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RIGONCE PRI DOBOVI – Takole sta si v sredo pod večer na 
hrvaškem delu mejnega prehoda, ki se imenuje Harmica, 
podala roki načelnik občine Brdovec Mladen Debeljak in 
župan občine Brežice Ivan Molan. Povod za prijateljsko 
srečanje je bil Teden Evrope, ki so ga na Hrvaškem 
začeli prav v sosednji obmejni občini s prireditvijo, 
na kateri so poleg domačinov nastopili tudi senovski 
folkloristi. Ob tej priložnosti je župan Molan poudaril 
pričakovanje, da bo meja, ki sicer ni nikoli v resnici 
ločila ljudi ob njej, čim prej odpravljena s vstopom 
Hrvaške v EU. Že zdaj pa imajo kraji z obeh strani meje 
številne možnosti za sodelovanje v skupnih projektih, ki 
lahko s pridobitvijo evropskih sredstev koristijo obojim.

BOŠTANJ – Na predpraznični večer, 30. aprila, je v Boštanju 
zagorel zelo visok, najvišji kres za Guinessovo knjigo rekor-
dov, ki ga je uspelo po mesecu dni dela postaviti Športno-kul-
turnemu društvu Mladi Boštanj. Kres je bil visok 43 metrov 
in 44 centimetrov. V njegovo notranjost so z dvigalko naložili 
preko 700 kubičnih metrov odpadnega lesa. Pri zažigu kresa 
so si pomagali s pirotehničnimi sredstvi in mogočen plamen 
je kmalu objel konico ter se nato lotil še spodnjega dela naj-
višjega kresa. 

Zelo veliko število obiskovalcev (organizatorji so jih našteli oko-
li 15.0000) je občudovalo moč ognja in uživalo v pogledu na sve-
tle iskrice, ki so v poznih večernih urah uhajale iz  mogočnega 

plamena, ki se je dvigal visoko v nebo. Za dobro razpoloženje 
sta poskrbela še pevka Brigita Šuler in narodnozabavni ansam-
bel Roberta Zupana, številne radovedneže je pritegnil tudi bru-
halec ognja, najmlajši obiskovalci pa so svojo zabavo našli v 
majhnem zabaviščnem parku. Poskrbljeno je bilo tudi za žejne 
in lačne, ki so morali svoje jeklene konjičke pustiti na za to po-
sebej pripravljenem in pokošenem travniku in se do najvišjega 
kresa nato sprehoditi peš. Za varnost na prizorišču, kjer je pro-
stor okoli kresa varovala dobro vidna ograja ter gasilci, so med 
ostalimi skrbeli tudi člani motorističnega kluba Firestarters MC. 
Predsednik Škd Mladi Boštanj Stanko Brce je povedal, da je vse 
urejeno tudi za uradno potrditev svetovnega rekorda v guines-
sovi knjigi rekordov. Boštanjčani so se z najvišjim kresom še en-
krat zapisali v zgodovino - leta 2005 so postavili najvišji kres v 
zgodovini slovenije (visok je bil 25,86 metra), letos pa so posta-
vili najvišji kres na svetu (visok je bil 43,44 metra).   

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

Po	najvišjem	v	Sloveniji	
še	najvišji	na	svetu

Potek postavitve najvišjega kresa na svetu s pravilno 
šestkotno obliko (iz oglišč segajo v nebo smreke v višini 
posameznega dela strukture) prikazuje fotografija, posneta 
v sončnem popoldnevu z Zajčje gore nad Sevnico. Na njej 
je lepo videti, kako pri dokončni podobi kresa manjka še 
njegova konica. Le-to (visoko približno 15 metrov) so zelo 
previdno in natančno pritrdili šele zadnji dan.

Stane Pajk je ob spominu na 
tragične dogodke na Plani-
ni dejal, da tudi sam izhaja iz 
krajev, kjer je vas z imenom 
Mrzla Planina, ki je bila tudi 
požgana. Ponosen je, da je bil 

njegov oče borec 14. divizije, 
saj je bil tudi zaradi tega vzgo-
jen v duhu, da se je vedno in 
povsod potrebno postavljati na 
stran pravice in poštenja. no-
bena ideologija ni vredna člo-
veških življenj, saj je človeško 
življenje sveto in nihče nima 
pravice, da ga odvzame. edi-

Upam,	da	so	mimo	časi,	ko	
so	se	delavci	morali	boriti	
za	najbolj	osnovne	pravice
PLANINA – V prvomajskem dopoldnevu je bilo praznično pri koči na vrhu 
smučišča nad vasjo Planina, kjer je potekala proslava v organizaciji KS Cer-
klje ob Krki in Podbočje oziroma organizacijskega odbora, ki ga vodi Miha Bu-
tara. Slavnostni govornik na njej je bil poslanec v Državnem zboru RS Stane 
Pajk, ki je zbrane spomnil na oba praznika – dan upora in praznik dela.

na opravičljiva vojna je voj-
na za obrambo domovine. ti-
stih časov ne smemo pozabiti, 
naj bodo opomin sedanjim ro-
dovom, da mir, svoboda in sa-
mostojnost niso nekaj samou-

mevnega.
Poslanec Pajk je spomnil tudi 
na vojno za samostojno slove-
nijo, v kateri je prišla do izra-
za sloga vseh slovencev. iz te 
izkušnje bi se morali marsikaj 
naučiti tudi za sedanjost in 
prihodnost, saj je veliko stva-
ri, ki nas lahko združujejo. 

Mednje gotovo sodi gospodar-
ski in vsestranski razvoj, ki pa 
ga ne smemo dosegati za vsa-
ko ceno, pač pa v skladnosti 
človeka in narave. »Upam, 
da so za vedno mimo časi, ko 

so se delavci morali boriti za 
najbolj osnovne pravice. re-
publika slovenija je po ustavi 
tudi socialna država. delav-
ci imajo zakonsko pravico do 
uporabe svojega najmočnej-
šega pritiska, to je do stav-
ke,« je dejal Pajk in poudaril, 
da si slovenska država priza-
deva uravnovesiti interese 
delodajalcev in delojemal-
cev, kar je ena najpomemb-
nejših pridobitev sodobne de-
mokratične družbe. 

trŠka gora – v ponedeljek, 
30. aprila, je potekalo na tr-
ški gori nad krškim že 24. kre-
sovanje, ki ga vsako leto pri-
pravita Ld krško in ks mesta 
krško. v dokaj toplem pomla-
dnem večeru se je zbralo ne-
kaj manj kot 2.000 obiskoval-
cev. Zbrane je nagovoril tudi 
krški župan Franc Bogovič, 
ki je poudaril, da je potreb-
no ohranjati osnovno sporo-
čilo delavskega praznika ter 
dodal, da z veseljem ugota-
vlja zmanjšanje brezposelno-
sti ter vidi velike priložnosti 
in izzive ob prihajajočih no-
vih investicijah, ki bodo omo-
gočile še več delovnih mest, 
prebivalcem krške občine pa 
večjo blaginjo. Predsedni-
ca ks mesta krško Jožica Mi-
kulanc (na fotografiji med 
prižiganjem kresa) je priso-
tnim zaželela veliko prijetne-
ga druženja ter sprostitve  in 
izrazila upanje, da si bodo v 
praznikih nabrali novih delov-

Brezposelnost	upada,	zdaj	novi	izzivi

nih moči. Prijetno razpolože-
nje so obiskovalcem pričarali 

tudi člani Pihal-
nega orkestra vi-
dem, bogata go-
stinska ponudba 
z značilnim srni-
nim golažem ter 
prižiganje kresa, 
ko se je spusti-
la noč, nato pa 
so se lahko pre-
pustili še zvokom 

ansambla Lilija. 
M. Kalčič M.

Stane Pajk
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osrednja občinska slovesnost 
ob dnevu boja proti okupator-
ju je tudi letos potekala pred 
spomenikom padlim borcem 
in žrtvam fašističnega teror-

ja na Malkovcu. slavnostni go-
vornik Milan Kučan je izposta-
vil pomen svobode in spomina 
na vse, ki so se borili za ta svet 
in njegove vrednote, za vse, 
ki so padli za svobodo, ter po-
men moralnega zgleda. Prav 
je, da našim rodovom pošte-
no in iskreno povemo zgodo-
vino, brez moralne vzvišeno-
sti, brez predsodkov in brez 
politične ideologije; potrebno 
je namreč poznati in razume-
ti človeško trpljenje, ga pre-
boleti in oprostiti. najti mora-
mo pot, ki nas skozi spomine 
ne bo vodila v sovraštvo, am-
pak v spravo, saj le tak napre-
dek in mir lahko ustvari evro-
po brez zidov. da odpuščanje 
vodi do sprave, se je strinjal 
tudi predsednik Zveze borcev 

slovenije Janez Stanovnik, ki 
pa je poudaril, da to ne po-
meni, da moramo pozabiti na 
zločine, ki so se dogajali med 
vojno - imeti jih moramo v mi-

slih, da se ne bodo nikoli več 
ponovili. 

Zbrano množico so nagovo-
rili tudi župan občine sevni-
ca Kristijan Janc, predsednik 
krajevne skupnosti tržišče Ja-
nez Kukec ter Lojze Lenič - 
Mile, borec 1. dolenjskega ba-
taljona. omenjeni partizanski 
bataljon je bil ustanovljen 
pred 65-imi leti, ko se je ta-
kratni duletovi četi pridružilo 
tudi štirinajst domačinov. dr-
žavni praznik so s kulturnim 
programom, ki ga je povezo-
vala Cvetka Šeško, obogati-
li tržišči osnovnošolci, Ljudske 
pevke s telč, trobilni kvintet 
Policijskega orkestra sloveni-
je ter godba sevnica. 

Tanja Grabrijan

Prioritete delovanja stran-
ke so ob lokalnih programih 
usmerjene tudi v velike pro-

jekte, kot so gradnja hidroe-
lektrarn, gospodarsko središče 
Phoenix, razvoj energetike in 
logistike v Posavju, razvoj vi-
sokega šolstva itd. v omenje-
nih projektih zaradi „fantastič-
ne“ lege Posavja mag. Vizjak 
vidi razvojno nišo. Poudarja še 
partnerstvo med posavskimi 
občinami, saj „somestje“ po-
savskih občinskih središč vidi 

V	SDS	Brežice	optimistični
BREŽICE - Občinski odbor SDS Brežice je 20. aprila javnosti predstavil ključ-
ne izzive pri nadaljnjem delovanju v Brežicah in Posavju. Predsednik breži-
škega odbora mag. Andrej Vizjak je med proritetami delovanja izpostavil so-
delovanje lokalne skupnosti in vlade v zagotovitvi razvoja občine in regije.

v funkciji regijskega središča. 
vesel je, da se je v občini od 
leta 2002, ko je sds dobila od-

govornost vodenja občine, do 
danes brezposelnost zmanjša-
la za tretjino, povečalo pa se 
je tudi število delovno aktiv-
nih, za okoli 450 jih je več. in 
meni, da je k temu delno pri-
pomogla tudi njihova stranka, 
kajti v Posavju je v tem ob-
dobju število delovno aktivnih 
padlo. 
Z opravljenim delom je po 

dveletnem županovanju zado-
voljen tudi Ivan Molan. ob ve-
čji količini začrtanih projek-
tov verjame, da bo zaživelo 
tudi samo mesto. kot pravi, po 
ureditvi nadgrajujejo vsebine 
za njegovo oživitev, posame-
zni lastniki objektov na glav-
ni ulici pa tudi kažejo interes 
po prenovi hišnih pročelij. Žu-
pan meni, da smo lahko pono-
sni na občino, ki ima perspekti-
vo. Prepričan je, da bodo tudi 
veliki državni projekti obči-
ni prinesli pozitiven premik in 
verjame, da bo ta prostor pri-
jazen za življenje in gospodar-
sko razvit.
vodja svetniške skupine v ob-
činskem svetu Marko Herci-
gonja je vesel pozitivne klime 
znotraj občinskega sveta, kar 
ima za velik dosežek. Upa, da 
bodo v svetniški skupini enotno 
delovali še naprej in tako pu-
stili neizbrisen pečat tudi v do-
seganju boljših političnih stan-
dardov v občinskem svetu. 

S.V.

Vrh brežiškega SDS: Hercigonja, Vizjak in Molan

dokument z opredelitvami ob-
čine krško do odgovorov vla-
de na smernice, ki jih je ob-
čina vladi prvič posredovala 
že pred dobrim letom, vsebu-
je pričakovanja občine, da bo 
država v okviru umeščanja je-
drskega odlagališča sofinanci-
rala številne projekte, načrto-
vane v naslednjih letih: ceste, 
kanalizacijsko omrežje v osre-
dnjem delu občine, gradnjo ba-
zena in telovadnice v krškem, 
dozidavo oŠ Leskovec, obno-
vo Šrajbarskega turna (za pro-
store arao), izgradnjo večna-
menskega doma v dolenji vasi, 
razvoj poslovnih con ter usta-
novitev fakultete za energeti-
ko v krškem. 

večina svetnikov je v razpra-
vi dokument podprla kot dobro 
izhodišče v pogajanjih z drža-
vo glede umeščanja odlagali-
šča, svetniška skupina Lds pa 

Sprejeli	pogajalski	okvir
KRŠKO - Občinski svet Krško je na prvi izredni v tem mandatu 23. aprila obravnaval 
pogoje, pod katerimi se je občina Krško pripravljena pogovarjati o umeščanju odla-
gališča radioaktivnih odpadkov v svoj prostor. Po pestri in nekaj ur trajajoči razpravi 
so svetniki podprli predlagan „pogajalski okvir“, kot ga je poimenoval župan Bogo-
vič, čeprav so nekateri menili, da so zahteve občine nezadostne in da bi se bilo po-
trebno z državo pogovarjati v širšem kontekstu umeščanja jedrskih objektov, torej 
ne le odlagališča, temveč tudi morebitnega drugega bloka nuklearke.

je menila, da so zahteve neza-
dostne in da se je potrebno po-
govarjati ne le o odlagališču, 
ampak širše, tudi o gradnji dru-
gega bloka nuklearke. Branko 
Janc je predlagal, naj se ob-
čina v ta projekt vključi z 10-
odstotnim kapitalskim vložkom 
in tako sodeluje pri delitvi do-
bička, ki naj ga skupaj z nado-
mestili za omejeno rabo pro-
stora (po Jančevih izračunih 
bi se v skladu zbralo 30 milijo-
nov evrov letno) zbira v poseb-
nem skladu. Polovica zbranega 
denarja bi šla v občinski prora-
čun, polovica pa občanom kot 
individualna renta. 

večina svetniških skupin je bilo 
mnenja, da še ni čas za tako 
široko razpravo, ker odloči-
tve o gradnji drugega bloka še 
ni, Jančevo razmišljanje pa so 
podprli nekateri na seji prisotni 
člani koordinacijskega odbora 

lokalnega partnerstva. Bojan 
Petan je tako svetnikom sveto-
val previdnost, saj ne gre le za 
odločanje o odlagališču, ampak 
tudi o jedrski tehnologiji, ki bo 
ta prostor zaznamovala še za 
tisočletja. večina svetnikov je 
na koncu prvotni predlog opre-
delitev občine podprla, Lds pa 
o njem ni želel glasovati. 

Za pogajanja z vlado bo občina 
oblikovala pogajalsko skupino, 
v kateri bodo tudi predstavniki 
občinskega sveta. Pogajanjem 
naj bi sledil podpis obvezujo-
čega dogovora med občino in 
vlado, občinski svet pa bo mo-
ral dati tudi še soglasje na iz-
brano varianto odlagališča. o 
(ne)soglasju k državnemu pro-
storskemu načrtu se bo občina 
morala odločiti v prvi polovici 
leta 2008.

