih ponujajo posamezni vrtci. Pomembno je, da 
vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno (roki za oddajo vloge so navedeni v razpisu posameznega vrtca), ne glede na to, kdaj v 
šolskem letu 2007/2008 (torej v času od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008), boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Na podlagi vaših pri-
jav za vpis otroka v vrtec, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racional-
no organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. Jadranka Gabrič,

vodja oddelka za družbene dejavnosti

izmenski program*, delovni čas od 6.30.do 19.30 ure;
Popoldanski program*, delovni čas od 11.00 do 20.00 ure.

* Program bo organiziran, če bo dovolj prijav za cel oddelek.
Enota: nakupovalni center – Mali princ

Starostne skupine:
2.starostna skupina (3 do 6 let)
Programi:
Celodnevni program (6 do 9 ur), delovni čas od 6.30 do 16.30 ure;

Enota: veliki Podlog
Starostne skupine:
1.starostna skupina (1 do 3 let)
2.starostna skupina (3 do 6 let)
Programi:
Celodnevni program (6 do 9 ur), delovni čas od 5.30 do 15.30 ure;
Poldnevni program *(do 6 ur), delovni čas od 7.45 do 14.15 ure;

* Program bo organiziran, če bo dovolj prijav za cel oddelek.
Rok za oddajo prijav: upoštevali bomo vse prijave, ki bodo oddane do 
vključno 30.4.2007.
Način obveščanja: oŠ Leskovec pri krškem bo starše pisno obvestila o 
rezultatih vpisa najkasneje do 30.6.2007.
Prijava: starši vpišejo svojega otroka na obrazec vLoga Za vPis v vr-
teC. obrazec lahko starši pridobijo na oŠ Leskovec pri krškem, v vseh 
enotah vrtca oŠ Leskovec pri krškem in na spletnih straneh občine kr-
ško (www.krsko.si). 
Prijavo morajo poslati tudi vsi tisti starši, ki imajo svojega otroka že vpi-
sanega v vrtcu (zaradi nove organizacije dela).
Organizacija dela: oŠ Leskovec pri krškem bo glede na prispele prijave 
pripravila, v sodelovanju z občino krško, priporočili Ministrstva za šol-
stvo in šport, Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravlja-
nje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.rs, št.75/2005, 82/2005) in Pra-
vilnika o sprejemu otrok v enote vrtca zavoda oŠ Leskovec pri krškem, 
organizacijo dela v šolskem letu 2007/2008.
Za dodatne informacije pokličite na tel.št. 07 / 492 28 65.

Anton Bizjak, ravnatelj

OŠ PODBOČJE
Podbočje 82, 8312 Podbočje

vrtec pri oŠ Podbočje bo v šolskem letu 2007/08 izvajal dva programa:
dnevni program od 6 – 9 ur (poslovalni čas od 5.30 do 16. ure) za prvo 
starostno obdobje (od 1 do 3 let) in za drugo starostno obdobje (od 3 
let do vstopa v šolo),
poldnevni program od 4 – 6 ur (poslovalni čas od 7. do 13. ure) za 
prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) in za drugo starostno obdobje 
(od 3 let do vstopa v šolo). Program se bo izvajal, glede na število pri-
javljenih otrok. v kolikor ne bo dovolj otrok vpisanih za oblikovanje 
oddelka, bomo na željo staršev vključili te otroke v dnevni program.

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2007 do vključno 26. 04. 2007. Star-
ši boste pisno obveščeni o rezultatih vpisa. Če boste potrebovali varstvo 
med letom, se ravno tako prijavite v navedenem roku. vlogo za vpis 
otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki dvignejo v prostorih vrtca, v 
upravi šole ali na spletnih straneh občine krško (www.krsko.si). 
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 07/49 77 030.

Branko Strgar, ravnatelj

OŠ RAKA
Raka 36, 8274 RAKA

obveščamo vas, da lahko v času od 2. 4. 2007 do 4. 5. 2007 vpišete v vr-
tec otroke od starosti 1 – 6 let, in sicer v dnevni program vrtca (6 – 9 ur). 
vloge za vpis dobite v vrtcu ali v tajništvu šole, vsak dan v času od 8. do 
12. ure, na spletni strani vrtca (www.vrtec.raka.si) ali na spletni stra-
ni občine krško (www.krsko.si). izpolnjene obrazce oddajte v vrtcu ali v 
tajništvu šole. dlovni čas vrtca je od 6. do 16. ure.
Starši bodo o sprejemu ali odklonitvi pisno obveščeni v roku 30 dni 
po poteku razpisa. 
dodatne informacije dobite v tajništvu oŠ raka (tel.: 49 75 022) ali v 
vrtcu.

Milvana Bizjan, ravnateljica

OŠ XIV. DIVIZIJE SENOVO
Trg XIV. divizije 4, 8281 Senovo

Objavljamo razpis za vpis otrok v programe vrtca za šolsko leto 
2007/2008. v vrtcu pri osnovni šoli Xiv. divizije senovo bomo predvido-
ma izvajali dva programa:

DNEVNI PROGRAM (6 - 9 ur), poslovalni čas od 5.30 do 16. ure:
za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) in
za drugo starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo).
POLDNEVNI PROGRAM (4 - 6 ur), poslovalni čas od 7. do 13. ure:
za prvo starostno obdobje (od 1 do 3 let) in
za drugo starostno obdobje (od 3 let do vstopa v šolo).

v primeru, da ne bo vpisanih dovolj otrok za oblikovanje oddelka PoL-
dnevni PrograM (4–6 ur), bomo na željo staršev, te otroke vključili v 
dnevne programe.
Vpis: Starši oz. zakoniti zastopniki lahko svojega otroka vpišete tako, 
da izpolnite obrazec vLoga Za vPis otroka v vrteC senovo. obra-
zec vam je na voljo v vrtCU senovo in na spletni strani občine krško 
(www.krsko.si). izpolnjen obrazec lahko oddate v vrtCU senovo ali ga 
pošljete na gornji naslov, vse do vključno petka, 4. maja 2007. Če boste 
potrebovali varstvo za otroka med šolskim letom, se ravno tako prijavi-
te v navedenem roku. Za dodatne informacije lahko pokličete na tele-
fonski številki: 07 48 81 900 (šola) ali 07 48 81 910 (vrtec).
Način obveščanja: osnovna šola Xiv. divizije senovo, vve senovo bo 
starše oz. zakonite zastopnike pisno obvestila o rezultatih vpisa najka-
sneje do 30. 6. 2007.
starši oz. zakoniti zastopniki, ki bodo dobili pozitivno rešeno vLogo, 
bodo z osnovno šolo Xiv. divizije senovo, vve senovo sklenili enole-
tno pogodbo.

Vinko Hostar, ravnatelj
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KRŠKO – Občinski svet občine Krško je na svoji 6. seji spre-
jel sklep o začasnem financiranju Občine Krško in Občine 
Kostanjevica na Krki v obdobju od 1. aprila do 30. junija 
2007. Občinska uprava bo v tem času pripravila proračun za 
leto 2007. 
v obdobju začasnega financiranja se na podlagi zakona, financi-
ranje funkcij občine in njenih nalog ter drugih s predpisi dolo-
čenih namenov nadaljuje na osnovi proračuna za preteklo leto 
do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju preteklega 
leta. Sredstva se lahko porabljajo za iste namene kot v prora-
čunu preteklega leta. Podlaga za določitev obsega porabe pa je 
realizirana poraba v enakem obdobju lani.  

Začasno financiranje Občine Krško 
in Občine Kostanjevica na Krki

Svetnica Slovenske ljudske stranke, Marjana Planinc je občin-
ski upravi na 4. seji občinskega sveta zastavila vprašanje o do-
končanju del na izhodu podhoda Čulk v starem gradu. ta so, kot 
je pojasnil oddelek za gospodarsko infrastrukturo občine krško 
že dokončana v skladu s pogojenimi deli, medtem, ko bo uredi-
tev obstoječega pločnika do ceste na Libno odvisna od uvrstitve 
v načrt razvojnih programov za obdobje 2007-2010. na vpraša-
nje kdaj in kako bo možno podvoz v Pesjem sanirati oz. urediti 
odvodnjavanje občinska uprava odgovarja, da bo problem reše-
vala družno z Ministrstvom za okolje in prostor rs v okviru fi-
nančnih možnosti. 

Jože Habinc, predstavnik Liste za razvoj mojega kraja, je 
predlagal, da mestni avtobus uvede krožne vožnje tudi ob sobo-
tah in dobil pojasnilo, da je mestni avtobus v svoji poskusni vo-
žnji prvo leto vozil tudi v soboto dopoldne a so analize kasneje 
pokazale, da vožnja v tem času ni rentabilna (povprečno so bili 
prepeljani le štirje potniki).  Jože Habinc je občini krško pre-
dlagal, da z neporabljenimi sredstvi za zimsko službo, uredi pro-
metne znake posameznih delov javne razsvetljave ter stopni-
šča, predvsem na peš prehodu na nadvozu pri tržnici. občinska 
uprava pojasnjuje, da se višek sredstev na posamezni postav-
ki prerazporedi v integralni proračun od koder se sredstva raz-
porejajo dalje. Ureditev že postavljene prometne signalizacije 
pa je občina krško tudi na pobudo svetnika Jožeta Habinca že 
predvidela v popisu del in nalog za leto 2007. kar zadeva pre-
dlog, da se v času izdelave projekta obvoznice pripravi idejni 
projekt za most za pešce pri trgovini Chemo, pa občinska upra-
va pojasnjuje, da glede na stanje izvajanja investicij v obvozni-
co Krško priprava idejnega projekta ni prednostna naloga in ni v 
obstoječem programu nrP 2006-2009.