P. Pavlovič 

Zakaj ni v okviru obnove ce-
ste Malence – koprivnik ob-
novljen tudi mostiček, kdaj 
se bo začela rekonstrukci-
ja ceste na Prekopi, kdaj se 
bo končno kaj premaknilo na 
gorjanski cesti, kdo bo odgo-
varjal za nekatere „šlampa-
rije“ pri ureditvi otoka pred 
leti (tlakovci, vodovodne 
cevi), kako je s čiščenjem 
naplavin pod mostovi in kaj 
je z dimnikarsko koncesijo v 
občini, so kar deževala vpra-
šanja, v glavnem naslovljena 
na župana Mojmirja Pusto-
slemška. 
obnova omenjenega mostič-
ka ni bila predvidena v pro-
jektu obnove ceste, ki jo 
bodo slovesno odprli 11. 
maja, zato bo potrebno ta 
problem še izpostaviti, je od-
govoril župan. Za začetek del 
na Prekopi se čaka na pro-
jekt za kanalizacijo, pa tudi 
odkup zemljišč še ni izveden 
do konca, poleg tega bo obči-
na letos težko zagotovila svoj 
sofinancerski delež, zato bo 

Na	vrsti	proračun
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tukajšnji občinski svet je med 
vsemi štirimi posavskimi „v vodstvu“, kar se tiče števila 
opravljenih (rednih) sej, saj je prejšnjo sredo zasedal že 
osmič. Sejo so zaznamovala predvsem številna in zanimi-
va vprašanja svetnikov in svetnic.

obnova potekala etapno. Za 
obnovo gorjanske ceste so 
projekti pripravljeni in po-
nudba poslana, potreben je 
le še dokončni dogovor, gle-
de cevi in tlakovcev na oto-
ku pa pravega odgovora ni, 
saj tehničnega prevzema po 
opravljenih delih sploh nikoli 
ni bilo! na naplavine pod mo-
stovi bodo opozorili pristojno 
službo, dimnikarsko koncesi-
jo pa bo občina še morala po-
deliti, je odgovore zaključil 
župan, ki je svetnike pozval 
tudi, naj pripravijo predloge 
za občinski proračun, ki ga 
bodo usklajevali po prvomaj-
skih praznikih.
občinski svet je izdal tudi so-
glasje k ceni storitve pomoč 
na domu, ki jo za 11 uporab-
nikov kostanjeviški občini iz-
vaja Center za socialno delo 
krško. efektivna ura te stori-
tve stane 9,66 evrov, polovi-
co jo bodo subvencionirali iz 
občinskega proračuna, kar bo 
na leto zneslo dobrih 11 tisoč 
evrov. P. Pavlovič 

Preboleti	in	oprostiti	–	
a	ne	pozabiti!
MALKOVEC – Ob dnevu boja proti okupatorju so se na Mal-
kovcu zbrali vsi, ki ponosno ohranjajo spomin na boj za 
svobodo. Slavnostni govornik je bil Milan Kučan, v vino-
rodno vas pa se je pripeljala tudi Duletova četa na staro-
dobnih vojaških vozilih. 

Proslave na Malkovcu so se udeležili Janez Stanovnik, 
Matjaž Han, Kristijan Janc in Milan Kučan.

goriCa - v petek, 27.aprila 
nekaj pred 23. uro, je več ob-
čanov na okC krško prijavilo, 
da se v bližini naselja gorica 
sliši streljanje, po nekaterih 
navedbah tudi streljanje iz av-
tomatskega orožja. na kraj so 
odšle policijske patrulje iz kr-
škega, Brežic in prometne po-
licije. Med zbiranjem obvestil 
o dogodku (skupina več oseb 
naj bi praznovala krst otroka) 
je več oseb, pripadnikov rom-
ske skupnosti, fizično napadla 
policiste, pri čemer so upora-
bljali tudi kamenje in stekle-
nice, drugi pa so k pretepu 
pozivali in policistom grozili. 
Policisti so prijeli eno osebo, 
nato pa se s kraja umaknili. 
o dogodku sta bila obveščena 
preiskovalni sodnik okrožne-
ga sodišča v krškem in okro-
žni državni tožilec iz krške-
ga. dopoldne naslednjega dne 
je komisija PU krško s polici-
sti posebne policije enote iz 
krškega opravila ogleda kraja 
dejanja. Šest oseb so pridrža-
li in jih po zaslišanju krimina-
listov popoldne izpustili, štiri 
osebe bodo kazensko ovadili 
zaradi suma storitve kaznive-
ga dejanja napada na uradno 
osebo, ko ta opravlja naloge 
varnosti. Za omenjeno kazni-
vo dejanje je zagrožena kazen 
zapora do treh let. v incidentu 
je bilo poškodovanih pet poli-
cistov – večinoma lažje, enega 
so zaradi rane na glavi odpe-
ljali na šivanje – in tri službe-
na vozila.

Pretepli	pet	
policistov

POPRAVEK
Na zahtevo Marjana Arha 
(Cesta ob gaju 9, Leskovec 
pri Krškem) objavljamo po-
pravek, ki se nanaša na čla-
nek z naslovom „Stane Pajk 
še naprej na čelu krške SDS“ 
(Posavski obzornik št. 8, 
19.4.2007, str. 2). 
v članku je zapisan stavek 
„...saj je Marjan arh ob po-
danem poročilu o delu pod-
vomil o pravilnosti odločitve 
strankarskega „vstopa v na-
rodno občinsko vlado“...“, 
Marjan arh pa je na volil-
ni konferenci občinske-
ga odbora sds krško izjavil: 
„Vprašujem se, ali je vstop 
v nekakšno »občinsko vla-
do narodne enotnosti« ti-
sto, kar so volivci od nas 
pričakovali?“ 
v nadaljevanju stavka je na-
veden izraz „sledenje čre-
dnemu nagonu“, ki ga je 
arh uporabil v naslednjem 
kontekstu: „V nadaljeva-
nju se je Arh vprašal, ali je 
bilo dovolj pretehtano ne-
kakšno sledenje črednemu 
nagonu ob podpisu odpr-
tega pisma vladi zaradi se-
litev institucij iz Krškega v 
Brežice in dodal, da nje-
ga ni nihče vprašal o v pi-
smu izraženem »vedno ve-
čjem nezadovoljstvu tudi 
vseh občanov Občine Krško 
v zvezi z odnosom vlade do 
občine Krško« in na koncu 
to komentiral kot naspro-
tovanje ministru iz njiho-
vih vrst.“

Uredništvo

krŠko – občinski svet krške občine bo na osmi redni seji 
v tem mandatu, ki bo potekala v ponedeljek, 7. maja, 
med drugim obravnaval tudi osnutek letošnjega proraču-
na. vzrok za tako pozno sprejemanje proračuna je ureja-
nje delitvene bilance z občino kostanjevice na krki.  

Končno	tudi	o	proračunu
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Iz aprila v maj. 
Ko so me na koncu dneva 1. 
aprila in še drugo dopoldne potem 
spraševali, če me je kdo naplahtal, 
se mi je posvetilo, da je norčavi 
dan kar odplaknilo. Vsaj okoli 
moje osi ni bilo kakšnega heca. 
Zamrl je, morda celo čisto umrl. 
Uf, sami podolgovati obrazi s 
povešenimi usti in pogledi nekam 
tam. Ampak, zakaj pa bi se sploh še 
kdo ponagajal na moj račun, pomislim, ko pa me vendar 
vsakodnevno in večkratdnevno kdo itak hoče - nategniti. 
In ostale okoli mene. Zato jim morda ni do domislic, do 
zdravega smeha. Takšnega, ko bi nam od smeha solze 
zalile oči in bi nas od njega boleli trebuhi.

Če ne bi z daljincem preklapljala s 24 ur na Dnevnik, 
Odmeve, pa na Svet, ki je za moj svet ta hip najboljša 
informativna oddaja, sploh ne bi vedela, da obstaja neka 
Vichy krema. Ki od desetih žensk devetim čisto zagotovo 
z vztrajnim drgnjenjem zmanjša centimetrski obseg. Ob 
tem se vsakič zarežim, da bi bila jaz čisto gotovo tista - 
ta deseta. Popolnoma nedržavotvoren smeh me spopade, 
kadar se spravim k poslušanju prenosa slovenskih 
parlamentarnih sej. Če preciziram, prenosa sej iz 
parlamentarnega vrtca. Malo na neresno mi gre, ja.

Če bi vsakršne kaveljčke znali reševati s humorjem, bi 
morda šlo po drugačni poti. Mogoče bi našli na njej še 
kakšen pihljajček ljubezni, pa bi se dalo. Če bi poganjali 
pedala, če bi se petsto metrov do tržnice podali s stopali, 
bi mogoče le pozdravili vsaj četrt deževnega aprila. 
Z deževnim optimizmom pričakujem majsko Zofijo, 
pričakujem, da bo kaj pametnega spustila na zemljo, 
kakšno tiho in šelestečo noč, sploh, da bo zmerna in ne 
orkanska. Čeravno – ni kaj – je bil letošnji april kot 
nalašč za uživanje. Ali za premislek, kako kot svinjčeta z 
mehom ravnamo z naravo.

Gotovo pa je vse siceršnje znašanje nad Naravo, pisanje 
o lepem in grdem vremenu najmanj škodljivo za pisca. 
Razen, da rečejo, da ta kvasi o vremenu. Brez posebne 
škode je kričati nad politiko ZDA in Rusije, krcati 
slovensko, pa je že korajža. Se ve, domači poslanci v 
ljubljanskem parlamentu, predsedniki in člani strank… 
Skoraj bogokletno pa se je s kritiko šopiriti po bližnjih 
logih. In si drzniti to še obelodaniti. Vsem brez izjeme 
pa godi poslušanje in branje hval. Pero pač ustvarja 
mnenje. Rahločutno leze v bit. Se samosprašuje ob 
packarijah, ko razgrinja mahinacije in jih pošilja v 
bralno ali slušno javnost.

Kosovel, Kajuh, Kocbek, Bor, Pavček, Ravel, Miloševa, 
Konec, neprešteti pesniki in pisatelji, neprešteti 
novinarji, slikarji, glasbeniki, kulumnisti, komentatorji. 
Na svoj način pozorno opozarjajo na grdobije (tudi 
na plemenitosti), ki jih ljudje v svojih ego popačenih 
predstavah počnemo. Ko gre v celoti vse za dobiček in pri 
tem ena »glavnina« preko trupel tlači drugo, večinsko 
glavnino, in jo napaja z nebulozami. Ko naj bi za 
normalno misleče partizanstvo ostalo partizanstvo in 
svoboda svoboda. Ko naj bi ovčice vseh sort in vrst enkrat 
spregledale, kaj bi s svojo več stoletno zgodovino sploh 
počele… 

…pa bomo še počakali. Na odkritja. Ko se bodo odkrile 
še vse orožarske afere od pamtiveka dalje, ko bo nekdo 
preštudiral vse tepeže in poboje, ko bodo učni načrti taki, 
da bo šolska mladina vedela za pomen dneva osvobodilne 
fronte oziroma za dan boja proti okupatorju – katerega 
proti komu, vprašanje je sedaj!? Ko bo rojen modrijan, 
ki bo vse manjšemu številu Slovencev, raje državljanov, 
izmislil mega formulo vsaj dveh otrok v družini, z drugo 
poglavitno formulo, kako jih popeljati v življenje, v zrela 
in samostojna leta. In najprej, da bodo ti mladi roditelji 
sploh imeli pogoje za delo in streho nad glavo.

Za delovno sredino brez apaurinov, persenov, helexov, 
kjer si bodo za to lahko z užitkom pripravili 4 x 4 stene, 
no, recimo, kjer bodo lahko svojim naraščajem brali 
pravljice, jih spodobno živeli in preživeli… No, pa me 
je skoraj minil zgornji hec. Naj živijo Zemlja, Knjiga, 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

smernice med drugim vsebu-
jejo predloge, naj se pri iz-
gradnji t.i. vrbinske ceste 
po varianti 2 upoštevajo ob-
stoječi dostopi do kmetijskih 
površin, stanovanjskih in dru-
gih objektov, na celotni tra-
si naj se zgradi od vozišča z 
zelenim pasom ločena kole-
sarska steza, na območju po-
slovne cone vrbina pa tudi 
hodnik za pešce, javna raz-
svetljava in avtobusno posta-
jališče, v času gradnje naj se 
zagotovi čim bolj nemoten 
promet. 

občina krško je gradivo za 
smernice dala v obravnavo 
tudi krajevnim skupnostim 
mesta krško, dolenja vas in 
Leskovec pri krškem in jih 
deloma tudi upoštevala. tako 
je v eni od smernic zapisala, 
da se mora nova cesta pričeti 

Smernice	za	novo	cesto
KRŠKO – Krški svetniki in svetnice so pred dvema tednoma brez večje razprave potrdili občinske smer-
nice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve za novo cestno povezavo Krško – Brežice. Pri tem 
so bile upoštevane tudi nekatere, ne pa vse, pobude krajevnih skupnosti mesta Krško, Dolenja vas in 
Leskovec pri Krškem, ki so obravnavale to tematiko.

pri načrtovanem novem kri-
žišču na območju sedanje-
ga križišča Brege – Leskovec 
in nadaljevati po robu indu-
strijske cone Žadovinek do 
novega mostu preko save in 
ne tako, kot je predlagano v 
variantah. Za občino ni spre-
jemljiv niti potek ceste v ob-
močju do uvoza v nek in nato 
po novi trasi proti železni-
ški progi pri sp. starem gra-
du, zato predlaga, naj trasa 
na tem delu poteka po južni 
strani koridorjev daljnovodov 
iz smeri nek proti Zagrebu in 
nato proti železniški progi, 
na območju sp. starega gra-
du pa naj se zgradi priključek 
lokalne ceste na novo cesto. 
Z vidika umeščanja v prostor, 
hrupa in prometnih obreme-
nitev ni sprejemljiv niti po-
tek ceste na območju stare-
ga gradu, katerega krajani so 

že napovedali, da ceste skozi 
stanovanjsko naselje ne bodo 
dovolili.

v predlogu smernic sicer niso 
vključene vse pobude ks do-
lenja vas in Leskovec. ks do-
lenja vas je predlagala spre-
membo trase na območju 
starega gradu in dolenje 
vasi, ks Leskovec pri krškem 
pa novo varianto na območju 
Žadovinka. občina teh pre-

sejem je odprl direktor sev-
niškega območnega zavoda za 
zaposlovanje Anton Koren in 
napovedal, da bo postal tra-
dicionalen, vsako leto v dru-
gem posavskem središču. kot 
gost je spregovorl tudi direk-
tor bosanskega zavoda za za-
poslovanje Huso Savić. Poz-
dravil je tovrstne prireditve in 
dejal, da so se v njegovi drža-
vi dobro prijele. 
na tokratnem prvem tovr-
stnem sejmu se je predstavi-
lo okoli 15 podjetij s celega 
Posavja, ki so dijakom, štu-
dentom, brezposelnim in tudi 
zaposlenim s predstavitvami 
prikazali potrebe po določe-
nih kadrih. trenutno so iska-

Posavski	zaposlitveni	sejem
BREŽICE - Sevniška območna enota Zavoda za zaposlovanje in Zavod Regio sta pod pokroviteljstvom 
vseh posavskih občin 19. aprila pripravila prvi Posavski zaposlitveni sejem. Pod sloganom „Zgrabi prilo-
žnost“ je s spremljajočimi aktivnostmi skozi ves dan potekal v avli Upravne enote Brežice.

ni gradbinci, trgovci, gostinski 
in turistični delavci, kovin-

ski predelovalci, prevozniki in 
projektanti.
izvedli so še okroglo mizo na 
temo „imamo nova delovna 

mesta, a nimamo za to usposo-
bljenega kadra“, na kateri so 

sodelovali; anton koren s so-
delavko Karmen Starc, župa-
na Ivan Molan in Franci Bogo-
vič, sevniški podžupan Srečko 

Utrinek s svečane otvoritve sejma

Ocvirk, direktor zavoda regio 
Robert Ostrelič, direktorica 
Zavoda za podjetništvo in turi-
zem Brežice mag. Nataša Šer-
bec, svetovalec slovenskega 
podjetniškega sklada Manfred 
Lepej in bosanski gost. Ude-
ležba na njej je bila nad priča-
kovanji, tako s strani podjetij 
kot iskalcev zaposlitve. Ugo-
tovili so, da kljub pozitivnemu 
trendu, ki se odraža v padcu 
brezposelnosti, v Posavju tudi 
primanjkuje določenih kadrov. 
ob okrogli mizi sta potekali še 
predavanje o turizmu kot per-
spektivi ter konferenca o za-
poslitvenih možnostih v regiji 
do leta 2013. 