Svetnica liste za prihodnost mladih Vilma Jan Špiler je izpo-
stavila vprašanje v kakšni fazi je priprava dokumentacije za iz-
gradnjo bazena na izbrani lokaciji južno od stadiona v krškem. 
oddelek za družbene dejavnosti občine krško pojasnjuje, da je 
glede na odločitev občinskega sveta za gradnjo pokritega baze-
na potrebno izvesti javni natečaj za arhitekturne rešitve, kar 
pomeni minimalno pol leta dodatno potrebnega časa pred po-
stopkom projektiranja. Poleg tega je lokacija pri stadionu Mati-
je gubca problematična, ker je območje določeno kot poplav-
no območje reke save na katerih gradnja ni dovoljena, zato so 
vzporedno potekali tudi postopki, da se navedeno območje iz-
vzame iz poplavnega območja.  Poleg tega je s sklepom ob-
činskega sveta o pogojih za umestitev odlagališča nsrao v naš 
prostor, izražena še zahteva, da je tudi bazen krško eden od 
projektov, pri katerih občina pričakuje sodelovanje in posluh 
države. trenutno občina krško še pričakuje odgovore Ministr-
stva za okolje in prostor. 

Svetnika Janez Požar iz Nove Slovenije in Jože Zupančič iz 
Slovenske demokratske stranke sta izpostavila izgradnjo vrt-
ca na raki in vzpostavitev pogojev za izvajanje programa osnov-
ne šole.  občina krško se intenzivno trudi za čimprejšnjo rešitev 
prostorske problematike. trenutno je v pripravi investicijska in 
projektna dokumentacija, po pripravi večih idejnih rešitev pa 
bo skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport (MŠŠ) izbrana naj-
primernejša.  Za posamezne variante bo izdelan tudi dokument 
identifikacije investicijskega projekta, ki bo pokazal vrednost 
posamezne variante in časovno dinamiko izgradnje. trenutno 
poteka postopek pridobivanja geodetskega posnetka, energet-
skega in statičnega poročila za šolo z vrtcem. Projekt občina kr-
ško ob tem pripravlja za prijavo na razpis na MŠŠ in preučuje 
možnosti izgradnje, preden pride investicija na vrsto za sofinan-
ciranje. Stvari potekajo v smeri, da bi prostorsko problematiko 
na raki vsaj delno rešili do 1.9.2008.

občinska uprava je preučila tudi pobudo svetnika slovenske na-
cionalne stranke Dušana Šiška, da se sanira in asfaltira parkirni 
prostor pri sedanji srednji šoli krško. raziskali smo potrebe Šol-
skega centra krško sevnica in preverili kaj za navedeno območje 
predvideva veljavni prostorski dokument Odlok o spremembah 
in dopolnitvah dela zazidalnega načrta spodnji grič ii (priloga 
5). iz navedene dokumentacije je razvidno, da je na delu nave-
denega območja planirana podzemna garaža in parkirni prosto-
ri. ker gre za investicijsko in finančno večji projekt, bo imeno-
vana projektna skupina, ki bo pripravila potrebne dokumente za 
nadaljnje odločanje. v vmesnem času bo poskrbljeno za najnuj-
nejše ukrepe, da ob parkiranju na sedanji površini ne bo prišlo 
do poškodb vozil, zaradi skal ipd. 

S podrobnejšo vsebino odgovorov na svetniška vprašanja se 
lahko seznanite na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si.

Odgovori na pobude, predloge 
in vprašanja svetnikov OS
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v tridesetdnevnem roku za 
izdajo mnenj so bile med na-
črtovalcem oLn, občino sev-
nica in posameznimi nosilci 
urejanja prostora usklajene 
še določene podrobnosti in 
projektni pogoji iz predho-
dno pridobljenih smernic. do 
predloga so se opredelili tudi 
krajani na javni obravnavi.

v prihodnjem tednu bo na 
občini sevnica potekal se-
stanek s predstavniki naroč-
nika in investitorja oLn, t.j. 
poslovnega sistema Mercator 
d.d. iz Ljubljane, na katerem 
bomo uskladili nadaljnje ko-
rake in aktivnosti, potrebne 
za dokončanje postopkov in 
pridobitve dovoljenja za gra-
dnjo trgovskega centra Mer-
cator v Boštanju. Zaradi iz-
jemno atraktivne lokacije 
trgovskega centra v novona-

Župan Kristijan Janc se je z direktorico knjižnice sevni-
ca Ido Tušar pogovarjal o obnovi prostorov, ki je v zaključ-
ni fazi. v teku je razpis za dobavo opreme. novi prostori na 
Prešernovi cesti bodo vseljivi predvidoma v mesecu septem-
bru. S tem bodo izpolnjeni optimalni pogoji za delo zavo-
da vnaprej, za kar bodo potrebne tudi kadrovske okrepitve. 
knjižnica bo v novih prostorih nudila tudi dodatno ponud-
bo in programe svojim uporabnikom, za kar bo potrebno za-
gotoviti še dodatno opremo s strani ustanovitelja, občine 
sevnica. občina bo Zavodu v novih prostorih poskušala za-
gotoviti čim boljše pogoje za delovanje v korist mnogih upo-
rabnikom tovrstnih storitev.

Sprejet OLN za PC Boštanj
Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 4. redni seji v sredo, 21. marca, obravnaval in sprejel predlog 
odloka o občinskem lokacijskem načrtu (OLN) za poslovno cono Boštanj – trgovski center Mercator. Pred 
izdelavo usklajenega predloga OLN, so bila skladno s terminskim planom in programom priprave prido-
bljena mnenja nosilcev urejanja prostora. 

stajajoči poslovni coni Bo-
štanj in ob glavni cesti Zidani 
Most – krško, se med lokalni-

mi podjetniki že kaže velik 
interes in zanimanje za mo-

rebitni najem ali nakup po-
slovnih prostorov v prodaj-
nem centru. 

Center bo imel skupno okrog 
2.400 m2 poslovnih površin, 

od tega bo Mercatorjev su-
permarket s skladišči in teh-
ničnimi prostori zavzel cca. 
1.500 m2. objekt bo pritlič-
ne izvedbe s 122 parkirnimi 
mesti v i. fazi, kasneje v ii. 
fazi pa je, glede na potre-
be predvidena razširitev pro-
dajnega centra z dozidavo 
objekta v velikosti 1.200 m2 
tlorisne površine in ureditev 
dodatnih 49 parkirnih pro-
storov.

v sklopu prodajnega cen-
tra bo delovala tudi turistič-
no informacijska točka, v ne-
posredni bližini je predviden 
parkirni prostor za turistični 
avtobus. Ob glavnem vhodu 
v trgovski center bo deloval 
manjši gostinski lokal, pred 
teraso lokala bo urejeno tudi 
manjše otroško igrišče. 

TC Mercator

Novi prostori za knjižnico 
Sevnica

občina sevnica bo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi pripra-
vila seznam vseh potrebnih ureditev javnih poti, ki še niso asfal-
tirane. na osnovi zbranih podatkov bo narejena ocena potreb-
nih vlaganj za ureditve. v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi 
in občino bo pripravljen program, ki bo omogočal rekonstrukci-
jo čim večih makadamskih odsekov. Ureditev poti do zaselkov, 
kjer živi malo ljudi, ki so oddaljeni od večjih naselij in zato z la-
stnimi prispevki in s prispevki krajevne skupnosti ne morejo za-
gotoviti dovolj sredstev za ureditev dostopov do naselij, bo ena 
prednostnih nalog občine v naslednjih letih. 

Kanalizacija in čistilna 
naprava Dolnje Brezovo
Predstavniki občine sevnica so skupaj s predstavniki podjetja in-
plet in projektanti krajanom dolnjega Brezovega predstavili pro-
jekt izgradnje čistilne naprave za podjetje inplet in za naselje. 
Projekt bo sofinanciran tudi s strani Ministrstva za okolje in pro-
stor, saj okoljski standardi zavezujejo občino k izgradnji čistilnih 
naprav. dogovorili so se, da bodo predstavniki krajanov sodelo-
vali pri načrtovanju kanalizacijskega sistema po naselju, kjer so 
se nekatere infrastrukturne ureditve v preteklosti izvajale pod 
vodstvom domačih gradbenih odborov.

Obisk študentov Fakultete za 
upravo
Upravno enoto sevnica, območno geodetsko upravo, davčni 
urad Brežice in občino sevnica so v sklopu izobraževalnega 
programa obiskali študenti Fakultete za upravo. Predstav-

niki navedenih ustanov so jim predstavili delovanje določe-
nih sektorjev poslovanja, tako da so lahko študentje v pra-
ksi spoznali delovanje javnega sektorja. izobraževanje so 
zaključili z ogledom sevniškega gradu, kjer jih je pozdravil 
tudi podžupan Srečko Ocvirk. v sodelovanju s fakulteto je 
prvič tovrstni način spoznavanja dela organizirala Upravna 
enota sevnica pod vodstvom načelnice Darje Drnovšek.

Načelnica predstavlja delo Upravne enote (foto: Borut 
Simončič)

Seja Občinskega sveta občine 
Sevnica
občinski svet občine sevnica se je na svoji 4. redni seji se-
znanil s projektom Centra vseživljenjskega učenja v Posav-
ju, ki ga izvaja Ljudska univerza krško in v katerem sode-
lujeta tudi oŠ sava kladnika sevnica in oŠ Milana Majcna 
Šentjanž iz občine sevnica. Predstavljeno je bilo poročilo 
Centra za socialno delo o izvajanju socialno varstvene po-
moči družini na domu, ki jo 4 delavke opravljajo za oko-
li 40 upravičencev. občinski svet se je strinjal z 11 % po-
višanjem cen tovrstnih storitev, za katere uporabnik plača 
manj kot 5 eurov na uro. Sprejeti so bili odloki, ki omogo-
čajo vključevanje občine kostanjevice na krki v regional-
ne razvojne strukture Posavja in spremembe odlokov s po-
dročja družbenih dejavnosti zaradi sprememb zakonodaje. 
svetniki so sprejeli odlok o lokacijskem načrtu za Poslovno 
cono Boštanj, ki omogoča gradnjo trgovskega centra Merca-
tor. razpravljali so še o opravljanju pokopališke dejavnosti 
v občini in se opredelili do nekaterih kadrovskih zadev, ki 
jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. Potrdili so oceno delovne uspešnosti ravnate-
ljev javnih zavodov in prodajo nekaterih zemljišč v lasti ob-
čine. sejo s 33 točkami dnevnega reda so uspešno zaključi-
li po treh urah dela. 