S.Vahtarič

dlogov zaradi „že sprejetih 
dolgoročnih razvojnih pro-
gramov na območju mesta 
krško z Leskovcem in dolenje 
vasi“, to pa bi pomenilo tudi 
„odmik realizacije in celovito 
spremembo sprejetih razvoj-
nih programov“, predlogov ni 
upoštevala, prav tako pa ne 
občinski svet, ki je predlog 
smernic sprejel soglasno.

P. Pavlovič 

sevniCa - v sevniškem domu upokojencev so pripravili praznovanje 
visokih življenjskih jubilejev štirih varovancev doma. Alojz Perc in 
Ivana Grozde sta praznovala 96., Frančiška Štruc in Ana Grobolj-
šek pa 90. rojstni dan. Poleg sostanovalcev in osebja doma so jim 
vse dobro zaželeli tudi predstavniki območne organizacije rdeče-
ga križa, krajevne skupnosti sevnica in župan Kristijan Janc.

Praznovanja	visokih	
življenjskih	jubilejev

krŠko - Zveza ekoloških gibanj slovenije je v ponedeljek v kd 
krško pripravila predavanje in javno tribuno na temo argumen-
ti proti gradnji novih jedrskih elektrarn v evropi in drugega blo-
ka v sloveniji. o nevarnih posledicah in neupravičenosti gradenj 
novih jedrskih objektov je predaval Jean-Yvon Landrac, član 
nevladne francoske organizacije »sortir du nucléaire«. obisko-
valcev dogodka ni bilo veliko, bodisi so doma postavljali mlaje 
in kresove ali pa se jim zdijo ideje o opustitvi jedrskih objektov 
ter uporabi alternativnih virov preveč tuje in nerealne.  M.M.    

Proti	novim	JE
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Zavod vrbov Log si prizade-
va za ohranjanje podeželja 

in razvijanje zavesti o njego-
vem trajnostnem razvoju. di-
rektorica Bernardka Zorko 
je ob pričetku Zelenega fe-
stivala, ki so mu dali pomen-
ljiv naslov naj zadiši po koži 
zemlje, izpostavila rodovitno 
prst oz. zemljo, ki jo bolj ali 
manj zapostavljamo, hodimo 
po njej, smo od nje odvisni, 
vendar pa z njo ne ravnamo 
tako, kot bi morali. Pouda-
rila je še, da Zeleni festival 
daje priložnost za sklepanje 
partnerstev in snovanje novih 
idej ter projektov s ciljem za 
ohranjanje okolja kasnejšim 
generacijam. Zbrane udele-
žence je ob otvoritvi nagovo-
ril tudi krški župan Franc Bo-
govič in izpostavil dejstvo, 
da je občina krško v sloven-
skem in širšem prostoru bolj 
kot po zelenem okolju znana 

Naj	zadiši	po	koži	zemlje!
KRŠKO, SENUŠE, BREZOVSKA GORA - Zavod Vrbov Log iz Brezovske Gore je pripra-
vil že tretji Zeleni festival pod geslom Naj zadiši po koži zemlje, ki se je v petek, 
20. aprila, pričel s strokovnim posvetom v krškem Kulturnem domu, se nadaljeval 
v soboto na eko tržnici pred Mercatorjevim nakupovalnim centrom in s sajenjem 
drevesa na Senušah ter se končal z nedeljskim pohodom do Ajdovske jame.

po okoljsko agresivni proizvo-
dnji ter navedel nekaj prime-

rov, pa tudi rešitev, organi-
zatorjem pa zaželel uspešno 
izvedbo festivala. Zemlja in 
prst sta se informativno iz-
obraževalno prepletali tudi 
na posvetu, ki je sledilo, saj 
so predavatelji in udeleženci 
odstirali najrazličnejše pogle-
de nanju ter se dotaknili od-
lagališča in odpadkov v občini 
krško. sobotni dan je bil po-
svečen ekološkemu in biodi-
namičnemu kmetovanju. do-
gajanje so snovalci Zelenega 
festivala pričeli na krški eko 
tržnici in obiskovalcem pro-
movirali t. i. zeleni avtomo-
bil, ki se vozi na solatno olje 
ter ima manjše vplive na oko-
lje. Popoldan pa so pred ga-
silskim domom na senušah 
najprej posadili sadno dre-
vo skorš, nato pa so poteka-
la najrazličnejša predavanja 

o kakovosti hrane, ekološkem 
vrtnarjenju in alternativnih 

rastlinskih vrstah ter izku-
šnjah pri ekološkem kmetova-
nju. Pripravili so tudi razstavo 
ponudnikov ekološko pridela-
ne hrane, ki so jo udeležen-
ci lahko poskusili. v nedeljo, 
22. aprila, so aktivnosti pre-
nesli v naravo. organizirali so 
pohod od senuš do ajdovske 
jame. Pohodniki so si ogleda-
li neolitsko svetišče in se se-
znanili z jamskimi prebivalci 
netopirji ter njihovo vlogo pri 
vzdrževanju naravnega rav-
novesja, nato so se podali do 
najstarejšega skorša v slove-
niji, smolinskega jezera ter 
še na eko kmetijo kerin. 

M. Kalčič M.

Rodovitno prst izpod Podjame je simbolično delil tudi 
krški župan Franc Bogovič.

Zlatko Križan 
obiskovalcem eko tržnice 
predstavlja zeleni 
avtomobil, ki ga poganja 
solatno olje.

v novoizvoljeni 10-članski 
vodstveni odbor (vo) je ob-
činski svet potrdil tri pred-

stavnike; Blaža de Costo, 
Franca Venišnika in Fer-
da Pinteriča, ki so bili že 
do sedaj v odboru, župan 
Ivan Molan je predlagal 
dosedanjega člana Stane-
ta Preskarja in kot novega 
aleksandra Denžiča, novi 
so člani krajevne skupno-
sti (ks) Šentlenart; Stane 
Radanovič, Ivan Polajžar 
in Branko Hervol, v odbo-
ru ostajata dosedanja pred-
stavnika agencije za radio-
aktivne odpadke (arao) 
mag. Nadja Železnik in To-
maž Škoberne. 
Člani so po poslovniku izvo-
ljeni po teritorijalnem prin-
cipu, iz področja potenci-
alne lokacije in okoliških 
krajevnih skupnosti. 
Predstavniki ks Šentlenart 
so zahtevali, da doseda-

Vodstveni	odbor	
rekonstruiran	
Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice je 24. aprila 2007 na 3. redni seji 
izvedel rekonstrukcijo odbora, ki jo je po poslovniku pogojevala potrditev nove 
potencialne lokacije odlagališča NSRAO v brežiški Vrbini. 

nji predsednik odbora Stane 
Preskar zaradi dobrega dose-
danjega dela in izkušenj pri 

vodenju odbor vodi še na-
prej, kar so ostali člani so-
glasno potrdili, enako so so-

glasno za podpredsednika 
potrdili predsednika ks Šen-
tlenart staneta radanoviča. 

novoizvoljeni odbor so po seji 
javnosti predstavili stane Pre-
skar in stane radanovič, žu-

pan ivan Molan in direktor 
arao dr. Miran veselič. 

Župan je pohvalil delo vo, 
ki da je zaradi vztrajnosti 
doprinesel k novi lokaciji za 
odlagališče v občini. Meni, 
da so skupaj dosegli namen 
o boljšem informiranju jav-
nosti, saj verjame, da bo 
odlagališče nsrao v Posav-
ju in je, kot pravi, interes 
Brežic, da so zraven. dr. 
veselič pa je javnost sezna-
nil, da je predprimerjalna 
študija o primernosti bre-
žiške vrbine za potencialno 
lokacijo v zaključni fazi in 
jo bodo v kratkem predlo-
žili v obravnavo okoljske-
mu ministrstvu. Po sklepu 

vlade pa bodo omogočene 
terenske raziskave, ki jih 
predvideva letos poleti.

Lokalno partnerstvo 
Brežice 

Vodstveni odbor 

Javnosti so nov odbor predstavili predsednik Stane 
Preskar in podpredsednik Stane Radanovič, župan 
Ivan Molan in dr. Miran Veselič

Dosedanji in novi člani na skupni seji 

 PodJetniŠki Center krŠko
 Javni zavod
 Cesta krških žrtev 46, 8270 krŠko
 tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

Program vavčerskega svetovanja
Namen programa vavčerskega svetovanja je spodbuditi podjetnike h koriščenju 
zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih lahko pridobijo dodatna znanja in spo-
sobnost samostojnega reševanja problemov ali izkoriščenja podjetniških priložno-
sti. Posledično se s pomočjo programa povečuje število dinamičnih, rastočih ma-
lih in srednje velikih podjetij, ohranja se obstoječa in obenem odpira nova delovna 
mesta ter spodbuja samozaposlitev.

Javna agencija RS z podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je začela z izvajanjem 
programa vavčerskega svetovanja, ki podjetniško naravnanim ciljnim skupinam 
ponuja subvencije za uporabo zunanjih svetovalnih storitev. To pomeni, da lah-
ko podjetniki začnejo koristiti svetovalne storitve programa, predvsem jeseni pa 
bodo v programu na voljo tudi sredstva za subvencioniranje usposabljanj. Pro-
gram je namenjen malim in srednje velikim podjetjem in potencialnim podjetni-
kom, ki se odločajo podjetniško pot. Osrednja storitev je podjetniško svetovanje 
s področja poslovnih funkcij podjetja in svetovanje pri pripravi razvojno naravna-
nih programov in projektov. Dostop do programa na lokalni ravni zagotavlja JAP-
TI v sodelovanju z vstopnimi točkami VEM, kjer se potencialni uporabniki storitev 
lahko vključijo v program in naročijo vavčer. Tako Podjetniški center Krško izdaja 
vavčerje za podjetnike iz občin Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Potencial-
ni podjetniki lahko koristijo 100-odstotno subvencijo za različne svetovalne stori-
tve, v skupni vrednosti do 1.500 evrov. Mikro, mala in srednja podjetja pa lahko 
koristijo 50-odstotno subvencijo za različne svetovalne storitve, in sicer v skupni 
vrednosti 4.000 evrov. Za svetovanje pri pripravi Raziskovalno razvojnih (R&R) 
projektov, ki bodo v kratkem razpisani lahko tudi izkoristite možnost subvencioni-
ranega svetovanja v okviru vavčerskega programa svetovanja. Upravičeni strošek 
subvencioniranega svetovanja je namreč tudi svetovanje pri pripravi razvojno na-
ravnanih programov, projektov in poslovnih načrtov. Poudariti pa je potrebno tudi 
to, da lahko podjetja uveljavljajo davčno olajšavo za vlaganja v R&R projekte.

V vavčerski program svetovanja se lahko vključite na Podjetniškem centru Krško, 
CKŽ 46 (stara lekarna), telefon 07 490 22 20, info@pckrsko.si), PC Krško ima eno 
izmed vstopnih točk VEM in predstavlja mesto, kjer se potencialni uporabniki sto-
ritev lahko vključite v program in naročijo vavčer. Pri vključitvi boste dobili kata-
log svetovalcev, ki vam lahko svetujejo.

Pripravila:	 Direktor:
Tanja Levstik Franc Češnovar 

Posebej svečan je bil prvi maj, 
saj je evharistično slavje ob so-
maševanju vodil celjski škof 
msgr. dr. Anton Stres. Minulo 
nedeljo so se zbrali na slavno-
stni seji Župnijskega pastoral-
nega sveta ter izvedli še slav-
nostno akademijo z bogatim 
kulturnim programom. v žu-
pnijski cerkvi so odkrili spomin-
sko ploščo s kronogramom, av-
torja mariborskega pomožnega 
škofa dr. Jožeta Smeja. kape-
lski godbi, pevcem, gasilcem, 
turističnemu in konjerejskemu 
društvu,  društvu za razvoj po-
deželja ter arhitektu Karlu Fi-
lipčiču so podelili priznanja, saj 
jim po besedah kaplana Matjaž 

Roterja vedno priskočijo na po-
moč. v sklopu osrednjih pra-

Župnija	Kapele	praznuje
KAPELE - S prireditvami, ki bodo potekale do 15. avgusta obeležujejo 220 let usta-
novitve župnije in 100 let posvetitve župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja. 

znovanj so 22. aprila pripravi-
li srečanje nekdanjih kaplanov, 

od leta 1975, ko župnijo kapele 
soupravlja župnik iz Brežic, se 
je zvrstilo 10 kaplanov, večina 
se je udeležila srečanja.
v praznovanje so vključili tudi 
otroke in mladino iz kapel in 
širše okolice in minuli konec te-
dna zanje pripravili tridnevne 
oratorijske dneve. kaplan ro-
ter in katehistkinja Sonja Špa-
dič sta ob animatorjih mlade 
popeljala v svet ustvarjanja, 
razmišljanja o sebi in prijatelj-
stvu ter vlogi v cerkvi in seveda 
zabave s pesmijo in plesom. 

S.Vahtarič 

Na oratorijskih dnevih so tudi peli in plesali

Kaplani z dekanom Milanom Kšelo

KONCERT 
Peter Dirnbek & Vox Populi 

Petek, 4. maj 2007, ob 19.00 uri 
na terasi Mestnega atrija v Brežicah. 

vstopnine ni! 
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kostanJeviCa na krki, sLinovCe – društvo gorjanska konjeni-
ca iz kostanjevice na krki, ki združuje okoli 40 lastnikov konj, 
je na jurjevo nedeljo, 22. aprila, pripravilo šesti in tako že tra-
dicionalni blagoslov konj na slinovcah. Prireditev se je pričela 
s povorko praznično okrašenih vpreg in konjenikov skozi kosta-
njevico na krki, pred znano romarsko cerkvijo na slinovcah pa 
je preko 100 konj, ki so jih lastniki pripeljali iz kostanjeviškega 
in šentjernejskega področja, krškega polja, senovega in tudi od 
dlje, blagoslovil novomeški duhovnik Janez Jasenovec. Po šte-
vilu zbranih konj gre za eno večjih tovrstnih prireditev v slove-

niji, ki si jo je ogledalo nekaj sto obiskovalcev, s koračnicami 
pa popestril kostanjeviški pihalni orkester. Blagoslovu je seveda 
sledilo druženje ob jedači in pijači. 
gorjanska konjenica, ki ji predseduje Milan Vodopivec z dob, 
letos sicer praznuje desetletnico obstoja in bo v okviru prve-
ga kostanjeviškega občinskega praznika razvila društveni pra-
por. P.P.

Jurjev	blagoslov	konj	na	
Slinovcah

Obiskovalcem blagoslova konj se je z brežiška, na 
katerem stoji slinovška cerkev, odpiral čudovit pogled 
na številne konje in vprege.

DOMA POD GORJANCI – Članice ženskega pevskega zbora 
Aktiva kmečkih žena Pod Gorjanci so v nedeljo, 22. 
aprila, v kostanjeviškem kulturnem domu pripravile 
že enajsti letni koncert, tokrat z naslovom „Doma 
pod Gorjanci“. V zboru pojejo kmečke ženske iz 
kostanjeviške občine ter iz krajevnih skupnosti 
Podbočje in Veliki Podlog iz krške občine, v zadnjem 
letu pa jih vodi Jožica Čelesnik. Poleg pevskega so 
članice zbora že tradicionalno pokazale tudi igralsko 
znanje, saj so med petje ljudskih pesmi vpletle skeč 
o prigodah Mici oziroma Mary, ki se je po 50 letih 
življenja v Ameriki vrnila domov, pod Gorjance, 
prireditev pa je povezovala gonilna sila aktiva Nuška 
Abram. Kot gostje so prijeten nedeljski koncert poživili 
še člani Folklorne skupine Duplo iz Pišec. P.P.

kostanJeviCa na krki – Številnim čistilnim akcijam ob dnevu 
Zemlje so se v soboto, 21. aprila, pridružili tudi v občini kosta-
njevica na krki. v sodelovanju številnih društev, ki delujejo v ob-

čini, so se odločili, da bodo temeljito očistili svoje kraje. občina 
je poskrbela za rokavice in vrečke ter naročila zabojnike za sme-
ti, udeležnci pa so se zbrali pred osnovno šolo. ribiči so čistili vo-
dotoke, jamarji so uredili cesto do kostanjeviške jame, lovci so 
čistili „mestno hosto“ pri bencinskem servisu, športniki so očisti-
li gmajno... Poleg tega so udeleženci akcije uredili okolico po-
kopališča, počistili vejevje pri zdravstvenem domu, na orehovcu 
so uredili okolico igrišča, čiščenje pa je potekalo tudi po drugih 
vaseh. na šoli so imeli že dan pred tem eko dan, na katerem so 
učenci nižje stopnje čistili po kostanjevici, učenci višje stopnje 
pa so se skupaj z učitelji pridružili sobotni akciji. Po zaključku či-
ščenja se je seveda prilegla malica v šolskih prostorih.  P.P.

Čistilna	akcija	v	Kostanjevici

Udeleženci čistilne akcije med delom

kakor je ob letnem poroči-
lu dela in delovanju krškega 
oZvvs vse od njegove ustano-
vitve poudaril dolgoletni pred-
sednik Rudi Smodič, so z vr-
sto aktivnosti v združenju, ki 
je eno od 54-ih veteranskih 
območnih združenj v slove-
nji, zadovoljni. Število čla-
nov se je namreč iz začetnih 
120 povečalo na 354, pred-
vsem pa so uspeli vzpostaviti 
zelo dobro sodelovanje z dru-
gimi in sorodnimi veteranski-
mi organizacijami in združe-
nji, ki si prizadevajo ohranjati 
pomen slovenstva in spomine 
na dni osamosvojitvene vojne 
in vzpostavljanje samostojne 
in neodvisne države. ob tem 
so v združenja vsa leta nudili 
tudi pomoč članom, ranjenim, 
invalidom in svojcem padlih, 
razvili svoj prapor, prirejali ali 
bili soorganizator spominskih 
prireditev in skrbeli za ohra-
njanje dokumentacije, s ka-

Mohar	na	čelu	veteranov
KRŠKO – V prostorih krške osnovne šole so se v petek, 20. aprila, na volilnem letnem zboru sestali člani krškega Ob-
močnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS), ki deluje že enajsto leto. V tem obdobju je združenje 
uspešno vodil Rudi Smodič, v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju pa ga bo nasledil veteran Zdenko Mohar.

tero so ob pričevanjih članov 
med drugim sodelovali pri obli-
kovanju Zbornika Posavje 1989 
– 1991, pomemben dogodek pa 
je bilo tudi odkritje spomin-
skega obeležja v krakovskem 
gozdu oziroma na Zalokah. Za 
svoje člane so organizirali tudi 
različne ekskurzije, kot deni-
mo v minulem letu ogled za-
sebnega vojaškega muzeja ta-
bor v Lokvah pri Lipici, ki ga 
ureja privatni zbiratelj in ve-
teran Srečko Rože, ter ogled 
nastajajočega Centra voj-
nih veteranov v Logatcu, kjer 
so krški praporščaki za vestno 
delo prejeli zahvalne listine. v 
začetku letošnjega leta pa so 
v oZvvs še s štirimi sorodnimi 
društvi uredili in na novo opre-
mili skupne prostore na Cesti 
krških žrtev 30. 

aktivnosti v dveh mandatnih 
obdobjih je bilo veliko, ka-
kor tudi vloženega dela rudija 

smodiča, ki je bil na čelu zdru-
ženja vse od ustanovitve leta 
1996, in so ga na njegovo željo 
zaradi delovnih obveznostih 
na tokratnem volilnem zbo-
ru razrešili. ob izvedenih voli-
tvah so na mesto predsednika 
izvolila Zdenka Moharja, smo-
diča pa imenovali za častnega 
predsednika združenja. na vo-
lilnem zboru je člansko izka-
znico prejelo štirinajst članov, 

Novoizvoljeni predsednik 
OZVVS Zdenko Mohar

sevniški grad je v svoji boga-
ti zgodovini menjal mnogo la-
stnikov (najznamenitejša je 
bila italijanska družina Mosco-

nov, ki je na gradu živela od 
leta 1595 do leta 1619). dalj-
nega leta 1803 je postal lastnik 
sevniškega gradu Johann Händl 
pl. rebenburg, ki je preuredil 
grajsko okolico: znižal je ob-

Zasadili	grajsko	vinsko	trto
SEVNICA – V prekrasnem petkovem dopoldnevu, 20. aprila, točno opoldne, je na 
grajskem pobočju sevniškega gradu potekala saditev grajske vinske trte za graj-
ski vinograd, ki je v daljni preteklosti že krasil južno grajsko pobočje. 

zidje, zasul grajske jarke, ob 
gradu in na pobočju grajske-
ga griča pa je uredil okrasne in 
gospodarske vrtove. Posebnost 

grajske vrtne ureditve so bile 
kulturne terase, ki jih je re-
benburg s precejšnjim gradbe-
nim posegom v južno pobočje, 
kamnitimi podpornimi škar-
pami, namenil za nasad vin-

ske trte in žlahtnega sadnega 
drevja. in prav na tem pobočju 
bo odslej naprej ponovno da-
jala posebno podobo gradu in 
njegovi okolici na novo posaje-
na vinska trta. Prve štiri sadi-
ke vinske trte od 500 trt, koli-
kor naj bi jih bilo zasajenih na 
grajskem pobočju, so v petko-
vem dopoldnevu zasadili: Mar-
jan Pirc z Malkovca, kralj cvič-
ka 2006, Kristijan Janc, župan 
občine sevnica in Martin Do-
linšek, mlajši, gostilničar z 
vrha nad Boštanjem, ki bo na-
jemnik grajskega vinograda. 
skupaj sta vinsko trto zasadi-
la Petra Pozderec, direktorica 
kŠtM-ja, in Zdravko Mastnak, 
enolog in bodoči vinar iz sevni-
ce. izbrana vinska trta je mo-
dra frankinja.

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

za aktivno delo v združenju pa 
so bila podeljena tudi prizna-
nja, zahvalne listine, medalje 
in plakete. Priznanja so preje-
li: Jože Ivanjšek, Jože Kelne-
rič, Miroslav Vrček in Marjan 
Brinovec, praporščaka Miha-
el Tišlar ter Tomislav Kozo-
le zahvalni listini; bronaste 
medalje: Jožef Belinc, Tomi-
slav Kozole, Bojan Kastelic, 
Drago Kramer, Osvald Valen-
tinčič, Anton Novak in Bran-
ko Noč; srebrno medaljo Er-
nest Breznikar, zlato medaljo 
pa predsednik Pokrajinske-
ga odbora Zvvs Mitja Terop-
šič. slednji je za dolgoletno 
in uspešno delo ob tej prilo-
žnosti podelil tudi tri najvišja 
veteranska priznanja, in sicer 
plaketo Zvvs, ki so jo prejeli 
rudi smodič, generalni sekre-
tar Zvvs Jože Kuzma in v od-
sotnosti Jože Grajžl.

Bojana Mavsar 

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

ČateŽ oB savi - društvo po-
deželske mladine (dPM) Bre-
žice je kot lanskoletni zma-
govalec kviza 21. aprila v 
termah Čatež organiziral dr-
žavni kviz Mladi in kmetij-
stvo. odzvalo se je 12 regij-
skih ekip, med njimi tudi naši 
lanski zmagovalci. v kvizu so 
odgovarjali na „trde orehe“ 
s področja obnovljivih virov 
energije, domačih zdravilnih 
rastlin, o Lizbonski strategi-
ji ter organiziranost in delo-

Kviz	Mladi	in	kmetijstvo
vanju Zveze društev. tretje 
mesto je osvojila ekipa dPM 
dravska dolina, drugo mesto 
dPM dobrava in zmago dPM 
Metlika. 
v sklopu aktivnosti so izve-
dli še okroglo mizo na temo 
„kako obdržati mlade na po-
deželju?“, kot gostje so se 
odzvali kmetijski minister Iz-
tok Jarc, predsednik kgZs 
Peter Vrisk in župan Ivan 
Molan. 
organizatorji so jim pripravi-

li bogat kulturni program, v 
katerem so sestre Levak za-
pele himno, nastopale pa še 
citrarki Alenka Iljaš in Mate-
ja Avšič, monolog o zeliščih 
je predstavila Jana Kovačič, 
pa mladinski zbor oŠ Breži-
ce, folklorna skupina iz artič, 
Nuša Derenda, MPZ slavčki, 
kvartet Jurčki, Marko Ferlan 
in MPZ kapele, ansambel Jer-
neja kolarja pa je mlade za-
baval še po končani priredi-
tvi. S.V.
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aprila, s pevsko revijo pev-
skih zasedb iz Loga, sevni-
ce, kompolja, okiča, Blance, 
Preske, dolenjega Boštanja 

in Boštanja, 
ki še neguje-
jo tradicijo, 
da ob godu 
sv. Jurija ho-
dijo po va-
seh in pojejo 
jurjevo pe-
sem. kot je 
še povedal 
Žibert, na-
slednjo pri-
reditev na-
črtujejo 27. 
maja, ko 
bodo z re-
vijo pevskih 
zborov po-
častili spo-

min na pred 75 leti umrlega 
skladatelja in organista igna-
cija Hladnika.  B. M.

Po besedah predsednice dU 
Brestanice Olge Košir je bila 
sindikalna podružnica upoko-
jencev rajhenburg ustano-
vljena konec mesece febru-
arja 1947 in je ob ustanovitvi 
štela 30 članov, ki jih je kot 
prvi predsednik vodil Josip 
Hlebec. Že leta 1970 so s po-

močjo tedanjih invalidskih 
delavnic Brestanica razvili 
društveni prapor, sicer pa so 
društvu novo organiziranost 
in samostojno obliko delova-
nja omogočile šele ustavne 
spremembe v letu 1974, na 
podlagi katerih je bil sprejet 
Zakon o društvih, sindikalna 
podružnica upokojencev raj-
henburg pa se je preimeno-
vala v društvo upokojencev 

60	pomladi	Društva	
upokojencev	Brestanica
BRESTANICA – V Osnovni šoli Brestanica so v soboto, 21. aprila, v velikem številu člani tamkajšnjega Društva 
upokojencev (DU) s kulturnim programom, podelitvijo priznanj in družabnim srečanjem obeležili šest de-
setletij delovanja. Gre za enega najstarejših DU v slovenskem prostoru, saj je bilo ustanovljeno že davnega 
leta 1947, in tudi za enega od društev z najdaljšim in neprekinjenim stažem delovanja na območju Posavja, 
v katerega je danes vključenih dobrih 400 upokojenih krajank in krajanov iz območja KS Brestanica.

Brestanica. v slednjem so se 
leto kasneje vključili v Zvezo 
dU slovenije, ki je tudi danes 
krovna organizacija društva. 
v prvih desetletjih delovanja 
je bilo veliko dela vloženega 
v socialno področje, v reševa-
nje stanovanjskih težav čla-
nov, v medsebojne pomoči in 
organizacijo sindikalnega tu-
rizma, pa tudi v zagotavljanje 
članskih popustov za vožnjo 
z vlakom, za nakup ozimni-
ce ipd. v kasnejših letih so 
društveno dejavnost obogati-
li še z novimi vsebinami, kot 
so denimo planinarjenje, re-
kreacija, letovanja, izleti, iz-
delava ročnih del in z drugimi 
različnimi oblikami druže-
nja, z obiski starejših ali bol-
nih sovaščanov na domovih 
ali po domovih starejših ob-
čanov ipd. Zveza dU sloveni-
je jim je leta 1974 omogoči-
la nakup društvenih prostorov 
od termoelektrarne Brestani-
ca, od lanskega leta dalje pa 
je dokončno urejeno tudi la-
stništvo objekta.

ob kulturnem programu, ki 
ga je povezovala Margare-
ta Marjetič, izvajali pa učen-
ci brestaniške osnovne šole, 
člani dkd Brestanica, pevci 
Stanka Macur, Andreja Bra-
čun in Marko Železnik ter ci-

trarka Petra Vovko, sta dol-
goletna predsednica Minka 
Zalokar, ki je kar trinajst let 

vodila dU, in v lanskem letu 
izvoljena predsednica Olga 
Košir, podelili priznanja za 
večletno požrtvovalno delo v 
društvu. Prejeli so jih Milena 
Žičkar, Helena Omerzel, An-
drej Kovačič, Jože Hriber-
šek, Ivan Petan in Jože Mirt, 
predsednik Zveze dU sloveni-
je Vinko Gobec pa je ob tej 
priložnosti izročil Mariji Ku-
kovičič tudi veliko plaketo, 
najvišje priznanje ZdUs. Ma-
rija kukovič, ki je članica dU 
Brestanica že od leta 1993, 
je vse od tedaj do letošnje-
ga leta ali kar polnih štirinajst 
let vestno opravljala tajniška 

opravila v društvu, kot pro-
stovoljka na terenu obiskuje 
na domovih bolne sokrajane 

in pomoči potrebne, vsa leta 
pa vodi tudi enkrat na teden 
sekcijo telovadbe, ki pomeni 
za člane ne le razgibavanje s 
poudarkom na skrbi na zdra-
vem načinu življenja, temveč 
tudi obliko druženja. Čestit-
kam ob jubileju so se poleg 
predsednika ZdUs Vinka Gob-
ca, ki je hkrati tudi obširneje 
zbranim predstavil zdravstve-
ne in pokojninske reforme, 
pridružili tudi predstavniki 
drugih dU iz občine krško in 
različnih delujočih društev, 
pa tudi krški župan Franc Bo-
govič.