Vodovod Primož
Župan Kristijan Janc se je sestal z vodstvom ks Primož, ki ji 
predseduje Silvo Vintar. Pogovarjali so se o nadaljevanju in do-
končanju projekta vodooskrbe za to krajevno skupnost, ki ima 
težave pri oskrbi z neoporečno pitno vodo. na vodovodni sistem 
Primož i. faza se bodo pričeli priklapljati prvi uporabniki, v na-
daljevanju pa bo prišlo do širitve sistema še v kraje, ki jih sedaj 
sistem ni pokrival. Za vodstvo ks je izgradnja sistema vodooskr-
be v tem mandatu prednostna naloga in verjamejo, da jo bodo 
skupaj z občino uspešno zaključili. 

Obnova javnih poti
Breg, ŠMarČna – v teh dneh se je začela gradnja brvi, ki bo 
povezovala Breg, manjšo vas na levi strani reke save, znano 
predvsem kot lepo izhodiščno točko za vzpon na Lisco, z na-

seljem Šmarčna na desnem bregu najdaljše slovenske reke, 
kar kažejo fotografski posnetki sevniškega ljubitelja foto-
grafije Ljuba Motoreta.

Smilja Radi

Gradnja brvi med Bregom in 
Šmarčno

krMeLJ - društvo upokojencev krmelj letos praznuje 30-letnico 
svojega dela. ob tej priložnosti smo prejeli priznanje ZdUsa. v 
soboto, 31. marca, smo se zbrali na občnem zboru. Predsednik 
Milan Levstek je v svojem poročilu predstavil zgodovino dru-
štva. ob ustanovitvi leta 1977 je to štelo 106 članov, danes nas 
je 195. Člani skrbijo za rekreacijo, posebej aktivni so pohodni-
ki pod vodstvom Silve Dobnik. Letno organizirajo po deset dalj-
ših pohodov, mnogi med njimi pa se dnevno povzpnejo na Ka-
menško. Lansko leto smo bili na izletu po gorenjski, Primorski 
in Zasavju. Udeležili smo se tekmovanj v šahu, balinanju in stre-
ljanju. osvojili smo dva pokala. nekateri med nami so še vedno 
strastni rokometaši, tenisači, lovci, gasilci, ribiči, pevci in reci-
tatorji… obnovili smo društveno pisarno, za to je še posebej za-
služen Milan Levstek, ki nas vodi že 13 let. 
Mnogi naši člani vsa leta aktivno delujejo v krajevni skupnosti. 
Bili smo pobudniki in izvajalci izgradnje vodovoda, širitve poko-
pališča, izgradnje mrliške vežice, pločnikov… nekateri smo ak-
tivni člani tretje življenjske univerze v sevnici, dkŠd svoboda 
krmelj, društva za zdravje srca in ožilja slovenije, posavske-
ga društva za boj proti raku…, kar štirje pa smo tudi člani Posa-

30 let DU Krmelj

vskega društva menedžerjev in strokovnjakov. društvo pomaga 
svojcem ob smrti naših članov. v zadnjih 13 letih je umrlo 100 
članov, od tega 39 žensk. redno obiskujemo bolne člane in kra-
jane, ki so v bližnjih domovih za starejše občane. Franci Kos 
nas je seznanil z možnostjo koriščenja tuje pomoči na domu, ki 
jo organizira Center za socialno delo sevnica.  Berta Logar
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krŠko, sevniCa, BreŽiCe - v Horjulu je potekala prva tek-
ma za karate pokal slovenije 2007 za vse starostne katego-
rije. na tekmi je sodelovalo 49 klubov s skupno več kot 500 
tekmovalci, med njimi tudi člani posavskih karate klubov. 
Med osmimi tekmovalkami in tekmovalci karate kluba tri-
glav se je najbolje odrezal Jan Piltaver, ki je zasedel 2. me-
sto v kategoriji mlajših dečkov do 35 kg. Po medalji je pose-
gla tudi Saša Venek, ki je pri mlajših kadetinjah nad 54 kg 
zasedla 3. mesto, njen uspeh pa je dopolnil Andrej Pajk z 
bronasto medaljo pri članih do 80 kg. karate klub Hypo sev-
nica je osvojil pet medalj, od tega kar štiri Aljoša Orač: sre-
bro v katah kadetov posamično in v borbah kadetov do 75 
kg, bron pa v katah ekipno za kadete in člane (skupaj z Li-
nom Šalamonom in Domnom Vavtarjem). Bron je osvojil še 
Jasmin Dautbegović v borbah članov do 70 kg. Člani karate 
kluba Brežice so po medljah posegli trikrat: Viktor Kopinč 
je zmagal v katah starejših dečkov, Nastja Galič pa v bojih 
mlajših deklic nad 35 kg, poleg tega je bila Petra Planinc 
tretja v bojih mlajših deklic do 35 kg.

Brežiškim strelcem tri 
končna odličja
LeskoveC, BreŽiCe - s sed-
mim turnirjem državnih lig 
se je v Leskovcu pri krškem 
končalo letošnje ligaško tek-
movanje v streljanju z zrač-
nim orožjem. končni izkupi-
ček Brežičanov je zelo dober. 
na najvišji stopnički je v ka-
tegoriji kadetinj z zračno pi-
štolo končala Simona Molan, 
drugi mesti pa sta pripadli 
brežiški kadetski in mladin-
ski ekipi. Za prvo so nastopi-
li simona Molan, Marko Pše-
ničnik, Vladislav Šelest in 
Ksenija Kršlin, za drugo pa 
Kristina Grubeša, Gabrijela 
Pešec in Tadej Sečen. Odli-
čje za skupno tretje mesto 

se je v zadnjem trenutku iz-
maknilo zmagovalcu predza-
dnjega turnirja Marku Pšenič-
niku, ki je na koncu pristal na 
petem mestu. to je med mla-
dinkami pripadlo tudi Kristi-
ni grubeša. v tej kategoriji je 
bila Peščeva na koncu šesta, 
sečen pa med mladinci sed-
mi. Brežiški kadeti z zračno 
puško so nastopili v postavi 
Peter Kršlin, Jernej Jurkas 
in Jaka Kramar ter pristali na 
11. mestu. 
Pohvaliti velja tudi brežiško 
člansko vrsto. ta je kljub te-
žavam pri zagotavljanju na-
stopanja v najmočnejši po-
stavi v 1. državni članski ligi v 

streljanju z zračno pištolo na 
koncu osvojila 8. mesto ter s 
tem dosegla zadani cilj. vseh 
sedem nastopov sta opravila 
Miha Zevnik in Srečko Vid-
mar, po tri oziroma dva na-
stopa pa so zabeležili Robert 
Ferenčak, Matej Krajnčič in 
Gregor Jugovič. Brežiška vr-
sta je gladko in brez pora-
za končala tudi tekmovanje 
v tretji državni članski ligi. 
Za brežiško drugo postavo 
so tekmovali Matej krajnčič, 
Vesna Kržan in tadej sečen. 
Med posamezniki se je na 1. 
mesto zavihtel krajnčič, kr-
žanova pa je pristala mesto 
za njim. 

PiŠeCe - Člani Badminton 
kluba Pišece so se udeleži-
li turnirja v Celju, kjer se je 
merilo 54 igralcev in igralk 
iz 14 slovenskih in hrvaških 
klubov. v kategoriji ženske 
posamezno je Maja Sušin 
dosegla odlično 2., Mojca 
Omerzel pa 5. mesto, obe 
skupaj pa sta bili v kategori-
ji ženskih dvojic tretji. Med 
moškimi sta se Toni Hotko in 
David Živič uvrstila v 3. krog 
tekmovanja.

krŠko - na zagrebškem Ja-
runu je potekalo tretje kolo 
letošnje duatlonske jarunske 
lige. v sprint duatlonu sta 
tekmovalca Multisport klu-
ba iz Krškega stala na naj-
višji stopnički. Nina Mandl 
je zmagala med mladinka-
mi in bila absolutno druga, 
Blaž Žmavčič pa je zmagal 
med mladinci in pristal na 
10. mestu absolutno.

krŠko - na plavalnem mi-
tingu Slovenija plava, ki je 
potekal v Celju, so več kot 
uspešno nastopili tudi tek-
movalci triatlon kluba kr-
ško, ki so osvojili kar dve 
prvi mesti na 1500 metrov 
prosto v članski konkurenci. 
Jaroslav Kovačič je s časom 
17:07 zmagal, drugi pa je bil 
Darko Zakšek. na 800 me-
trov prosto je Matjaž Mer-
har osvojil 3. mesto. Mitinga 
sta se udeležila tudi Dolores 
Žičkar in Uroš Bršec in oba 
dosegla solidne rezultate. 

krŠko - v kranju je potekalo državno prvenstvo v latinsko ame-
riških plesih, ki se ga je udeležilo tudi pet plesnih parov iz Ple-

snega kluba Lukec. najboljši rezultat sta med starejšimi mla-
dinci dosegla Luka Vodlan in Maja Omovšek, ki sta si z odličnim 
plesanjem priborila finale in na koncu pristala na 6. mestu. Med 
starejšimi mladinci sta Tadej Drakulič in Dolores Padevski osvo-
jila 21. mesto, Tomislav Kostevc in Eva Radej sta bila med mla-
dinci 14., v kategriji pionirjev pa sta Jan Gajski in Anja Bobnič 
osvojila 12., Lovro Pečnik in Sara Kučič pa 14. mesto.

Luka in Maja odlično plesala

Luka Vodlan in Maja Omovšek

sevniCa, BreŽiCe - v vele-
nju je potekalo državno pr-
venstvo Slovenije v dolgih 
tekih, ki so se ga udeleži-
li tudi posavski atleti. Maja 
Teraž (ak sevnica) je na 
10.000 m osvojila brona-
sto medaljo, Vid Zevnik (ak 
Fit Brežice) pa na isti razda-
lji srebro v konkurenci mlaj-
ših mladincev. sevničani in 
učenci oŠ Blanca so nasto-
pili tudi na 11. novomeškem 
teku in se izkazali s petimi 
zmagami. Zmagali so: Alen-
ka Radej, Lucijan Sinkovič, 
Sebastijan Štravs, Sara Kar-
lovšek in štafeta letnik 1996 
in mlajše v postavi Reden-
šek, Gorenc in Karlovšek.