Bojana Mavsar

Nagrajenci za večletno delo v društvu

Marija Kukovičič, 
dobitnica najvišjega 
priznanja ZDUS

BoŠtanJ – v župniji Boštanj 
so zaključili drugi niz prire-
ditev, s katerimi obeležuje-
jo 150 let tamkajšnje farne 

cerkve, hkrati pa so te tudi 
že uvod v še bolj častitljivo 
obletnico, in sicer 500 let žu-
pnije Boštanj v letu 2009.
Po besedah boštanjskega žu-
pnika Fonzija Žiberta, so v 
soboto, 21. aprila, nastopili 
domači gledališčniki skupine 
trg sevnica z igro Pod svobo-
dnim soncem, dan kasneje, 
22. aprila, pa je v farni cerkvi 
ob sveti maši potekal blago-
slov turistično informacijskih 
tabel, ki jih je sevniški župan 
Kristijan Janc predal klju-
čarjem farne cerkve v Bošta-
nju, kakor tudi podružničnih 
cerkva, na katerih bodo na-
meščene, in sicer na Šmarč-
ni, kompolju, Logu, Lukov-
cu, okiču in topolovcu. niz 
aprilskih prireditev v počasti-
tev jubileja farne cerkve so 
zaključili v ponedeljek, 23. 

Člani odbora za promocijo 150 let 
boštanjske farne cerkve in 500 letnice 
župnije: Gregor in Marija Simončič, Jelka 
Bec in boštanjski župnik Fonzi Žibert 
(Foto: Judith Zgonec-Tscherfinger )

Boštanjske	cerkve	opremljene	
z	informacijskimi	tablami

krŠko - ob mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic, 
ki ga obeležujemo 23. aprila, je valvasorjeva knjižnica kr-
ško ponovno pripravila prireditev z naslovom Podarimo knji-
go in cvet.

Popoldanska prireditev ob dnevu knjige je v parku pred knji-
žnico potekala že tretje leto zapored in pritegnila kar nekaj 
pozornosti tako obiskovalcev knjižnice kot naključnih mimo-
idočih. v knjižnici želijo, da bi prireditev, pri kateri se zgle-
dujejo po starem katalonskem običaju podarjanja knjige v 
zameno za cvet, postala tradicionalna. Poleg tega so se na 
stojnicah s ponudbo svojih izdelkov predstavili tudi rokodelci 
iz Centra za razvoj podeželja in vdC krško, pa tudi Mladinska 
knjiga s ponudbo knjig po ugodnih cenah. Še bolj živahno je v 
parku postalo pozno popoldne, ko so za otroke pripravili pra-
vljično urico, zaigral pa je še Big band krško.  P.P. 

Podarimo	knjigo	in	cvet

Obiskovalcem so v zameno za cvet ali pa tudi brez tega 
brezplačno delili knjige.

krŠko - v kulturnem domu krško so konec februarja zaključili 
z delno obnovo objekta. Pihalni orkester videm, ki je deloval v 
sejni sobi, se je izselil. sejno sobo – po novem imenovano klub 

kdk - pa so preuredili v večnamenski prostor, ki je uporaben 
tako za predavanja in seminarje, kot za bolj sproščeno klubsko 
vzdušje in dogajanje. do sedaj so se med drugim tu zvrstili tri-
je koncerti, najodmevnejši pa je bil koncert preteklega petka, 
ko ja nastopila mednarodna jazzovska zasedba Jure Pukl gro-
up. glasbeniki (Jure Pukl – saksofon, Robert Jukič - kontrabas, 
Daniel Noesig (a) - trobenta in Howard Curtis (Zda) - bobni) so 
z vrhunskim muziciranjem navdušili občinstvo. ta koncert sodi 
v etno-jazz cikel, ki ga sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo 
rs, zaobjema pa osem koncertov, ki jih bodo letos organizirali 
v kdk. Zvrstili se bodo še Jararaja, Caminoigra, Alenka Godec 
& Blaž Jurjevčič, Funtango, Lovro ravbar kvintet in the Fool 
Cool orchestra z Vlatkom Stefanovskim. Programska in prostor-
ska novost kdk - ja prinaša svežino v mesto in bližnjo okolico - 
za vse generacije, za publiko, ki rada prisluhne malo manj ko-
mercialnim in malce zahtevnejšim koncertom. 

Koncerti	v	Klubu	KD	Krško

BreŽiCe – glasbena šola Brežice je pripravila tradicionalno pri-
reditev poimenovano »Znamo tudi drugače«, ki se je tudi resnič-
no začela drugače z vstopom v dvorano Prosvetnega doma, ko je 
sam vstop pomenil malo ugankarije, koncertni program v dvorani 
pa je pričel ruk'n but''n band, ki je vzpodbudil z udarno na moč 
Mitje Kuslja. v koncertno pisanem in vabljivem programu je or-
ganizatorju uspelo pripraviti prijetno presenečenje, ko so ob 

njihovih učen-
cih zaigrali in 
zapeli tudi nji-
hovi bratci in 
sestrice in star-
ši, ki po tolikih 
letih niso izgu-
bili glasbenega 
znanja in vse-
kakor tudi po-
guma, saj so si 
nekateri med 
njimi glasbeno 
bogastvo nabi-

rali v domači glasbeni šoli, tega ali znanje s kakega drugega 
področja pa nadgrajujejo v drugih šolah. vsekakor je pri odr-
ski sceni izvzeta gostujoča mamica Nuša, ki sta jo s seboj pri-
peljala sinova Matevž in Gašper Derenda. nenazadnje – zado-
voljstvo je bilo slediti ravnatelju Dragutinu Križaniću, ki se je 
tokrat med osemnajstimi točkami izpostavil tudi kot moderator 
in voditelj programa.

N.J.S.

Zelo	drugače…

Patricija Petelinc, flavta in glas in 
Marjetka Petelinc, citre in glas  
(Foto D. Rožman)

trŽiŠČe – na jurjevo nede-
ljo in ob svetovnem dnevu Ze-
mlje, 22. aprila, je potekal pri 
cerkvi sv. Jurija na Šentjurje-

vem hribu nad tržiščem tradi-
cionalen blagoslov konj in ko-
njenikov ter slovesna zasaditev 
lipe v spomin na doseženo dru-
go mesto, ki ga je dolenjska vas 
Pijavice v lanskem letu prejela 
na vseslovenskem tekmovanju 

Stoji,	stoji	lipa	zelena
za najlepše urejeno slovensko 
vas. Hkrati naj bi bilo to tudi 
simbolno dejanje za ohranitev 
in varovanje slovenskih gozdov 

pred napovedanimi klimatolo-
škimi spremembami. 
Pri zasaditvi lipe na Šentjurje-
vem hribu, pri cerkvi sv. Jurija, 
so sodelovali: Jože Mori, pred-
stavnik Zavoda za gozdove slo-
venije, Dominik S. Černjak, 
predsednik turistične zveze 
slovenije, Kristijan Janc, žu-
pan občine sevnica, Petra Poz-
derec, direktorica kŠtM-ja in 
Marjan Pirc, lanskoletni kralj 
cvička, ki je na izbrano me-
sto prijezdil s konjem. Zbrane 
sta poleg predsednika turistič-
ne zveze slovenije in župana 
občine sevnica nagovorila še 
Cvetka Jazbec, predsednica 
turistične zveze občine sevni-
ca in Janez Kukec, predsednik 
ks tržišče. v kulturnem progra-
mu so nastopile Ljudske pevke 
s telč, zaigrali so člani godbe 
Blanški vinogradniki in za za-
ključek še zapeli Jurjevo pe-
sem Jurjevci iz tržišča.

Smilja Radi 
Foto: Tanja Grabrijan

Lipo so zasadili Marjan Pirc, Dominik S. Černjak, Jože 
Mori, Petra Pozderec in Kristijan Janc. 
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slovenski podjetniški sklad je v petek, 
20.04.2007, objavil v Uradnem listu rs, št. 36 
prva dva razpisa za kredite malim in srednje ve-
likim podjetjem:

Javni razpis za odobritev neposrednih 
dolgoročnih investicijskih kreditov za nova 
podjetja v letu 2007 in
Javni razpis za odobritev mikrokreditov za 
mala podjetja v letu 2007 

Ostali krediti Slovenskega podjetniškega sklada, ki bodo objavlje-
ni v maju ali juniju 2007:

Posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami 
slovenskega podjetniškega sklada
garancije za finančni leasing za nova, rastoča in zrela 
podjetja, ki nimajo zadostnih denarnih sredstev za plačilo 
obveznega pologa pri najemu leasinga
Ugodni krediti za raziskovalno razvojne aktivnosti malih in 
srednje velikih podjetij (v sodelovanju z Ministrstvom za 
gospodarstvo)

Poleg kreditov bo slovenski podjetniški sklad v maju ali juniju 2007 
objavil tudi razpise za sofinanciranje, to je za subvencije za raz-
lične projekte:

sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme
sofinanciranje za turistične projekte
sofinanciranje za zagon inovativnih podjetij, ki sodelujejo 
s tehnološkimi parki, podjetniškimi in univerzitetnimi 
inkubatorji
sofinanciranje za podjetja v institucijah inovativnega okolja
sofinanciranje za razvojno raziskovalne projekte 
(industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj in stroški 
pridobivanja industrijske lastnine) malih in srednje velikih 
podjetij v letu 2007

več informacij o objavljenih razpisih dobite na spletni strani: www.
podjetniskisklad.si/razpisi.htm.

Drugi predvideni javni razpisi Ministrstva za gospodarstvo v letu 
2007 na področju razvoja in raziskav:

Javni razpis za skupne razvojno – investicijske projekte 
skupine podjetij (skupina najmanj 3 povezanih neodvisnih 
podjetij)
Javni razpis za mobilnost visoko kvalificiranih kadrov iz velikih 
v mala in srednje velika podjetja.

informacije o objavljenih razpisih Ministrstva za gospodarstvo spre-
mljajte na spletni strani: www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpi-
si_povabila/javni_razpisi/. 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo predvideva 
v letu 2007 objaviti še javni razpis namenjen tehnološkim centrom 
ter javni razpis za mlade temeljne raziskovalce v podjetjih.
informacije o objavljenih razpisih Ministrstva za šolstvo, znanost in 
tehnologijo spremljajte na spletni strani: www.mvzt.gov.si/si/jav-
ni_razpisi/.

•
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•

Robert Ostrelič
direktor

robert.ostrelic@rra-posavje.si

Evidentiranje	podjetniških	
projektov	za	prijavo	na	javne	
razpise
vse podjetnike, gospodarske družbe, kmetij-
ska gospodarstva in javne institucije, ki razmi-
šljate o razvojnih investicijah, pozivamo, da o 
svojih namerah na takšen ali drugačen način 
obvestite rra Posavje oz. vzpostavite stik z 
našimi svetovalci, ki vam bodo znali pojasniti, 
ali je za vaše razvojne ideje možno pridobiti 
nepovratna sredstva strukturnih skladov eU.

GOSPODARSTVO

Mateja Jazbec
Pomočnica direktorja

svetovalka za gospodarstvo 
in finančne vzpodbude

mateja.jazbec@rra-posavje.si

REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA 
POSAVJE

TURIZEM

Slovenski podjetniški sklad bo predvidoma 
20. maja 2007, objavil razpis za sofinancira-
nje (subvencije) za turistične projekte ma-
lih in srednje velikih podjetij za dvoletno 
obdobje do porabe sredstev. njihov namen je 
pospeševanje razvoja turizma s subvencijami 
za manjše turistične naložbe ter za investi-
cijska vlaganja v turistične namene:

projekti v vrednosti od 250.000 € do 2,5 mio €
predmet razpisa: izključno za namestitvene kapacitete z 
najmanj 10 postelj, namestitveni objekti kategorije 3* in več 
(hoteli, moteli, penzioni, apartmajska naselja), 
višina subvencije (sofinanciranja) maksimalno do 40% 
upravičenih stroškov za mala in srednje velika podjetja oz. 
ne več kot 750.000 €

razpisno dokumentacijo za posamezne razpise, promocijsko gra-
divo in pripomočke za pripravo vlog dobite na spletni strani sPs 
http://www.podjetniskisklad.si/razpisi.htm.

razpis za velika podjetja - projekte v vrednosti nad 2,5 mio € za 
namestitvene zmogljivosti od 50 postelj dalje kategorije 3* in več, 
športno turistična infrastruktura, bazeni in bazenski kompleksi kot 
dodatna ponudba ob že obstoječi ostali infrastrukturi, golf igrišča, 
izgradnja in prenova žičniških naprav,…) z maksimalno višino sofi-
nanciranja 30 % (vendar ne več kot 4 mio €) razpisuje Ministrstvo 
za gospodarstvo (MG) - Direktorat za turizem.

informacije o objavljenih razpisih Ministrstva za gospodarstvo spre-
mljajte na spletni strani: www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpi-
si_povabila/javni_razpisi/. 

vse ostale informacije lahko spremljate tudi na naši spletni stra-
ni: http://www.rra-posavje.si/index.php?lg=0&mf=4&mc=166&pg
=239.

•
•

•

Morana Polovič
svetovalka za razvoj turizma

morana.polovic@rra-posavje.si

Nataša Šterban Bezjak
svetovalka za razvoj človeških virov

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV

Posavska štipendijska shema
regionalna razvojna agencija Posavje bo v 
juniju 2007 objavila javni poziv za vključi-
tev podjetij v štipendijsko shemo.

INFRASTRUKTURA, OKOLJE IN PROSTOR

trenutno so na področju okolja in prostora 
aktualni razpisi eko sklada ter Ministrstva za 
okolje in prostor.

Eko sklad ima trenutno aktivna dva razpisa, ki se nanašata na pridobiva-
nje ugodnih kreditov za namen okoljskih naložb za fizične in pravne ose-
be ter samostojne podjetnike:

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov ter
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samo-
stojnih podjetnikov.

Ministrstvo za okolje in prostor ima trenutno aktivna dva javna razpisa, 
ki se nanašata na finančne spodbude za fizične osebe, in sicer:

Javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leti 2007 in 2008 ter
Javni razpis za finančne spodbude za investicije v povečanje ener-
getske učinkovitosti obstoječih večstanovanjskih stavb.

Za podjetniške projekte iz področja energetske učinkovitosti ter upo-
rabo obnovljivih virov energije naj bi Ministrstvo za okolje in prostor 
pripravilo razpis v juniju 2007, ko bo na voljo večji obseg sredstev za 
spodbujanje tovrstnih investicij.

Bližnjice do vsebin razpisov najdete na www.rra-posavje.si, ali neposre-
dno na spletnih straneh www.ekosklad.si in www.aure.si.

1.
2.

1.

2.

Janko Omerzu
svetovalec za infrastrukturo, 

okolje in prostor
janko.omerzu@rra-posavje.si

RAZVOJ PODEŽELJA

Program razvoja podeželja R Slovenije 2007-
2013 je temeljni dokument, skozi katerega bo 
država izvajala ukrepe štirih osi, ki upoštevajo 
potrebe na področju razvoja podeželja in jih bo 
sofinancirala na podlagi prijav na javne razpise, 
ki jih bo v ta namen razpisovalo Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

trenutno stanje izraža potrebe po izboljšanju konkurenčnosti primarne 
proizvodnje in krepitvi ekonomskega in socialnega stanja podeželja ter 
uveljavitvi podjetniške miselnosti za povečanje zaposlenosti.

Namen ukrepov 1. osi: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in 
gozdarskega sektorja je izboljšati konkurenčnost kmetijskega in goz-
darskega sektorja, dvigniti dodano vrednost in kakovost v pridelavi in 
predelavi kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov, hkrati pa pove-
čati tudi usposobljenost in zaposljivost na podeželju.

Ukrepi 2. osi: Izboljšanje okolja in podeželja so namenjeni ohranjanju 
kulturne krajine in varovanju okolja. gre za ukrepe, ki vključujejo spod-
bujanje okolju prijaznih kmetijskih praks, ohranjajo kmetijsko krajino 
in gozdove ter ugodno vplivajo na podnebne spremembe.

k večji konkurenčnosti podeželja, večjemu številu delovnih mest, iz-
boljšani prilagodljivosti delavcev in povečanemu vlaganju v človeški ka-
pital so namenjeni ukrepi 3. in 4. osi. 

Ukrepi 3. osi: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih 
in spodbujanje diverzifikacije podeželskega prebivalstva spodbujajo 
nastanek novih gospodarskih dejavnosti in diverzifikacijo v nekmetijske 
dejavnosti (turizem, obrt, mikro podjetja …). Prav tako se skozi ukrep ob-
nova in razvoj vasi sofinancira izboljšanje lokalne infrastrukture.

Skozi 4. os: LEADER – gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje 
in diverzifikacijo pa bodo ukrepi spodbujali javno-zasebna partnerstva, 
sodelovanje in inovativnost pri izvajanju projektov, ki se bodo na posa-
meznem območju razvijali in izvajali po pristopu od spodaj navzgor.

do sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja bo mogoče priti na 
podlagi prijav na javne razpise, ki jih bo razpisovalo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, prvi razpisi bodo objavljeni takoj po po-
trditvi programa pri evropski komisiji, to je predvidoma julija letos.

Upravičenci do sredstev so različni, odvisno od tega, za kateri ukrep gre, v 
splošnem pa so to kmetijska gospodarstva, podjetja in lokalne skupnosti. 

Program razvoja podeželja 2007-2013 si lahko ogledate na spletni strani 
http://www.mkgp.gov.si/, na svetovanje v zvezi s podrobnejšimi pogo-
ji za pridobitev sredstev pa se lahko predhodno naročite na tel. št. 488 
10 52 ali preko e-pošte darja.planinc@rra-posavje.si.

 
Darja Planinc

svetovalka za razvoj podeželja
darja.planinc@rra-posavje.si 

Obiščite nas na WWW.RRA-POSAVJE.SI

Javni poziv
za imenovanje predstavnika sindikatov, nevladnih organizacij, 
zavodov in skladov v Regionalni razvojni svet regije Posavje

v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
regionalnega razvojnega sveta regije Posavje (Ur.l. rs, št. 34/07) ima-
jo sindikati, nevladne regionalne institucije, zavodi in skladi iz Posavja 
v regionalnem razvojnem svetu regije Posavje po novem 3 predstavni-
ke. Zato pozivamo vse navedene k imenovanju dodatnega predstavni-
ka in njegovega namestnika, ki ga bo med vsemi prispelimi imenova-
nji izbral in potrdil regionalni razvojni svet regije Posavje.
Prosimo, da nam sklep o imenovanju predstavnika in nadomestnega 
predstavnika posredujete v pisni obliki čimprej oziroma najkasneje 
do 18. maja 2007 priporočeno na naslov regionalna razvojna agen-
cija Posavje, sekretariat rrs, CkŽ 46, 8270 krško.

mag. Marjan Šunta
predsednik RRS

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

tel.: 07/499 21 50

sevniCa - služba vlade rs za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko in minister dr. Ivan Žagar so na Brdu pripravili delovno 
srečanje z župani slovenskih občin in predstavniki regionalnih 
razvojnih agencij o razvojnih regionalnih spodbudah na regio-
nalni in lokalni ravni. služba si prizadeva, da bi občine v obdo-
bju 2007-2013 lahko pridobile vsa razpoložljiva sredstva evrop-
ske unije v višini 5,1 mrd eUr. Za spodnjeposavsko regijo bo v 
letih 2007-2009 namenjenih 9,3 mio eUr za programe v okviru 
ekonomske, izobraževalne, prometne in okoljske infrastrukture 
ter razvoja urbanih naselij in socialne infrastrukture. Postopki 
pridobivanja sredstev niso enostavni in je poleg pravilno določe-
nih programov s pripravljeno dokumentacijo potrebno zagotovi-
ti tudi zadostna finančna sredstva občin za sofinanciranje novih 
programov v okviru regionalnih finančnih spodbud. v nadaljeva-
nju so predstavniki ministrstva za finance predstavili nov Pravil-
nik o postopkih zadolževanja občin. občina sevnica je regional-
ni razvojni agenciji Posavje že posredovala predlog programov 
za sofinanciranje iz evropskih sredstev za naslednja tri leta.

Pridobivanje	evropskih	
sredstev

sevniCa - Predstavniki občine sevnica in javnega podjetja in-
fra so v kulturni dvorani v sevnici občanom predstavili aktivno-
sti in postopke v preteklem obdobju in trenutno stanje projekta, 
projektanti vodnogospodarskih in cestnih ureditev pa so pred-
stavili rešitve in način urejanja na območju obrtne cone sevni-
ca, drožanjskega, Florjanskega in vranjskega potoka ter ureditve 
na območju od prečkanja regionalne ceste z železniško progo do 
prečkanja proge pri vranjskem potoku. na območju obrtne cone 
sevnica od železniškega mostu do brvi čez reko savo ter na ob-
močju med izlivom drožanjskega in Florjanskega potoka je pred-
videna ureditev brežine reke save z visokovodnim nasipom oziro-
ma zidom, z namenom varovanja mesta sevnica pred poplavami. 
na območju drožanjskega potoka je predvidena regulacija poto-
ka v skupni dolžini 1080 m do predvidene prodne pregrade z zadr-
ževalnikom naplavin. v spodnjem delu potoka je predvidena re-
gulacija s pokritim kanalom na dolžini 250 metrov. Poleg tega je 
na tem območju predvidena rekonstrukcija ceste v drožanjski uli-
ci, ureditev meteorne kanalizacije, prestavitev 20 kv kabla in me-
stnega plinovoda. na območju Florjanskega potoka je predvidena 
regulacija potoka na dolžini 827 metrov s predvidenim škatlastim 
profilom. na koncu regulacije in na levem pritoku je predvidena 
izdelava dveh prodnih pregrad. Predvidena je rekonstrukcija ce-
ste v Florjanski ulici, prestavitev vodovoda, mestnega plinovoda 
ter ureditev kanalizacije. na območju vranjskega potoka je pred-
videna regulacija potoka na dolžini 550 metrov, rekonstrukcija re-
gionalne ceste r3, rekonstrukcija lokalne ceste za Lončarjev dol, 
tesnilna zavesa in črpališče. na območju od prečkanja regionalne 
ceste z železniško progo do prečkanja proge pri vranjskem poto-
ku je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste r3. Predvidena 
je tudi izgradnja pilotne stene, namenjena za zaščito ceste in že-
lezniškega nasipa, ter ureditev železniških prepuste.

Infrastrukturne	ureditve	v	
Sevnici	ob	izgradnji	HE	Blanca

sevniCa - o novi vsebini, ki bi se lahko odvijala v prostorih bi-
všega podjetja Jutranjka, ki so sedaj v drugi lasti, razmišljajo 
tudi sevničani, ki delajo izven meja občine. sicer tudi občina 
pripravlja idejno zasnovo rabe prostora za določene programe, 
zato je vsaka pobuda dobrodošla. Župan Kristijan Janc in podž-
upan Srečko Ocvirk sta pridobila dodatne informacije o progra-
mih, ki bi se lahko izvajali v sevnici jih bosta skupaj s projektno 
skupino v nadaljevanju ocenila.

Objekt	nekdanje	Jutranjke
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SVETOVNI DAN ZEMLJE – 
SPOŠTUJMO JO
22. april, svetovni dan Zemlje, je namenjen 
osveščanju ljudi o pomenu varovanja našega 
planeta. V ta namen po vsem svetu poteka-
jo številne prireditve. Letošnji dan Zemlje je naše okolje zaznamovala tradicional-
na ekološka tržnica, ki smo jo pripravili skupaj z otroki in učitelji osnovnih šol obči-
ne Krško. Tridnevni Zeleni festival je opozarjal na probleme onesnaženja rodovitne 
zemlje, v sodelovanju z društvi in krajevnimi skupnostmi pa smo v čistilnih akcijah 
naravo razbremenili za skoraj 300 m3 odpadkov.

na Zemlji danes živi več kot 6 milijard ljudi. vsak dan izkoriščamo njene naravne vire ter jo one-
snažujemo. ozračje se segreva, vse več je vremenskih sprememb in naravnih katastrof. topijo se 
ledeniki, morska gladina se dviguje, ogroženih je več tisoč živalskih in rastlinskih vrst. ob opazo-
vanju sprememb, ki se nas vedno bolj dotikajo tudi v vsakdanjem življenju, postaja dan Zemlje, 
ki ga po svetu obeležujejo že od leta 1970, vedno bolj pomemben. to je dan, ko osveščamo ljudi 
o problemih in razmerah, ki ogrožajo naš modri planet. osveščevalne dejavnosti letošnjega dne-
va Zemlje so po svetu potekale predvsem na temo podnebnih sprememb in načinov, kako jih lah-
ko preprečimo oz. vsaj omilimo njihove posledice.

V čistilnih akcijah zbrali okrog 300 m3 odpadkov
eden izmed načinov, kako skrbimo za naše bivalno okolje, so različne čistilne akcije. tudi letos 
smo v mesecu aprilu v sodelovanju z občino krško pomagali nekaterimi krajevnim skupnostim 
oziroma turističnim društvom pri izvedbi njihovih pomladanskih akcij čiščenja črnih odlagališč in 
širšega bivalnega okolja. v ta namen smo zagotovili postavitev kontejnerjev ter odvoz in obde-
lavo oziroma odlaganje tako zbranih odpadkov. tako smo pomagali ks raka, senuše, Zdole, tu-
rističnemu društvu Brestanica in senovo ter občini kostanjevica. skupaj smo v akciji, v kateri so 
občani čistili gozdove, obcestne jarke in ostale površine, zbrali okrog 80 m3 odpadkov. v občini 
kostanjevica je potekala še bolj obširna akcija, saj so ljudje v posebne kontejnerje zbrali okrog 
45 m3 odpadkov, poleg tega pa še dodatnih 180 m3 odpadkov, ki smo jih v kostaku kasneje nalo-
žili v kontejnerje in odpeljali.

Zeleni festival – naj zadiši po koži zemlje
v počastitev dneva Zemlje zavod vrbov Log vsako leto pripravi Zeleni festival. tokrat je pri njem 
sodeloval tudi kostak. Letos je festival izpostavljal element, ki nam daje hrano – to je zemlja oz. 
prst. Zaradi vse večjih pritiskov na rabo prostora, naravnih nesreč in neodgovornega odnosa do 
okolja izgubljamo rodovitno zemljo, zato je potreba po poznavanju te sestavine okolja še toliko 
večja. tridnevni festival je tako vseboval predavanja različnih priznanih strokovnjakov na temo 
onesnaženosti in degradacije zemlje oz. prsti, ekološke pridelave hrane ter odlagališč v občini 
krško. v sklopu Zelenega festivala je bila tudi naša ekološka tržnica, zaključil pa se je z nedelj-
skim pohodom od senuš do ajdovske jame. 

Ekološka tržnica – otroke okolje briga
Letos smo v kostaku dan Zemlje počastili z zdaj že tradicionalno ekološko tržnico. tudi tokrat 

smo jo pripravili v sodelovanju z učenci in učite-
lji vseh osnovnih šol v občini, kar je dokaz naše-
ga večletnega dobrega sodelovanja. tako je bilo 
v soboto, 21. aprila, od 9. do 12. ure na plošča-
di pred Mercatorjevim nakupovalnim centrom v 
krškem spet zelo živo. 
obiskovalce so pritegnile lepo urejene stojni-
ce, okrašene z izdelki iz papirja, lesa, plasti-
ke, stekla in tekstila, ki so jih obiskovalci lah-
ko tudi kupili. Posebno pozornost je pritegnila 

stojnica, na kateri so otroci ponujali posajena 
zelišča, začimbe, cvetje in celo solato ter bio-
loško pridelana jabolka. Zanimivo je bilo opazo-
vati ustvarjalnost otrok, njihovo kreativnost in 
raznolikost idej na temo varovanja okolja. do-
miselni izdelki iz naravnih materialov, izdela-
ni plakati in okrašene stojnice so bili dokaz, da 
otroci poznajo današnje probleme in izzive va-
rovanja okolja, da se o tem pogovarjajo v šoli, 
o teh temah razmišljajo in iščejo rešitve. na vse 
to so želeli opozoriti tudi obiskovalce ter jih po-

dučiti, kako lahko z majhnimi koraki prispevajo 
k ohranjanju našega planeta. 

ob stojnicah je potekal tudi zabavni program. 
otroci so se predstavili predvsem s plesnimi 
in folklornimi točkami, ki so bile za obiskoval-
ce prava paša za oči. tako kot lansko leto je ves 
dogodek povezovala in moderirala prisrčna ani-
matorka in pevka andreja Zupančič. otroke je 
vzpodbujala, da so skupaj zapeli pesmice o varo-
vanju okolja in nanje tudi zaplesali.
na ekološki tržnici je bil predstavljen tudi t.i. ze-
leni avtomobil. namesto klasičnega goriva upo-
rablja biodizel, narejen iz oljne repice, zato so 

si ga obiskovalci z zanimanjem ogledovali. tudi 
to je eden izmed načinov uporabe varne ener-
gije in korak na poti k uresničevanju načel traj-
nostnega razvoja. otroci so z zelenimi barvami 
risali po platnu, s katerim so nato prekrili avto, 

da je postal od-
sev otroške do-
mišljije.

Z vsem dogaja-
njem na eko-
loški tržnici so 
otroci zares po-
kazali, da »če-
prav je njihova skrb šolska knjiga, jih tudi okolje briga«.

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

Tel.: (07) 48 17 200

Mogoče je mednarodni dan Zemlje priložnost, da se ustavimo in 
pomislimo na to, kaj z njo počnemo in kam gremo. vsi smo del 
narave, z njo živimo in z njo si delimo ta krasni planet. samo 
eno Zemljo imamo, zato jo moramo spoštovati.

v aprilu smo zaključili prvi del usposabljanj (8 delavnic) za udeležence tematskih skupin 
centra. vsebine, ki smo jih izvedli, se nanašajo na iskanje in razvijanje podjetniške ide-
je ter možnosti za registracijo dejavnosti, predvsem s področja domače obrti in dopolnil-
nih dejavnosti na kmetiji. 

na srečanjih so udeleženci izvedeli številne uporabne informacije, se med seboj spozna-
vali, izmenjevali izkušnje ter se dogovarjali za nadaljnja sodelovanja. obveznost udele-
žencev je, da s centrom podpišejo sporazum o vključitvi v tematsko skupino in se udele-
žijo vsaj 80 % predvidenih usposabljanj. 

Špela Čepin, Senovo:
s Centrom za razvoj podeželja Posavje sem začela sodelova-
ti pred približno enim letom. redno se udeležujem njihovih 
delavnic, ker na vsaki najdem nekaj zase. Z njihovo pomo-
čjo sem razvila svojo podjetniško idejo in priglasila osebno 
dopolnilno delo.