Odlični Sušinova 
in Omerzelova

Nina in Blaž na 
vrhu

Dvojna zmaga 
krških triatloncev

Medalji za 
Teraževo in 
Zevnika

sevniCa, gLoBoko - v Šem-
petru je potekalo državno pr-
venstvo v ju-jitsu borbah, ki 
so se ga udeležili tudi tekmo-
valci dBv ippon rucanor  iz 
sevnice in osvojili 7 medalj. 
Med mladinci je zmagal An-
drej Cešek, med kadeti sta 
bila druga Leon Kosem in 
Tim Avguštin, med dečki je 
srebro osvojil Domen Božič, 
bron pa Severin Stegenšek, 
med deklicami pa sta meda-
lji osvojili Sara Fišer (srebr-
no) in Melanie Terglav (bro-
nasto).  
nastopila je tudi ekipa dBv 
katana globoko in dose-
gla odlične rezultate. Matej 
Knezič je zmagal med deč-

Sedem medalj za Ippon, 
šest za Katano

ki do 50 kg, Peter Pšeničnik 
med kadeti do 81 kg, Damjan 
Žerjav pa med mladinci do 77 
kg (v finalu je premagal Pše-

ničnika). tretja sta bila Ga-
šper Krulc med dečki do 63 
kg in Tilen Kolarič med kade-
ti do 66 kg

Damjan Žerjav in Peter Pšeničnik v finalu mladincev do 77 kg

otoČeC - skozi celotno zim-
sko sezono so na igriščih tk 
krka na otočcu potekali tur-
nirji z nazivom »kids tour«, 
ki so se jih udeleževali naj-
mlajši teniški igralci iz do-
lenjske in posavske regije, 
tudi iz tk krško. na zadnjem 
turnirju se je najbolj izkaza-
la Pia Fackovič Volčanjk, 
saj je v kategoriji »mini te-
nis« ponovno zmagala. nje-
na prijateljica Ema Černelč 
je kljub borbeni igri konča-
la na četrtem mestu. v kate-
goriji »midi tenis« je nasto-
pil Nejc Pustavrh in dosegel 
tretje mesto. 

Lepi rezultati 
mladih tenisačev

krŠko, BreŽiCe - od 22. do 25. marca se je v nemškem me-
stu Singen odvijal evropski pokal v tajskem boksu v okviru 
organizacije mednarodne zveze tajskega boksa. tekmova-
nja sta se skupaj s trenerjem udeležila tudi dva člana kara-
te kluba triglav: Primož Hribšek, ki je v kategoriji članov 
do 81 kg zabeležil svojo prvo zmago s tehničnim knock-ou-
tom, in Uroš Veličevič, ki je pri mladincih do 81 kg brez 
konkurence osvojil 1. mesto, v kategoriji članov pa je v prvi 
rundi utrpel izpah ramena in predčasno končal dvoboj. oba 
sta izpolnila svoja pričakovanja in dokazala, da sta kljub 
svoji mladosti kvalitetna borca.
v kategorijo do 81kg v a-klasi, kjer nastopajo borci na med-
narodnem nivoju, pa je nastopil Rožle Jazbinšek iz tBk 
Brežice. v četrtfinalu je Jazbinšek gladko premagal Polja-
ka Ciecuro, v polfinalu pa je naletel na odličnega norveža-
na Razmusa, finalista na svetovnem prvenstvu v Bangkoku, 
ter ga z veliko truda premagal. v finalni borbi bi se moral 
Jazbinšek pomeriti z svojim kolegom Borojevičem, vendar 
je slednji boj predal in zmaga je šla v Brežice, kar je velik 
rezultat za klub, ki deluje šele leto in pol. 

Jazbinšku zmaga, 
Triglavanoma izkušnje

BreŽiCe - v soboto, 24.marca, je v športni dvorani v Bre-
žicah potekalo finale letošnje zimske lige v mnogobojih za 
dolenjsko in Posavje. Za skupno zmago je štel rezultat s fi-
nala in še dva najboljša rezultata iz prvih štirih tekem. Po 
prvih mestih so posegli tudi mladi brežiški atleti. v katego-
riji U-16 je zmagala Anja Hasičič, med dečki je bil Toni Šo-
ško tretji. v kategoriji U-14 sta zmagala Marko Planinc in 
Katja Bevc, Alen Detiček je bil drugi. v kategoriji U-12 je 
Klara Zevnik osvojila 2. mesto, v kategoriji U-10 je bila naj-
boljša Lara Omerzu, 3. mesti pa sta zasedla Žanin Kužnik 
in David Detiček. na finalu v Brežicah je organizator naj-
boljših šest nagradil z medaljami in praktičnimi nagradami, 
zmagovalci po kategorijah pa so prejeli še pokale. nagrade 
najboljšim so podeljevali olimpijca Primož Kozmus in Jurij 
Rovan ter mnogobojska slovenska rekorderka Maja Petan. 
vodje ekip so se dogovorili še za letno ligo v mnogobojih, ki 
se bo pričela 21. aprila v Brežicah.

Uspešno končali zimsko 
atletsko ligo

Karateisti na prvi pokalni 
tekmi

dŠBus še vedno vozi vsako nedeljo, ven-
dar po spremenjenem voznem redu:

smer LJUBLJANA
ob 17.45 z brežiške aP 
ob 18.00 s krške aP
ob 18.15 na raki (ob hitri cesti) 
ob 18.45 novo mesto
INFO in rezervacije
andrej supančič ( 031 832 715)

smer MARIBOR
ob 18.00 s krške aP
ob 18.15 z brežiške aP
ob 18.20 iz Župelevca izpred trgovine
ob 18.30 z Bizeljskega-gostilna Šekoranja
INFO in rezervacije
katja kordelc ( 031 880 343)

CENA: SAMO 3,4 € (LJ, MB) in 2,5 € (NM)
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sevniCa – sneguljčica, čudovita pravljica dveh svetovno zna-
nih pripovednikov, Jacoba in Wilhelma grimma, pripoveduje 
zgodbo o zelo lepi črnolasi deklici in njeni hudobni mačehi. 

govori o nevoščljivosti in zlih 
namerah, pa tudi o neskončni 
dobroti, poštenosti, pogumu, 
ljubezni in še o marsičem, kar 
nas vedno znova presneti še 
dandanes, v resničnem življe-
nju. nevoščljivost in ljubosu-
mnost, hvaležnost in dobrota 
– znano zveni, mar ne? Je naše 

življenje morda podobno kateri izmed pravljic, ki jim otro-
ci tako radi prisluhnejo? Zgodba o sneguljčici je pod režiser-
sko taktirko Ksenije Juh, učiteljice razrednega pouka na oŠ 
Blanca, zaživela v lutkovni predstavi, ki so jo v četrtek, 22. 
marca, v prostorih Mladinskega centra sevnica izvedli učen-
ci 3. razreda oŠ Blanca.

Smilja Radi,
foto: Rok Petančič 

Lutkovna predstava Sneguljčica

BrestaniCa - v današnjem času, ko ves svet postaja le velika 
vas, se moramo še posebej zavedati svojih korenin in moramo 
poznati lastno dediščino. Zato so otroci v našem vrtcu spoznava-

li ljudske običaje in življenje v preteklosti. v četrtek, 22. mar-
ca, smo staršem in vsem obiskovalcem predstavili, kaj so nekoč 
delali in kako so se zabavali. Otroci so se predstavili s prstnimi 
igrami, izštevankami, ljudskimi pesmimi... Fantje so zaplesali 
»klobuk polko«, ob bistrem potoku, »povštrtanc«... Prireditev 
je popestrila citrarka Anja Drstvenšek. Ob koncu prireditve so 
se vsi obiskovalci posladkali s slastnim kruhom, pečenem v kru-
šni peči. tako so že najmlajši dokazali, da ljudsko izročilo v na-
šem kraju še ne bo šlo v pozabo in bo z nami živelo tudi v priho-
dnosti. Helena Zupančič

Ob krušni peči

Tekmovanje dijakov
iz ekonomije

Pričakujemo preko trideset 
tekmovalcev – dijakov. ele-
ktrikarji bodo tekmovali že 

petnajstič, elektrotehniki pa 
tretjič. sicer pa je naša šola 
organizator tega tekmovanja 
že drugič, saj smo ga izvedli 

Tekmovanje elektro šol

BiZeLJsko - v petek, 23.3., 
smo učenci oŠ Bizeljsko v Za-
družnem domu Bizeljsko pri-
pravili program za mamice, 
babice, očete, dedke – skrat-
ka, za vse svoje najdražje. 
Čez celoten program nas je 
vodil osmošolec Jurij Zupan-
čič s prijetnimi mislimi in lepo 
besedo. Učenci 2. razreda in 
učenci podaljšanega bivanja 
so nam odigrali dve zelo za-
nimivi igrici. ob Zvezdici Za-
spanki in Muci Šlaparci smo 
se zelo nasmejali in zabava-
li. Pred nastopom otroškega in 
mladinskega pevskega zbora 
smo slišali kar nekaj lepih re-
citacij. ne smemo pa pozabi-
ti na učence 4. razreda, ki so 
nam pripravili dva plesa. Med 
prireditvijo so se na odru zvr-
stile tudi glasbene točke, za 
katere so poskrbeli 3. in 4. ra-
zredi s svojimi glasbenimi in-
štrumenti. Po zaključni pesmi 
so nas obiskovalci nagradili z 
velikim aplavzom.

Sonja Brkovič 
in Marija Krivec

OŠ Bizeljsko, 8. razred 

Pesem	
in beseda 
za mame

BiZeLJsko - v vrtcu, ki deluje v sklopu oŠ Bizeljsko, so starše 
ob materinskem dnevu povabili na roditeljski sestanek “malo 
drugače“. 28 malčkov v obeh oddelkih od prvega do šestega 
leta je mamicam in babicam pripravilo prisrčen kulturni pro-
gram. v njem so prikazali delček vsega, kar so počeli v pono-

voletnem 
času. Pri-
k l i c a l i 
so Zobo-
miško in 
opozorili 
na skrb za 
zobke, se 
seznanjali 
z ekologi-
jo in sor-
tirali od-
padke, iz 

njih pa, kot so prikazali, znajo tudi ustvarjati. Seveda niso 
mogli mimo prebujanja narave in pričetka spomladanske 
pravljice. Mamice so obdarili s prelepimi papirnatimi cveto-
vi. nato so starše popeljali v svet otroškega ustvarjanja, ko 
so skupaj ustvarjali še v delavnicah, in sicer papirnate cve-
tove in poslikavo vazic z barvami za steklo. 