Z glino se ukvarjam 5 let, izdelujem unikatno uporabno in 
okrasno keramiko. vse izdelke delam ročno z valjanje in z 
grajenjem kačic v različne oblike. Zadnje čase pa se bolj kot 
glini posvečam fimo masi. izdelujem magnete in majhne do-
bre vile. Začela pa sem izdelovati tudi nakit iz fimo mase, ki 
pa ga zaenkrat izdelujem samo zase.
 

Zaposlene na centru so prijazne in vedno pripravljene pomagati pri razvijanju izdelkov in 
trženju. na delavnicah pa sem spoznala tudi nekaj zelo zanimivih ljudi. 

Bojana Košir, Boštanj: vesela sem, da sem se udeleževala delavnic centra (z veseljem!), 
saj sem z njimi pridobila nova znanja na področju ustvarjalnosti in iskanja prave podje-
tniške ideje ter trženja.

vse delavnice so bile zelo 
uporabne in mi bodo koristi-
le pri razvoju poslovne ide-
je. najbolj se mi je pa vtisni-
la v spomin zadnja delavnica 
s simpatično predavateljico, 
ki je resnično znala posre-
dovati znanje na pristen in 
prepričljiv način. v bodoče 
si še želim takšnih podobnih 
predavanj, saj tako bogatim 
svoje znanje in splošno raz-
gledanost.

V jesenskem času bomo glede na izkazan interes usposabljanja ponovili ter dodali 
nove vsebine.

v tem času pa so naše glavne aktivnosti še vedno:
svetovanje zainteresiranim za registracijo dopolnilnih ali drugih dejavnosti na podeže-
lju ter svetovanje rokodelcem pri priglasitvi osebnega dopolnilnega dela;
svetovanje in pomoč rokodelcem pri razvoju in dvigu kakovosti rokodelskih izdelkov;
preveritev poslovne ideje in splošno podjetniško svetovanje.

Hkrati vse poslovne partnerje in člane tematskih skupin obveščamo, da je s 1. majem 
2007 vodenje centra kot v.d. direktorice prevzela mag. Mojca Pompe.

•

•
•

Podjetništvo	
na	posavskem	
podeželju
Center za razvoj podeželja Posavje tudi v letu 2007 izvaja nacionalni program 
podjetništva na podeželju za ciljne skupine na podeželju na območju celotne 
regije Posavje.

vabimo in napovedujemo:

9. maja 2007 v prostorih CrP ob 9h  
delovno srečanje tematske skupine iZdeLki iZ BLaga, veZenJe in kvaČkanJe
10. maja 2007 v prostorih CrP ob 9h 
delavnica vse o doPoLniLni deJavnosti na kMetiJi
18. maja 2007 ob 9h 
delovno srečanje tematske skupine oBLikovanJe v raZLiČniH gradiviH – testo, sLa-
no testo in UMetne Mase 

na srečanju registriranih in potencialnih rokodelcev si bomo ob prisotnosti etnologinje 
izmenjali izkušnje, ideje za nove izdelke in koristne informacije, vezane na uporabne 
in dekorativne izdelke iz obeh tematskih skupin.

•

•

•

Še vedno velja povabilo za vključitev v katalog rokodelskih izdelkov Posavja vsem: 

registriranim izdelovalcem,
imetnikom mnenja oZ slovenije za izdelke domače in umetnostne obrti,
ostalim izdelovalcem, ki resno razmišljate o registraciji svoje dejavnosti do 30. juni-
ja letos.

več informacij vam bosta posredovali: Mojca Pompe in anita radkovič, 
tel: 07 488 10 52, e-pošta: center@ rra-posavje.si.

•
•
•
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tagore je poleg ljubezenskih 
pesmi pisal religiozno liriko, 
romane, drame, prozo, bil 
je glasbenik, na novo je oži-
vil bengalski jezik, bil je po-

srednik med vzhodom in zaho-
dom (1926. je bil v Zagrebu in 
Beogradu, kjer je njegova po-
java – dolgi sivi lasje in brada 
– naredil močan vtis: iz teda-
njega poročanja »… ko je sto-

Ta	ljubezen	med	teboj	in	menoj…

takoj po podpisu pisma o na-
meri naj bi senat mariborske 
univerze obravnaval elaborat 
o ustanovitvi Fakultete za tu-

rizem v Brežicah, z dislocirano 
enoto v Murski soboti. donaci-
ja prostorov brežiškega dija-
škega doma je bila predpogoj 

Kmalu	fakulteta	za	turizem
BREŽICE - Župan Ivan Molan in rektor Univerze v Mariboru dr. Ivan Rozman sta 
20. aprila podpisala pismo o nameri za donatorstvo prostorov dijaškega doma 
Univerzi za potrebe fakultete za turizem. Če bodo nadaljnji postopki stekli 
gladko, bi prve študente v najbolj optimistični varianti lahko vpisali že jeseni. 

za nadaljne postopke usta-
navljanja fakultete. Po bese-
dah župana Ivana Molana ura-
dna cenitev dijaškega doma ni 

narejena, nepremičnino oce-
njuje na milijov evrov, še dva 
milijona evrov naj bi vložili v 
prenovo. in sicer bo univerza 

lastnik dijaškega doma le za 
čas delovanja fakultete in ne 
trajno, fakulteta pa mora za-
gotoviti programe in kadre. Po 
pojasnilu dr. Božidarja Velj-
kovića naj bi tretjino kadrov 
zagotovili iz Posavja, nekaj pa 
iz tujine, tudi Hrvaške, saj naj 
bi se fakulteta razvila v med-
narodno izobraževalno institu-
cijo. 
Po besedah rektorja dr. Ivana 
Rozmana naj bi po najbolj op-
timistični varijanti prve štu-
dente vpisali že prihodnje štu-
dijsko leto, verjetno pa bo 
treba na vpis prvih študentov 
počakati še eno leto. Študenti 
bodo lahko pridobili visokošol-
sko ali univerzitetno izobraz-
bo, na podiplomskem študiju 
pa naslov magister turizma.

S. Vahtarič

Dr. Ivan Rozman in župan Ivan Molan ob podpisovanju 
pisma o donaciji

BIZELJSKO - Turistično društvo Bizeljsko je prejšnjo nedeljo krajane in goste po-
vabilo na pohod po Pešpoti k repnicam. Odzvalo se je okoli 30 pohodnikov, pre-
cej je bilo domačinov in Posavcev, nekaj pa iz širne Slovenije. Uro in pol so poho-
dniki porabili za ogled lepot Stare vasi na Bizeljskem, od koder se pešpot razprostira 
do Brezovice, kjer se skriva biser kraja, repnice. Po poti so po besedah predsedni-
ce društva Vesne Kunej pohodnike presenetili in pogostili na vikendu pri Smrdeto-
vih, Vrščevih in Krošljevih. Enako so se z bizeljskimi dobrotami okrepčali ob ogledu 
repnice Pepce Kovačič in družine Najger. Ogranizatorji pa so jim v bližnjem gozdič-
ku Parkljevca pripravili še jurjevanje, kjer je sicer šolski kuhar Mitja Vidmar pripra-
vil odlično cvrje, člani društva pa domač kruh, pecivo in bizeljsko kapljico. Kar 100 
jajc je za cvrtje daroval sokrajan Jože Krainer, še sto so jih zbrali po domovih. 
Turistično društvo organizira 17. junija pohod po lani odprti Vidovi poti, oktobra pa 
bodo odprli še tretjo Grajsko pot in tako vse tri pešpoti povezali.  S.V.

Pohodniki	navdušeni

sromeljski Ljudski pevci so 
združili svoje pevske moči 
pred desetimi leti in se re-
gistrirali kot kulturno dru-
štvo, ki je bilo takrat eno pr-

vih društev ljudskih pevcev v 
občini Brežice. njihove gla-
sovne niti je povezala olga 
kolan, od katere so se za ve-
dno poslovili pred sedmimi 
leti. od takrat je mentorstvo 
in vodenje društva prevze-

Prepevali	so	dolgo	v	noč
SROMLJE – Kulturno društvo Ljudski pevci je v soboto, 21. aprila, pripravilo 
jubilejni koncert in z dogodkom obeležilo deseto obletnico prepevanja. 

Sromeljski Ljudski pevci med prepevanjem

v gasilskem domu Brežice sta 
vodja izpostave Zdenka Moč-
nik in vodja projekta Dušan 
Kerič ob bogatem kulturnem 
programu gojencev glasbene 
šole Brežice podelila praktič-
ne nagrade 35 najboljšim vr-
tičkarjem in osnovnošolcem 
ter njihovim mentorjem. naj-
aktivnejši je bil vrtec ringara-
ja pri oŠ artiče, med šolami 
pa artiče, Blanca in Podbočje.
vsi izbrani izdelki v regiji so 
sodelovali na državnem tek-
movanju, kjer bosta nagraje-
na Lara Levičar iz oŠ Xiv. di-
vizije senovo za likovno delo 
in Dejan Hlebec iz oŠ Blanca 
za literarno, in sicer na držav-
ni prireditvi 17. maja na igu. 
vodja brežiške izpostave 
Zdenka Močnik je vesela odzi-
va šol in s tem informiranja in 
izobraževanja, ki se vrši skozi 
že 11. tovrsten natečaj. Pre-
bujanje čuta o naravnih ne-
srečah in ukrepanja ob njih 
prav pri najmlajših je pozdra-
vil tudi župan Ivan Molan. 
organizatorji so najmlajšim 
predstavili opremo Civilne za-
ščite in gasilcev ter v centru 
za obveščanje 112 prikazali si-
mulacijo posredovanja ob kli-
cu občana o požaru. 

S. Vahtarič 

Najmlajši	o	naravnih	
nesrečah
BREŽICE – Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje je 25. aprila izvedla 
zaključno prireditev regijskega natečaja „Naravne in druge nesreče – popla-
va“. V natečaju sta sodelovala dva vrtca -Artiče in Koprivnica in 12 posavskih 
šol, skupaj s 303 literarnimi in likovnimi deli. 

Nagrajene vrtičkarice vrtca Artiče, Nika Omerzo, Maja 
Glogovšek in Zala Roguljič z eno od mentoric Vesno 
Živič

Zanimiva je bila oprema Civilne zaščite

la Vida Bratanič. Prepeva-
jo na srečanjih ljudskih pev-
cev in z veseljem sodelujejo 
na različnih prireditvah, tudi 
vsakoletnem srečanju ljud-

skih pevcev. Prepevali so že 
v Portorožu, v Žužemberku in 
ob najrazličnejših obletnicah, 
pa tudi na pogrebih. Prepeva-
jo veliko glasbenih zvrsti, kot 
zanimivost je vsekakor štiri-
glasno petje, včasih pa do-

dajo še t. i. ubercvik. v sklo-
pu društva deluje še sekcija 
harmonikarjev, ki jih redno 
spremlja tudi na nastopih. ob 
peti obletnici delovanja so iz-
dali zgoščenko in kaseto, ob 
desetletnici pa pripravili pe-
ster kulturni program. tako so 
minulo soboto v sromeljskem 
domu krajanov organizirali 
slavnostni koncert in v goste 
povabili škocjanske pevce, ki 
se imenujejo Fantje z vasi, s 
Preske so prišli Fantje, z Žej-
nega Pevke, iz krške dolenje 
vasi pa Ljudski pevci ajda. Za 
popestritev programa so po-
skrbeli še domači muzikantje 
Robi Frelih, Sandra Pirc in 
Slavko Kranjc na harmoniki 
ter Mateja Avšič na citrah, na 
orglah pa je zaigral Ciril Zu-
pančič. ob številnih domačih 
obiskovalcih, ki so z navduše-
njem spremljali program, pa 
je pesem ob sproščenem kle-
petu in dobri volji odmevala 
še dolgo v noč. 

M. Kalčič M.

BREŽICE – Knjižnica Brežice je v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje ob sve-
tovnem dnevu knjige povabila v goste Ljubiteljsko gledališče Teharje in Plesno 
skupino Balem ter v Dvorani Savice Zorko omogočila spremljanje poezije in-
dijskega pesnika in leta 1913 Nobelovega nagrajenca Rabindranatha Tagoreja 
(6.5.1861, Kalkuta - 7. 8.1941, Shantiniketan - Bengalija). 

pil na oder je bilo, kot bi son-
ce prišlo med nas…«) Močno je 
vplival tudi na evropsko knji-
ževnost, zlasti ekspresioni-
zem, kot pedagog je ustanovil 

šolo v shantiniketanu, kjer je 
danes univerza. v svojem is-
kanju »globokega« je že pred 
1. svetovno vojno želel doka-
zati, da je človek duhovno bi-
tje, pred smrtjo leta 1941 pa, 

da človek ni največji spodr-
sljaj sveta, na robu katerega 
je človeštvo tudi prav sedaj, 
v začetku 21. stoletja. Za re-
cital so bile izbrane pesmi iz 
njegovih zbirk vrtnar, Žetev, 
Žrtveni spevi in rastoči me-
sec v prevodu alojza gradni-
ka – tagoreja je prevajal tudi 
Janko Moder in drugi slovenski 
prevajalci -, izjemno tenkoču-
tni recital pa je bil prav lepo 
dopolnjen s plesom deklet, 
ki plešejo predvsem orien-
talske plese, s poudarkom na 
egipčanskih, z elementi igri-
vih in živahnih turških plesov, 
kar daje posebno energijo, ki 
si jo medsebojno podarjajo, 
in seveda, tudi občinstvu. si-
cer pa je blagodejna ura poe-
zije, glasbe in plesa potekala 
v prelivanju duha med člove-
kom, Bogom in naravo. 

N. Jenko S.

BreZoviCa na BiZeLJskeM – 
Cela vas je stopila skupaj in 
proslavila otvoritev 350 me-
trov asfaltne ceste v Brezo-
vici na Bizeljskem. Čeprav so 
pred leti tam že svečano pre-
dali cesto svojemu namenu, 
je levi krak zaselka s štirimi 
hišami ostal brez urejene ce-
ste. kot je pojasnil Karel Bla-
žinčič z gradbenega odbora, 
so tretjino prispevali uporab-
niki, pomagali pa občina oz. 
župan Ivan Molan, krajevna 
skupnost Bizeljsko in izvajal-
ci, zlasti koP. kot pravijo do-
mačini, brez njihove pomoči 
še ne bi imeli urejene asfal-
tirane ceste. krajevna sku-
pnost pa je obljubila tudi 
pomoč naslednje leto pri na-
daljnjem urejanju nekaj več 
kot 300 metrov ceste. Cesto 

Končno	asfalt

je svečano predal namenu 
župan, blagoslovil pa domači 
župnik Vlado Leskovar. 
Zadovoljna, da je končno do-
čakala asfalt, je tudi 68-letna 
domačinka Fanika Kovačič, 
ki zadnje leto živi sama. Pra-
vi, da je bil kolovoz ob robu 

gozda, ki se obenem vzpenja 
v strm hrib k lastnikom vin-
skih hramov, ob vsakem ve-
čjem dežju skoraj neprevo-
zen, neurja pa so ji vedno 
nanosila naplavine za hišo. 

S.V.

Slavko Bokor iz gradbenega odbora, Miran Veršec v 
imenu KS in župan Ivan Molan
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prosili v okviru svojih priprav 
na naslednje lokalne volitve, 
ki bodo v srbiji predvidoma v 

drugi polovici leta 2008. 
Poleg srečanja z vodstvom 
slovenske ljudske stranke in 
predstavitvijo izkušenj z za-
dnjih lokalnih volitev je de-
legacija poleg občine krško 
obiskala tudi občino Litija in 
Škocjan. 