S.V.

BreŽiCe - Zadnji četrtek v marcu je knjižnico Brežice obiskala 
Muca Copatarica. Zaradi velikega zanimanja otrok se je naj-
bolj znana slovenska mačka najmlajšim uporabnikom predsta-
vila kar dvakrat. Muca Copatarica je otrokom povedala, da se 
ponoči, ko vsi že sladko spijo, prikrade v njihove domove in 
vzame copatke tistim, ki jih niso pospravili. S seboj je prinesla 
dve vreči copat, ki jih je prejšnjo noč našla nepospravljene 

pri brežiških otrocih 
in jih vprašala, če je 
kdo med njimi prepo-
znal svoje copate. Ker 
so vsi otroci potrdili, 
da med copati ni nji-
hovih in da pred spa-
njem vsi pridno po-
spravijo svoje copate, 
jih je Muca Copatari-

ca obdarila z bonboni. srečanje z znanim pravljičnim likom 
bo otrokom zagotovo še dolgo ostalo v spominu. Za konec pa 
še novička: Muca Copatarica, ki sta jo ustvarili pisateljica ela 
Peroci in ilustratorka ančka gošnik godec, ravno letos praznu-
je svoj 50. rojstni dan. 

Sabina Stanič

Muca Copatarica v Brežicah

na letošnjem 9. frankofon-
skem dnevu so iz Brežic sode-
lovali dijaki 4.a razreda. Štir-
je nastopajoči dijaki so zbrali 
dovolj poguma in znanja, da 
so se pojavili na odru Ljudske-
ga gledališča v Celju skupaj 
z dijaki sedemnajstih gimna-
zij iz slovenije in študenti Fi-
lozofske fakultete v Ljubljani. 
Zaigrali so pred povabljenimi 
veleposlaniki iz Francije, Bel-
gije, Švice, grčije, Bolgarije 
in romunije in navdušili tudi 
svoje vrstnike. 
David Pavlin, Jernej Hostar, 
Carmen Hecher in Miha Šoba 
so na odru odigrali kot pravi 
profesionalci, »čisti Franco-
zi«, in so na tremo po resnično 
uspešnem nastopu hitro poza-

Ponovno uspešni v Celju
CELJE, BREŽICE - Dijaki slovenskih gimnazij, ki se učijo francoski jezik, se v mesecu 
marcu zberejo na srečanju, ki se imenuje frankofonski dan. Letos so že devetič za-
pored igrali in peli v francoščini na ta zanimiv snežni dan. Brežiški gimnazijci so se 
tega srečanja prvič udeležili leta 2002 in so od tedaj zvesti obiskovalci in soustvar-
jalci tega zanimivega dne. Do sedaj so pripravili kar lepo število nastopov in uspešno 
predstavili Gimnazijo Brežice. 

bili. Prav gotovo jim bo ostal v 
spominu vrvež tega dne, ki je 
združil mlade iz vse slovenije 
in pokazal, kako zvenijo fran-
coske besede pri nas. Že lani 
smo imele srečo, da smo lah-
ko naredile intervju z nagraje-
nim Boštjanom Možicem, ki 
je bil dijak naše šole, letos pa 
je imela ena od nas novinark 
čast, da se je udeležila tega 
čudovitega dne. Že na poti v 
Celje smo ugotovili, da smo iz-
redna ekipa. Jerneja smo mo-
rali iti iskat domov, ker je še 
rezal »pendreke«, žal ne brez 
poškodbe. vendar pa se je vse-
eno vse izteklo tako, kot se je 
moralo, čeprav nas že lani ni 
izučilo, da ne smemo domov 
pred podelitvijo nagrad.

tudi letos smo odšli takoj po 
nastopu in smo zopet izvede-
li šele naslednji dan, da smo 
ponovno dobili prvo nagrado. 
Zaslužil si jo je david z glavno 
vlogo policijskega komisarja. 
Seveda pa gre velika zahvala 
tudi mentorici, prof. Ani Ku-
kovičič, ki je bila dijakom v 
veliko pomoč in hkrati vese-
lje, kajti spremljala jih je kot 
del skromne, a super ekipe. 
skratka, bilo je enkratno! Mi-
slimo, da ta beseda pove vse. 
Prav gotovo pa smo lahko ve-
seli, da je takih, ki razumejo 
in znajo kaj povedati v fran-
coskem jeziku, vedno več, za 
kar gre zasluga tudi frankofon-
skemu dnevu v Celju.

Amadeja Miler, 4a

KRŠKO - Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško bo v petek, 20. aprila, potekalo 
tekmovanje in srečanje dijakov elektro šol Slovenije. Prijavljenih je štirinajst ele-
ktro šol, ki izobražujejo za poklice elektrikar elektronik in elektrikar energetik ter 
poklic elektrotehnik. 

tudi leta 2000.  
tekmovanje bo enodnevno 
in sestavljeno iz teoretične-

ga in praktičnega dela. v te-
oretičnem delu bodo dija-
ki odgovarjali na vprašanja 
iz strokovnih predmetov, v 

praktičnem delu pa izdelali 
izdelek. Za pomoč pri izvedbi 
tekmovanja smo se obrnili na 
okoliško gospodarstvo in pod-
jetja, s katerimi tudi sicer so-
delujemo. Odziv je zelo spod-
buden. Podjetja jnam nudijo 
tako finančno pomoč kot tudi 
sponzoriranje nagrad, izdel-
kov in storitev. 
Ker je tekmovanje hkrati tudi 
srečanje, bo ob tekmovalnem 
delu potekalo tudi sreča-
nje ravnateljev elektro šol, v 
času ocenjevanja izdelkov pa 
za vse tekmovalce in mentor-
je ogled kulturne dediščine 
kraja. tekmovanje bomo za-
ključili s slovesno podelitvijo 
nagrad najboljšim tekmoval-
cem in šolskim ekipam.

Erna Župan

Materinski dan na Bizeljskem

SEVNICA, CELJE – na sre-
dnji ekonomski šoli Celje je 
v sredo, 21. marca, poteka-
lo osmo državno tekmova-
nje za ekonomske gimnazije 
ter srednje strokovne in teh-
niške šole. na tekmovanju so 
številni srednješolci pokaza-
li svoje znanje iz ekonomije. 
Med 27 srednjimi šolami se je 

tekmovanja letos prvič ude-
ležila tudi srednja šola sev-
nica. na njej v šolskem letu 
2006/2007 zaključuje šolanje 
prva generacija dijakov v iz-
obraževalnem programu turi-
stični tehnik in prav ti so ob 
pomoči mentorice Slavice 
Šterk, univ. dipl. oec., ki na 

omenjeni srednji šoli pouču-
je strokovno-teoretične pred-
mete, dosegli zelo lep rezul-
tat. nad končnim rezultatom 
svojih varovancev - Aleksan-
dre Tintor, Aldijane Ramči-
lović in Aleksandra Pavkovi-
ča – je mentorica še posebej 
navdušena zato, ker se šolski 
predmet ekonomija v progra-

mu turistični 
tehnik pouču-
je samo eno 
leto, in si-
cer v 3. letni-
ku. Udelež-
ba na osmem 
d r ž a v n e m 
tekmovanju 
v znanju iz 
ekonomije je 
bila poseben 

izziv, svojevrstna izkušnja z 
ogromno pridobljenega zna-
nja, ki je prinesel aleksandri 
tintor, dijakinji 4. letnika iz-
obraževalnega programa tu-
ristični tehnik na sŠ sevnica, 
srebrno priznanje.

Smilja Radi

ŠentJanŽ - Plesno skupino gib 
sestavljamo učenke sedmega 
in osmega razreda devetlet-
ke oŠ Milana Majcna Šentjanž. 
Skupina je nastala iz plesnega 
krožka pod vodstvom učiteljice 
Sabine Ribič. Začeli smo s pro-
jektom Pust, ki je januarja in 
februarja potekal na naši šoli.
Prvič smo se predstavili v do-
mačem kraju in naredili dober 
vtis. Ko smo ples dobro izpili-
li, smo 28. marca odšli na ple-
sno tekmovanje v Brežice, ki 
je potekalo v njihovem kultur-
nem domu. tekmovanje je bilo 
napeto, vendar nam je šlo  kot 
po maslu. Odplesali smo brez 
napak in se veselili, ker smo 
dobili veliko pohval; navduše-
ni smo se vrnili domov. Oblju-
bimo vam, da nas boste še vi-
deli nastopati.

Nastja, Polonca, Tina, 
Klavdija, Barbara 

iz 7. razreda OŠ Milana 
Majcna Šentjanž

Težko je biti dober

krŠko - društvo izvir je v so-
delovanju z MC krško izvedlo 
projekt »aktivacija mladih 
za uresničevanje Lizbonske 
strategije«, katerega namen 
je, da mladi brezposelni, ki 
iščejo svojo prvo zaposlitev, 
preživijo svoj prosti čas čim 
aktivneje in si hkrati prido-
bijo čim več novih delovnih 
izkušenj. v sklopu tega pro-
jekta je skupina mladih pod 
okriljem MC krško izvedla pi-
lotski projekt. v četrtek, 29. 
marca, je tako v Čebeln'aku 
(MC krško) skupina prosto-
voljk pod mentorstvom Mir-
jane Klinec v okviru cikla 
debatnih klubskih večerov 
družbeno & družabno pripra-
vila svoj debatni večer, kate-
rega namen je bil predstavi-
tev in diskusija o temi, ki je 
zanimiva za mlade.
tokrat je bila rdeča nit de-
batnega večera, ki smo ga na 
kratko poimenovali »aktivi-
raj se«, prosti čas mladih. v 
dobri uri in pol dolgem pro-
gramu je beseda tekla pred-
vsem o aktivnem preživlja-
nju prostega časa mladih kot 
dejavnika, ki prispeva k bolj-

»Aktiviraj se!«
ši kvaliteti življenja.
iztočnico za razpravo je po-
dal zanimiv video prispevek, 
nato pa je problematiko pa-
sivnosti današnje mladine 
in pozitivno stran aktivnega 
preživljanja prostega časa 
predstavila gostja večera, 
dipl. soc. ped. Sabina Do-
genik, ki ima vrsto izkušenj 
na področju dela z mladimi, 
pred leti pa je tudi izdala pu-
blikacijo z naslovom »Mladi 
in prosti čas«. svoja mnenja 
in ideje je izrazila tudi pu-
blika, ki je tako prispevala, 
da se je večer končal v pri-
jetnem, družabnem vzdušju. 
in kar je najpomembnejše, 
prisotni smo ugotovili, da je 
potrebno današnjo pasivno 
mladino, ki večino svojega 
časa preživi pred računalni-
kom, televizijo in v nakupo-
valnih središčih, ozavestiti, 
da lahko svoj prosti čas izko-
ristijo za uresničevanje svo-
jih nagnjenj, interesov in 
sposobnosti, ki jih ne morejo 
uveljaviti pri pouku in delu, 
pa se pri tem še vedno lahko 
zabavajo.

Alenka Vrhovšek
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vabljeni so otroci iz krškega in okolice.
Cicibanove urice so brezplačne.

Otroka lahko prijavite v tajništvu vrtca 
osebno ali po telefonu

07/49-21-558 ali 07/49-05-155 oziroma na 
gsm 041 202 410

do vključno 13.4.2007.

vljudno vabljeni !

CICIBANOVE URICE !
vrtec krško bo v šolskem letu 2006/07 
organiziral CiCiBanove UriCe, ki so 

namenjene otrokom, starim od 3 do 6 let in 
niso vključeni v vrtec.

to so dnevi igre in druženja z vrstniki, 
ki bodo potekali

ob sredah in četrtkih popoldan 
med 15.30 – 18.00 uro
v mesecu aprilu in maju

v vrtcu Ciciban (pri OŠ Krško)

Začetek bo v sredo 18.4.2007.

OBVESTILA

 objavlja
Informativni vpis v izredni program glasbenega šolanja

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

RAZPIS JE NAMENJEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ime (naziv organizacije) _________________________________________________

Priimek _________________________________________________

naslov _________________________________________________

Št. pošte in kraj ________ ______________________________

davčna št. (izpolnijo pravne osebe) ________________________

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

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

NAROČILNICA

Naročite izvod 
POSAVSKEGA OBZORNIKA

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

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

Si želite spremembe na vaši poklicni poti,
želite biti del tima, ki bo pomembno soustvarjal 

jutrišnji tehnološki napredek posavske in širše regije?

Vabimo vas v mlad kolektiv, usmerjen v prihodnost.

Dejavnost: projektiranje in inženiring na področju
energetike in procesne industrije

Iščemo: univ.dipl.inž.stroj. / dipl.inž.strojništva
smer energetika, konstrukcije

Delovne izkušnje zaželene, vabimo tudi absolvente.

Nudimo: možnost nadaljnjega izobraževanja doma in v tujini,
  stimulativno nagrajevanje

Vaš CV pričakujemo na naslov:  postmaster@sipro-inzeniring.si
       Sipro Inženiring d.o.o., CKŽ 135c, 8270 Krško

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
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PREJELI SMO

Kino Servis Brežice:
Četrtek, 5. 4., petek, 6. 4., sobota, 7. 4., nedelja, 8. 
4., in ponedeljek, 9. 4.: ob 18.00 komedija Velik film 
(86 min) 
Četrtek, 5. 4., in petek, 6. 4.: ob 20.00 akcijski film Ne-
ustrašen (104 min)
sobota, 7. 4., nedelja, 8. 4., in ponedeljek, 9. 4.: ob 
20.00 drama Mali otroci (130 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 6. 4.: ob 20.00 grozljivka Utrip groze
sobota, 7. 4.: ob 18.00 družinska komedija Čudežna 
mreža, ob 20.00 akcijski pustolovski film Operacija 
Strela
nedelja, 8. 4.:  ob 18.00 družinska komedija Čudežna 
mreža
sobota, 14. 4.: ob 18.00 biografska drama Kraljica, ob 
20.00 akcijski znanstveno-fantastični film Nevidni jezdec
nedelja, 15. 4.: ob 18.00 animirana akcijska komedija 
Ninja želve (sinhronizirana v slovenščino)

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 6. 4.: ob 19.00 drama V iskanju sreče (117 min)
sobota, 7. 4.: ob 19.00 grozljivka Turistas (89 min)
nedelja, 15. 4.: ob 19.00 grozljivka Utrip groze (90 min)

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

KINO SPOREDI V POSAVJU

PREJELI SMO, OBVESTILA

ANJA BUKOVEC 
– GEMINI, recital
pianist denys Masliuk
petek, 13.4., ob 20. uri, 
darilni koncert 
za modri abonma in za izven

JURE PUKL GROUP, 
jazz koncert
petek, 20.4., ob 21. uri, 
klub kdkblagajna: 07/4880-194

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

 www.car.si/kulturni-dom-kk

Velika prenova Brežic
v Brežicah je manj prijetno, mesto je slabše prehodno, 
mnogi so ob del zaslužka. Letijo pripombe in očitki na ra-
čun občine in graditeljev. Ljudje se vprašujejo, ali bi se 
dalo hitreje in bolj organizirano graditi ter bolje poskrbeti 
za prehodnost pešcev in prometa. Menim, da je vedno od-
prta možnost nekaj narediti bolje in hitreje in seveda tudi 
nasprotno. ne vzdrži pa primerjava prenove mestnega jedra 
s sodobno gradnjo objektov, ki so pogosto tudi montažni. 
Mnogi si ogledujejo prenovo z velikim zanimanjem. večina 
ljudi pa je radovedna, kakšna bo podoba mesta, ko se bodo 
umaknili stroji in delavci: ali bo na pločnikih betonski ali ka-
mnit tlak ali ne bo pregroba površina, kakšna bo nova raz-
svetljava, in ali bodo dela opravljena kakovostno, bo preno-
va kljubovala zobu časa…?! 

Brežice doživljajo veliko prenovo. večji prenovi mestnega 
jedra sta bili po požigu brežiškega gradu in vsega mesta v 
kmečkem uporu 1515 ter po hudem potresu 1917, ko so Bre-
žičani doživeli rušilni potres. 

avgusta lani so se začele obsežne in globoke arheološke raz-
iskave. največja jama je bila izkopana pred sodiščem. glo-
boko v zemlji so arheologi so odkrili naselbino iz bronaste 
dobe in ostanke severnih mestnih vrat iz 16. stoletja, ki so 
bila sestavni del obrambnega obzidja na ugodni obrambni 
legi mesta nad reko savo. arheologi so z razkritji zgodovin-
skih skrivnosti dvignili Brežice med najpomembnejša mesta 
v sloveniji in evropi. dogovorili smo se, da se odkritja pri-
merno zaznamujejo v cesti in na fasadi.

v mestu gradijo v celoti nove inštalacije, ki bodo pod ze-
mljo, nič več ne bo napeljav po strehah, fasadah in po zraku: 
električna, plinska in telefonska napeljava, vodovod, kana-
lizacija, kabelska kanalizacija; mesto pa bo dobilo kamnite 
pločnike, kamnite robnike, novo razsvetljavo na drogovih s 
po dvema svetilkama po vzoru brežiške svetilke iz leta 1900; 
nekaj luči bo na pomembnejših fasadah, cesta bo dobila pr-
votni naklon proti sredini s koritnico iz granitnih kock, s koc-
kami bodo zgrajeni vsi dovozi v dvorišča po posebnem detaj-
lu, za invalide bodo urejeni dostopi s ceste na pločnik. vse 
to smo dosegli z veliko podporo Brežičanov, z dobrim sodelo-
vanjem župana ivana Molana, ministra andreja vizjaka, in z 
zglednim sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne slovenije, območna enota novo mesto.

v društvu za oživitev Brežic se ne obremenjujemo pretirano 
s prehodnimi tegobami, ki spremljajo prenovo, pač pa nas 
bolj skrbi, kakšna bo kakovost in trajnost prenove, če se bo z 
deli pretirano hitelo pod pritiski posameznikov, ki tudi v me-
dijih meglijo podobo resnih problemov. Če bodo dela poteka-
la prehitro, bo prišlo do posedanja pločnikov in cestišča, saj 
se vgrajuje množica cevi in drugih naprav zelo globoko, tudi 
preko 4 m v globino, teren pa se mora dobro utrditi. takrat 
bo kritika bolj upravičena!

Karl Filipčič, univ.d.i.arh.,
predsednik društva za oživitev mesta Brežice

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

V času, v katerem se obliku-
jejo predlogi za ustanovitev 
pokrajin in se naj bi na osno-
vi argumentov določil tudi se-
dež bodoče pokrajine Posavje, 
je Stane Pajk, predsednik ko-
misije za ustanovitev in dolo-
čitev sedeža pokrajine Posavje 
in poslanec v Državnem zboru 
RS, na ministra za lokalno sa-
moupravo in regionalni razvoj 
Ivana Žagarja naslovil pismo, v 
katerem je izpostavil predno-
sti občine Krško in s tem podprl 
prizadevanja, da bi ta postala 
bodoči sedež pokrajine. Obči-
na Krško verjame, da so posa-
mezna regionalna središča viri 
gospodarskega razvoja in vpli-
vajo na celotno nacionalno bla-
ginjo, zato se bodo še naprej 
trudili za združevanje in dolo-
čitev primernega sedeža. V na-
daljevanju objavljamo vsebino 
omenjenega pisma. 

Zaradi več razlogov, ki so pred-
stavljeni v nadaljevanju, bom 
vztrajal pri tem, da bo sedež 
regije v Krškem. 
Geografski razlog: občina kr-
ško je geografsko središče Po-
savja, je še vedno največja po 
površini med vsemi štirimi Po-
savskimi občinami (32.4 % ce-
lotne regije, 287 km2) in je ge-
ografsko središče Posavja.
Prometni razlog: občina krško 
in mesto krško je na križišču 
prometnih poti Sevnica - Krško 
- Brežice in senovo - Brestani-
ca - Kostanjevica na Krki.
Demografski razlog: občina kr-
ško in mesto Krško je po številu 
prebivalstva največja med po-
savskimi občinami ( 25 662 pre-
bivalcev, kar je 36.7 % regije). 
demografsko središče Posavja 
je v Krškem.
Gospodarski razlog: na obmo-
čju občine krško je po podat-
kih aJPes-a za leto 2005 bilo 
v povprečju zaposlenih 4 899 
delavcev, kar je 52,2 % vseh 

Zakaj sedež regije Posavje 
v Krško?

zaposlenih v regiji, družbe re-
gistrirane na območju obči-
ne krško so ustvarile 65.7 % ali 
144 859 milijonov sit od pri-
hodkov prodaje in ustvarile 
70 % dobička v Posavju.
Zgodovinska dejstva: v lan-
skem letu smo praznovali 
1111. obletnico prve omem-
be krškega in Brestanice v pi-
snih virih. Leta 1477 je cesar 
Ferdinand iii podelil krškemu 
mestne pravice. 1868 je krško 
postalo sedež okraja za širše 
območje desnega brega save 
na sedanjem območju Posav-

ja in delu dolenske. krško je 
bilo sedež okraja do leta 1955, 
ko se je okraj selil v trbovlje, 
nato 1958 v novo mesto, 1962 
v Celje do ukinitve. 
do sedaj so se po osamosvoji-
tvi Slovenije leta 1991 iz Krške-
ga odselile institucije: davčni 
urad, Uprava za obrambo, Ca-
rinska izpostava, po letu 2004 
(v sedanjem mandatu) pa: in-
špekcijske službe, izpostava 
za zaščito in reševanje s Cen-
trom za obveščanje in Prome-
tna policija.
v Posavju je bil v preteklo-
sti uveljavljen policentrizem 
med vsemi tremi občinami in 
ta model želimo ohraniti tudi 
v bodoče. občina krško je že 

izgubila naštete institucije in 
je že dovolj policentrično osi-
romašena.
v kolikor ni možno priti do do-
govora, kje bo sedež pokrajine, 
sam osebno podpiram »referen-
dum«, na katerem bodo prebi-
valci Posava lahko sami odločili 
o sedežu pokrajine! to varianto 
odločanja bi bilo dobro vgraditi 
v nastajajoče zakone!

Ljubljana, 20. 3. 2007

Stane Pajk,
predsednik komisije 

za ustanovitev 
in določitev sedeža 
pokrajine Posavje,

poslanec v DZ RS
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POSAVSKI OBZORNIK  
izdaja 
Zavod neviodunum  
v Krškem 

Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
e-pošta: 
redakcija@posavje.info 
trr: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

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

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin krško, Brežice in sevnica, 
od 1.1.2007 za občino kosta-
njevica na krki. rok za rezer-
vacijo oglasnega prostora v 
naslednji številki je 11. april. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
19. aprila 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO PRIREDITVAH

Četrtek, 5. 4.
ob 17.00 v kulturnem domu krško: območna revija otroških 
pevskih zborov „Pesem mladih src 2007“
ob 18.00 v prostorih Upravne enote Brežice: odprtje razsta-
ve fotografij mag. Hrvoja tea oršanića „Zelena sotočja“
ob 20.00 v Lekos galeriji ana: otvoritev razstave Janeza 
kardelja „Brejnsakerji so tu“ - 

Petek, 6. 4.
ob 18.00 v dvorani v parku krško: debatni večer z Milanom 
deklevo o romanu Pimlico
ob 18.00 v Mladinskem centru sevnica: predavanje o presni 
hrani z brezplačno degustacijo različnih vrst presnih jedi
ob 20.00 v klubu MC Brežice: ogled dokumentarnega filma 
neprijetna resnica 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): latino night - salsa

Sobota, 7. 4.
ob 6.00 izpred avtobusne postaje Sevnica: sobotni naravo-
varstveni planinski izlet - krasni vrh in krajinski park (Bela 
krajina) 
ob 20.00 v MC sevnica: First chance festival - 3. del (festival 
mladih neuveljavljenih glasbenih skupin), nastopajo: rock-
olution (Ljubljana), tavzntroza (dolenjske toplice), taking 
over Mars (kranj), kansky (Ljubljana) 

Ponedeljek, 9. 4.
ob 12.00 pri cerkvi sv. Petra na stankovem: žegnanje konj in 
dan odprtih hramov in zidanic 
ob 12.30  izpred  gasilskega doma na Blanci: tradicionalni 
velikonočni pohod

Torek, 10. 4.
ob 9.00 v kulturni dvorani sevnica: predavanje sanje Lončar 
„Kako izboljšamo imunost z naravnimi sredstvi“
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC krško): otvoritev razstave likov-
nih delavnic in akustični koncert
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P r i r e d i t v e  m e d  5 .  i n  1 8 .  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:

B R E Z P L A Č N I M A L I O G L A S IČ N I M A L I O G L A S IN I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne na-
mene. vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
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

Najamem enosobno stano-
vanje v okolici sevnice, Mir-
ne ali trebnjega. 
tel.: 07 81 84 101

Najamem stanovanjsko hišo, 
takoj vseljivo, na območju 
občine sevnica, za daljše 
obdobje. tel.: 031 282 560

Najamem garsonjero v Kr-
škem ali v Brežicah. 
tel.: 051 237 022

Oddam v najem pritlično 
sobo in sobo za skupno go-
spodinjstvo. 
tel.: 041 876 820

Oddam v najem travnik, 
cca. 50 a, na raki. 
tel.: 051 311 293

Oddam v najem dve garaži, 
prodam pa rolerje roces št. 
25 – 29, 30 – 35. 
tel.: 031 276 774

Nudim izposojo dvižne tele-
skopske košare, višine 12,5 
m. tel.: 041 555 271

Kupim hišo ali zazidljivo 
parcelo ali nadomestno gra-
dnjo, v Sevnici ali okolici. 
tel.: 041 472 521

Kupim zazidljivo parcelo ali 
hišo za podreti na območju 
Posavja. tel.: 041 369 641

Kupim novejšo, rabljeno 
avto-prikolico, izdelano v 
tPv. tel.: 031 446 019

Kupim modele: srna, srnjak, 
zajec, kokoš, petelin. 
tel.: 07 47 78 069

Kupim traktorsko kosilnico 
gaspardo, dvorez, dolžina 
180. tel.: 041 865 387

Prodam ali oddam v najem 
poslovni prostor na Seno-
vem, primeren za pisarniško 
ali drugo mirno dejavnost. 
tel.: 031 524 010

Prodam vikend in vinograd 
s 440 trtami, elektrika, as-
falt, v Mrzlavi vasi. 
tel.: 07 49 59 537

Prodam orehova jedrca, 
cena: 5 €/kg. 
tel.: 07 49 59 175 

Četrtek, 12. 4.
ob 17.00 v kulturnem domu krško: območna revija otroških 
pevskih zborov „Pesem mladih src 2007“
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC krško): potopisno predavanje 
„Belgija - čokolada, pivo in pomfrit“

Petek, 13. 4.
ob 19.00 v kulturni dvorani sevnica: nastop „Med prijatelji“ 
- zbor slomšek iz Maasmechelna 
ob 20.00 v kulturnem domu krško: koncert violinistke anje 
Bukovec „gemini“, za modri abonma in izven
ob 20.00 v sMC sevnica: filmski večer - Petek 13. (grozljiv-
ka)
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): večer animiranega filma - 
Odplaknjeni gizdalin
ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert skupin Final approach, 
growing rats in necropopcorn 

Sobota, 14. 4.
ob 19.00 v Športnem domu sevnica (mala dvorana): tečaj 
salse pod vodstvom plesnega učitelja sebastijana vodlana 
(tečaj traja 16 ur - 8 sobot)
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): Pizdun koncert - Fortaste, 
kramfid in Message sent

Nedelja, 15. 4.
ob 7.00 iz avtobusne postaje v sevnici: nedeljski pohod po 
sevniški okolici
ob 15.00 v Športnem domu Sevnica: koncert „Polka in ma-
jolka“
ob 18.00 na gradu sevnica: Pesem Posavja 2007 - območna 
revija pevskih zborov, oktetov in malih pevskih skupin

Ponedeljek, 16. 4.
ob 18.00 v kulturni dvorani sevnica: makedonska in sloven-
ska pravljica Pepelka (nastopata oŠ kole kaninski Bitola iz 
Makedonije in oŠ sava kladnika sevnica)
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Prodam zazidljivo parcelo, 
40 arov, pri Leskovcu pri kr-
škem, žganje - slivovko in 
sadjevec ter domači jabolč-
ni kis. tel.: 041 793 067

Prodam trisobno stanovanje 
v bližini hotela, v krškem. 
tel.: 041 402 841

Prodam dva prašiča, težka 
cca. 130 kg, hranjena z do-
mačo hrano. 
tel.: 031 226 701

Prodam kokoši nesnice, sta-
re eno leto, primerne za za-
kol ali nadaljnjo rejo, cena: 
1 €. tel.: 031 730 401

Prodam prašiče, težke od 
150 do 170 kg, in tri odojke. 
Pokličite zvečer na 
tel.: 07 49 67 826

Prodam pisalno mizo 150 x 
80, svetle barve, po ugodni 
ceni. tel.: 07 49 20 077

Prodam temno modro bir-
mansko obleko, št. 13/156, 
s srajco in metuljčkom. 
tel.: 040 536 706

Prodam rabljene kuhinjske 
stole, cena 40 € za 6 kom. 
tel.: 031 431 725

Prodam jedilni kot, dva sto-
la in mizo (garnitura), in 
r5 Campus, l. 93, reg. do 
10/07. tel.: 041 241 560

Prodam šolske, malo rablje-
ne citre, ugodna cena. 
tel.: 040 695 986

Prodam starejšo diatonično 
harmoniko in mlin za žito – 
na kamne. tel.: 07 49 77 366

Prodam nov lesen stolček za 
hranjenje, cena 40 €, in koš 
za plenice – palček zavijal-
ček, cena 40 €. 
tel.: 041 741 218

Prodam motokultivator go-
renje – Muta z grebenasto 
koso širine 120 cm, cena 
350 €. tel.: 031 722 810

Prodam kosilnico BCs in mo-
tokultivator Labin progres 
diesel 14 km s priključki ter 
manjši cirkular brez elektro-
motorja. tel.: 041 552 915

Prodam Zetor 5211, na novo 
registriran, 1320 dU, hidra-
vlični volan, 4 x hidravlični 
izhod in avtomatski priklop, 
cena 5.450 €. 
tel.: 03 58 06 131 

Prodam levi blatnik, kom-
pletni pod za Fička in se-
stavljiv kovinski bivalnik na 
podstavku. 
tel.: 051 813 561 

Prodam pralni stroj, hladil-
nik, bojler in sušilni stroj 
(vse gorenje). 
tel.: 031 497 806

Prodam orodje za pnevmat-
sko stiskalnico, namensko 
za PSK in drugo, 55 t potisk. 
tel.: 030 911 534

Prodam traktor iMt 549, l. 
87, in slamo v kockah, ku-
pim pa 3 t. prikolico. 
tel.: 07 49 20 493

Prodam nova vhodna vrata – 
desna, dvokrilno okno 140 x 
140 in enokrilno okno 140 x 
80. tel.: 041 652 034

Prodam dobro ohranjen ele-
ktromotor rade končar, tri-
fazni, 8 kw, 1400/m. 
tel.:  07 81 42 381 

Prodam traktorsko škropil-
nico (200 l) s cevjo 100 m. 
tel.: 041 520 140

Prodam leseni mlin na dva 
kamna (60 cm) za mletje 
žita, dolžine 3 metre. 
tel.: 041 713 596

Prodam šivalni stroj victo-
ria, mod. 161, malo rabljen. 
tel.: 041 328 062

Prodam 2000-litrsko cister-
no za kurilno olje. 
tel.: 041 472 521

Prodam dvovretenski pajek 
Faher in plug iMt 12, dvo-
brazdni, visoki klin. 
tel.: 041 913 887

Prodam mešana metrska 
drva, cena 40 €, nudim raz-
rez drv. tel.: 07 49 20 742

Prodam koruznjak, kovinski, 
dolžina 5 m, višina 2,90 m, 
širina 70 cm, cena po dogo-
voru. tel.: 031 643 409

Prodam visokotlačni vo-
dni čistilec WaP, 130 – bar, 
gretje vode do 150°C, lepo 
ohranjen, cena 700 € oz. po 
dogovoru. tel.: 041 986 254

Prodam vinogradniško škropil-
nico tomos, z navijalcem cevi, 
in 100 m cevi ter 600 l inox ci-
sterno. tel.: 031 704 951

Prodam vinograd s 400 tr-
tami in manjši sadovnjak, 
na lepi, sončni legi v okoli-
ci sevnice in Blance. 
tel.: 031 529 428

Prodam koruzo v zrnju in le-
sene bokse za zajce. 
tel.: 031 492 135

Stiki: šarmanten gospod, 
blizu 50, brez obveznosti, 
želi spoznati podobno žen-
sko med 40 in 50 letom, za 
druženje. tel.: 051 812 958

Stiki: 51-letni upokojenec, 
lažji invalid, bi rad spoznal 
žensko ali mamico za skupno 
življenje, zaželen izpit B ka-
tegorije. tel.: 031 533 071
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V tej številki objavljamo nekaj novičk, 
ki so nastale v razponu približno šesde-
set let.
To pravzaprav niti niso novičke, vredno pa 
se je spomniti na začetke ansamblovskega 
ustvarjanja v posavskem koncu Slovenije.

končujejo se tudi razpisni roki za festivale po sloveniji in 
izven naših meja. Kar nekaj posavskih ansamblov se je pri-
javilo na razpise, kako so se odrezali Posavci, bomo videli 
na samih festivalih.

ker smo že pri festivalih, lahko pišemo tudi o tem, da v Po-
savju še ni festivala narodno-zabavne glasbe, ni festivala 
zabavne glasbe, zgodi se kakšno srečanje ansamblov, ben-
dov ali alter skupin. to je vse kar premoremo v Posavju.
vrli posavski organizatorji se vsake toliko časa pogovarjajo o 
tem, zgodilo pa se je skoraj nič.
vemo, da je vse to drago, da ni denarja, vemo tudi to, da 
mogoče v regiji nimamo dobrih idej, če pa že so, jih nihče 
ne izpelje.
Posavski mediji, mogoče bi se vi morali malo angažirati pri 
tem, celo menim, da je to vaša naloga…

ne festivalska, vseslovenska ekstravagantna pevka tinkara 
kovač v tem času promovira svoj odlični album »aQa« po 
sloveniji. Le redki vedo, da je večina skladb iz prej omenje-
nega albuma nastalo prav v Posavju, v studiu roka Lopatiča 
na Borštu. rok se je tudi podpisal kot producent.
torej v Posavju imamo zmogljivosti, tudi odlične kadre pre-
moremo, organizatorji pa so popolnoma zatajili.
Mogoče pa ni tako, leto je še na začetku, bomo videli kaj 
se bo zgodilo.

v rubriki Črno-belo smo, v prejšnji številki, objavili fotogra-
fijo ansambla Modre ZveZde iz sevnice. 
Člani ansambla so bili solo kitarist silvo keršič, ritem kita-
rist je bil drago Božič, za basom je stal silvo krnc, za bobni 
pa je sedel Miran Štojs.
Modre zvezde so v 70. letih igrali po plesiščih širom Posav-
ja tja do Ljubljane.

tokrat objavljamo zopet črno-belo fotko enega prvih posa-
vskih ansamblov, ki so imeli v imenu besedo in pomen »orke-
ster«. na fotografiji je tudi prostor, v katerem je ta orkester 
igral. danes tu stoji termalna riviera na Čatežu. Mogoče se 
bo kdo spomnil na ta v tistih časih znan orkester.

Od najstarejšega ansambla pa k najmlajšemu, ki delujejo 
v Posavju.
ansambel se imenuje Mi se iMaMo radi in deluje v osnov-
ni šoli v Brežicah. v ansamblu sodelujejo otroci s posebni-
mi potrebami, pod vodstvom glasbenega pedagoga, znanega 
posavskega glasbenika in producenta vlada asanoviča.
Mi se imamo radi, delujejo že dobro leto. Med svoje veli-

ke uspehe si štejejo, ob nastopih v oŠ Brežice, Prosvetnem 
domu, nastop na 16. glasbe-
ni reviji Zapojmo-zaigraj-
mo-zaplešimo v trbovljah. 
v ansamblu sodelujejo Pe-
tra denžič, doroteja Župe-
vec, nazikreta ademi, na-
stja Fijolič, natja gerdovič, 
aleš katič, saši Pečnik in 
alen Weber. vsi radi hodijo 
na vaje, na nastope, veseli-
jo pa se že prvih posnetkov 
za Unicef pod pokrovitelj-
stvom ambasadorja dobre 
volje Lada Leskovarja.
srečno mladi glasbeniki.

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

Posavski svetniki KGZ na ekskurziji 
pri istrskih kmetovalcih
BREŽICE - V sredo, 21. marca, je Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije organizirala za svetnike brežiške Ob-
močne enote KGZ strokovno ekskurzijo po hrvaški Istri, kjer si je okoli 50 udeležencev ogledalo nasade in labo-
ratorij Minivinifikacije Inštituta za kmetijstvo in turizem v Poreču, kmetijo govedorejca Silvana Drbanića v Ka-
ščerganih pri Pazinu, Kmečki turizem Ograde v Kantunu Lindarski, prav tako pri Prizrenu, ki ga vodi Davorka 
Šaina, ter Vinoteko družine Rossi na rodovitni gorici Bajkini pri kraju Vižinada. Celodnevno ekskurzijo so udele-
ženci iz OE KGZ Brežice zaključili na domačih tleh, in sicer v Gostilni Štorovje v Selih pri Raduhovi vasi.

kgZ slovenije deluje na treh ravneh, in sicer na državni rav-
ni preko zborničnega urada v Ljubljani, pod okriljem te pa v 
organizacijski sestavi deluje trinajst območnih enot, ki ima-
jo skupno 60 izpostav na lokalni ravni. ena izmed enot na re-
gijski ravni je tudi oe kgZ Brežice, ki jo vodi Viktor Kožar, 
svetu oe kgZ pa predseduje Franc Pribožič. Brežiška ob-
močna enota ima izpostave v sevnici, krškem in Brežicah.

Udeleženci enodnevne ekskurzije

V poreškem vinarskem inštitutu je 44 zaposlenih, 
od tega kar 13 doktorjev agronomije in znanosti. 
Dejavnost so predstavili vodja inštituta (na sliki 
desno) z glavnima enologoma, na sliki v pogovoru s 
predsednikom Francem Pribožičem. 

Viktor Kožar, vodja OE KGZ Brežice, v pogovoru s 
Silvanom Drbanićem, diplomiranim agronomom in 
govedorejcem, ki ima na letni ravni 102 glav govedi, 
krmo in hrano za živino pa prideluje na 56 hektarjih 
zemljišča, ki je kar 50 km oddaljeno od kmetije.

Naši kmetovalci so si z zanimanjem ogledali za istrske 
pogoje veliko kmetijo ter pri tem ugotavljali, da bodo 
hrvaški pridelovalci potrebovali še najmanj desetletje, 
da bodo vzpostavili sistem, ki bo na minimalni ravni 
odgovarjal standardom in kmetijski zakonodaji EU.

Iz kamna grajen kompleks Kmečkega turizma Ograde 
je pozitivno presenetil, še bolj pa prijetna notranjost, 
kjer so se ob kosilu nekoliko ogreli od burje prepihani 
udeleženci, med katerimi je bil tudi Joško Kovač, 
direktor Kmečke zadruge Sevnica, v kateri so poskrbeli 
tudi za jutranjo malico. 

Že četrta generacija družine Rossi se v Bajkinih ukvarja 
z vinarstvom in se ponaša s številnimi priznanji, največ 
za kakovost vin malvazija, teran in refošk, pa tudi za 
žgane pijače kot so lozovača, rumeni muškat, medenica, 
bisa, ruta ipd. Sodobno opremljeno žganjekuho si je 
z zanimanjem ogledal tudi Mirko Maljkovič, direktor 
podjetja HPG Brežice. Poleg Marino Rossi. 

Ogledu vinoteke je sledila še degustacija.

In zaključek z večerjo na slovenskih tleh, v Raduhovi 
vasi, v gostilni Štorovje, ki se ponaša s častitljivo 
letnico delovanja 1877. Kot tretja generacija jo vodita 
Jožefa in Lojze Kovačič, ki že vrsto let oskrbujeta 
svojo gostilno oziroma goste s cvičkom, ki ga prideluje 
Janez Žaren iz Nemške vasi.

Bojana Mavsar

Ansambel Mi se imamo radi