Sanacija	cest	–	pomlad	2007

Na področju infrastrukturnih projektov je v razvojnih 
načrtih Občine Krško tudi celovito urejanje Podbočja. 
Potok Sušica že premošča 5 mostov, medtem ko so v 
tem času v gradnji še trije. Do konca julija naj bi bili 
zgrajeni vsi. Investicija je ocenjena na 1,6 mio EUR in 
jo poleg Občine Krško financira Ministrstvo za okolje 
in prostor ter Direkcija RS za ceste. V letu 2008 se bo 
urejanje nadaljevalo z izgradnjo ceste in urejanjem 
ostale infrastrukture. 

Občina Krško je ugodne vremenske razmere v začetku 
leta izkoristila tudi za sanacijo cest. 700 m novega 
asfalta je pridobitev na relaciji Krško - Gora, kjer je 
bilo sanirano cestišče z zamenjavo tampona, gradnjo 
osnovnega asfalta in izvedena preplastitev ceste. 
Urejeno je tudi odvodnjavanje, mulda in bankine. 
Vrednost naložbe zanaša 20.000 EUR.

Vozišče je sanirano tudi na cesti Čretež - Gunčar, kjer 
je v dolžini 400 metrov zamenjan tampon, osnovni 
asfalt, urejeno odvodnjavanje ter z novim asfaltom 
preplastena cesta. Občina Krško je za slednjo ureditev 
namenila 17.000 EUR.

svoje predloge o uvrstitvi po-
sameznih vsebin lahko kra-
jevne skupnosti podajo do 
17. maja, proračun pa naj bi 

predvidoma sprejeli konec ju-
nija. v tem času bodo s sve-
ti krajevnih skupnosti potekali 
tudi individualni razgovori, si-
cer pa bo osnutek proračuna 
7. maja 2007 obravnaval ob-

Usklajevanje	proračuna	
s	krajevnimi	skupnostmi
V času priprave osnutka proračuna za leto 2007 se je žu-
pan 24. aprila sestal s predsedniki krajevnih skupnosti v 
občini Krško. Skupaj z notranjo revizorko Melito Čopar je 
predstavil vsebino proračuna. 

činski svet občine krško in ka-
sneje njegova delovna telesa. 
razlog razmeroma poznega 
sprejetja je odcepitev kosta-

njevice na krki. v aprilu spre-
jet zaključni račun pa je osno-
va za delitveno bilanco med 
obema občinama in pogoj za 
nadaljevanje postopka spreje-
manja proračuna. 

delegacijo sPo, ki ji sicer 
predseduje Vuk Drašković, 
so sestavljali član izvršilnega 

odbora sPo in državni sekre-
tar na ministrstvu za diasporo 
srbske vlade Aleksandar Čo-
trić, direktor občinske uprave 
beograjske občine obrenovac 
Tomislav Jeremić in župan 
občine varvarin Zoran Milen-
ković. Za delovni obisk so za-

Srbsko	gibanje	obnove	
na	obisku
Župan občine Krško Franc Bogovič in podžupanja Ana So-
mrak sta 24. aprila gostila delegacijo stranke Srbskega gi-
banja obnove (Srpski Pokret Obnove - SPO), ki se je v okvi-
ru obiska v Sloveniji na delovnih srečanjih seznanila z 
izkušnjami in rezultati razvoja lokalne samouprave in obli-
kovanja novih občin po slovenski osamosvojitvi. 

Župan je delegaciji predstavil delovanje občinske uprave 
Občine Krško ter razvoj na področju gospodarstva, 
človeških virov in turizma. Z gosti je govoril tudi o 
pozitivnih in negativnih učinkih delitve slovenskih občin. 

Svetnik Slovenske demokratske stranke Janez Kranjc je v imenu 
staršev predšolskih otrok v vrtcih v občini krško podal vprašanje, 
kakšno mivko uporabljajo v peskovnikih, od kod je pripeljana in če 
je bila kdaj opravljena analiza o vsebini škodljivih substanc, ki bi 
vplivale na zdravje otrok? oddelek za družbene dejavnosti občine 
krško je takoj zatem vsem vrtcem na njenem območju poslal vpra-
šalnik, odgovori nanj pa so pokazali, da v nobenem od vrtčevskih 
peskovnikov mivka ni onesnažena s težkimi kovinami (svinec, kad-
mij). ker vrtci različno ravnajo, kar se tiče prekrivanja peskovnikov 
po končanem varstvu, da bi preprečili dostop potepuškim mačkam 
in drugim živalim zaradi onesnaževanja, bo občina krško skupaj z 
vzgojno varstvenimi ustanovami zagotovila primerno in optimalno 
rešitev, ki bo ugodna tako za otroke, ki obiskujejo vrtec, kakor za 
tiste, ki se vrtčevskih igrišč poslužujejo izven poslovnega časa vrt-
ca. Podrobnejša navodila v zvezi s to problematiko pa so vrtcem 
posredovana s strani Ministrstva za šolstvo in šport. 

Pobuda, ki jo je podal svetnik Posavske unije mladih David Radej 
zadeva financiranje cepljenja proti virusu HPv. v pripravi osnutka 
proračuna za leto 2007 je občina krško na podlagi pobude društva 
za boj proti okužbam HPv in raku materničnega vratu kaLa iz Lju-
bljane pripravila potrebne izračune za financiranje cepljenja pro-
ti virusu HPv. ocenjeni letni strošek za cepljenje enega letnika de-
klet (cca 150) bi znašal 54.000 eUr. o problematiki je razpravljalo 
tudi Predsedstvo skupnosti občin slovenije in pozvalo Ministrstvo 
za zdravje, da poda jasne odgovore v zvezi s cepljenjem proti raku 
na materničnem vratu in da cepljenje zagotovi še v letu 2007. Mi-
nistrstvo za zdravje financiranje cepljenja proti HPv iz javnih sred-
stev odsvetuje do razrešitve dilem, ki naj bi jih razrešila interdi-
sciplinarna strokovna skupina za pripravo strokovnih priporočil za 
uvedbo cepljenja proti raku materničnega vratu oziroma humanim 
virusom papiloma (HPv) v sloveniji. Za strokovno utemeljeno odlo-
čanje, ki je predpogoj za varno uvedbo rutinskega cepljenja proti 
HPv v slovenji je potrebno najprej zbrati ključne podatke in infor-
macije. ko bodo zbrani vsi potrebni podatki, bo, ob pomoči stro-
kovne skupine, inštitut za varovanje zdravja, ki je v tem primeru 
pristojna strokovna institucija, pripravil predlog za obravnavo te 
teme na Zdravstvenem svetu. glede na stališča omenjenega mini-
strstva se občina krško ni odločila, da bi občinskemu svetu predla-
gala sprejem sklepa o financiranju cepljenja proti HPv.

vprašanje svetnice Liste za prihodnost mladih Vilme Jan Špiler 
se je nanašalo na vključitev in sodelovanje občine v novoustano-
vljeni Lokalni razvojni fundaciji Posavja (LrF) s sedežem v Breži-
cah. kot pojasnjuje oddelek za družbene dejavnosti občine krško 
je Lokalno razvojno fundacijo Posavja decembra lani kot neodvi-
sen mehanizem civilne družbe, ki služi kot vzpodbujevalec nevla-
dnih organizacij (nvo), posameznikov in skupine pri izkazovanju 
njihovih interesov, zahtev do lokalnih skupnosti in gospodarstva, 
ustanovila Športna zveza Brežice. Povezuje ljudi, ki bi radi prispe-
vali svoj denar, čas in delo za izboljšanje skupnosti ter nudi stro-
kovno, organizacijsko in finančno podporo projektom z različnih 
področij, ki so usmerjeni v dolgoročnejši razvoj lokalnega okolja in 
prinašajo korist širšemu krogu prebivalstva. 
geografsko področje delovanja LrF Posavja je usmerjeno na obči-
ne Posavske regije: Brežice, krško, sevnica, kostanjevica ob krki 
kot tudi Škocjan, Šentjernej, Bistrica ob sotli. kot poudarja za LrF 
odgovorna vilma Zupančič je povezovalna funkcija fundacije po-
membna tako zaradi zbiranja sredstev in dejstva, da nvo-ji, ki de-
lujejo na različnih področjih, med sabo ne sodelujejo dovolj in se 
ne poznajo.Ustanovitelji LrF želijo, da bi bili povezovalna organi-
zacija za celotno Posavje, vendar pa pri tem povezovanje nimajo 
ključne vloge občine, ampak sama društva in ostale nevladne or-
ganizacije. 
ker gre za nevladno organizacijo LrF Posavja ne sodi v instituci-
je, ki bi jih lahko merili enako kot vladne in ob tem tudi kot obči-
na sodelovali pri odrejanju sedeža organizacije. LrF Posavja je bila 
ustanovljena v Brežicah, svoje delovanje pa skuša usmeriti v celo-
tno Posavje. društva in organizacije iz občine krško se bodo samo-
stojno odločale glede sodelovanja v LrF Posavja.

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

Odgovori	na	pobude,	predloge	
in	vprašanja	svetnikov	OS	

KRŠKO - V soboto, 21. aprila, je živahno dogajanje 
pred krškim Mercatorjevim nakupovalnim centrom 
številnim obiskovalcem popestrilo sobotno dopoldne. 
Že tradicionalno so se zbrali številni predstavniki 
osnovnih šol in vrtcev iz občine Krško na t. i. Eko 
tržnici in prikazali vrsto zanimivih izdelkov, ki so jih 
ustvarili iz najrazličnejših materialov. Na stojnicah 
niso manjkali niti medeni izdelki, okraski iz papirja 
ali gline, pozornost pa so pritegnile tudi lončnice. Še 
posebej zanimiva je bila predstavitev posameznih 
udeležencev, ki so s plesom, pesmijo ali besedo ob 
animaciji Andreje Zupančič, gledalcem izvabljali 
spodbudne aplavze. 

krŠko – Učenci krške glas-
bene šole so v sredo, 25. 
aprila, v glasbeni dvorani 
pripravili zadnji interni na-
stop v tem šolskem letu. v 
maju in juniju bodo sicer iz-
vedli še nekaj koncertov, z 
vso vnemo pa že pričakujejo 
izpite, ki jih čakajo v priho-
dnjih tednih. ravnatelj Dra-
go Gradišek je ob tej prilo-
žnosti še dodal, da učenci 
potrebujejo za vadbo in na-
stope spodbudo tako star-
šev kot učiteljev, saj zna-
nje ne pride samo od sebe. 
nekateri kot npr. klavir ima-
jo narejene tone, pri drugih 
npr. trobilih pa je potreb-
no ton iz instrumenta izva-
biti. in so jih izvabljali ter 
z najrazličnejšimi skladba-
mi obiskovalcem ob poslu-
šanju popestrili trenutke. 
Pod mentorstvom Ivane Kr-

Glasba	je	terapija	za	dušo
hin je zaigral godalni or-
kester, na violini Ines Gra-
mec, v duetu Nina ter Nika 
Miličinovič in Klara Masnik 
v duetu s kitaro, na katero 
je brenkal Anže Pungerčič. 
njegova mentorica je Jele-
na Vukolič, ki je za nastop 
pripravila tudi Primoža Pre-
skarja. Branimir Biliško je 
bdel nad izvajanjem klavir-
skih skladb, ki sta jih zaigra-
li Nika Žigante in Anja Bajc. 
Katarina Rihter, Marta Li-
poglavšek in Lara Miklavž 
so igrale na flavto, njiho-
va mentorica pa je Andreja 
Istenič Lipovšek. na kitaro 
je brenkala Monika Škra-
bec, ki jo poučuje Branka 
Žičkar. v saksofon so pihali 
Mihael Senica, Jan Češnje-
var in Nika Žnideršič v due-
tu ter prav tako v duetu Rok 
Umek ter David Jukič in da-

vid Jukič ter Domen Kone-
ski, njihov mentor je Matjaž 
Škoberne, ki je bil tudi vod-
ja nastopa. Tomaž Rožanec 
poučuje klavirsko harmoni-
ko, bil pa je tudi pomočnik 
nastopa, pod njegovim men-
torstvom so nastopili učenci 
Andreja Urek, Blaž Hrvatin 
in Borut Banič. na diatonič-
no harmoniko so pod men-

torstvom Staneta Cetina za-
igrala Matjaž Zupančič in 
Tanja Kužner. Mentor tro-
bentačev je Matjaž Kaučič, 
nanjo so igrali Andrej Sto-
par, Alen Senica in David 
Špegel. korepeticije sta iz-
vajala Martin Šušteršič in 
Lucijan Cetin. 

M. Kalčič M. 

Godalni orkester Glasbene šole Krško med nastopom
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občinski svet občine sevnica 
se je sestal na 5. redni seji, 
na kateri se je seznanil z le-
tnim planom javnega podje-
tja komunala za leto 2007. 
sprejel je poslovno poroči-
lo javnega podjetja Plinovod 

za preteklo leto in se sezna-
nil s poslovnim in finančnim 
načrtom za letošnje leto. se-
znanil se je tudi z letnim po-
ročilom regionalne razvojne 
agencije Posavje za leto 2006 
in s programom dela nadzor-
nega odbora občine za leto 
2007. svetniki so sprejeli od-
lok o zaključnem računu pro-
računa občine za leto 2006. Z 
uveljavitvijo sprejetih spre-
memb in dopolnitev odloka o 

Seja	občinskega	sveta	
Občine	Sevnica

prostorskih ureditvenih pogo-
jih za širše območje starega 
mestnega jedra sevnice bo na 
tem območju omogočena tudi 
odstranitev objektov v prime-
rih dovoljenih in načrtova-
nih infrastrukturnih in drugih 

posegov v prostor. sprejet je 
nov odlok o občinskih taksah 
in drugih prihodkih iz naslo-
va uporabe javnih površin ter 
drugih nepremičnin v lasti ob-
čine, ki določa vrste in višine 
občinskih taks najemnin, od-
škodnin in zakupnin ter za-
vezance. svetniki so potrdi-
li investicijske projekte za 
ureditev mostu in vodovoda 
z navezavami na savski cesti 
in za ureditev komunalne in-

frastrukture za drožanjsko. 
ti projekti bodo s soglasjem 
občinskega sveta prijavljeni 
na službo vlade rs za lokal-
no samoupravo in regionalno 
politiko za pridobitev sred-
stev za sofinanciranje. svet 
je sprejel spremembe pravil-
nika o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega prora-
čuna za pospeševanje razvo-
ja gospodarstva ter na ob-
močju Šentjanža in tržišča 
določil nevarne cestne odse-
ke, na katerih imajo osnovno-
šolci pravico do brezplačnega 
prevoza v šolo. Potrdil je tudi 
posamične programe za pro-
dajo nepremičnin, ustanovi-
tev služnostne pravice in uki-
nitev statusa javnega dobra 
za potrebe izgradnje He Blan-
ca. glede na različna mnenja 
o ustreznosti in primernosti 
lokacije za izvedbo koncerta 
grand rock, ki je doslej šti-
ri leta potekal na sevniškem 
gradu, so na predlog župa-
na svetniki razpravljali tudi 
o tem vprašanju. Bili so mne-
nja, da je predvsem proble-
matično kampiranje v graj-
skem parku v času koncerta, 
sicer pa bo o lokaciji in načinu 
izvedbe koncerta grand rock 
odločil svet zavoda kŠtM sev-
nica kot upravljalec grajske-
ga kompleksa. 

občina sevnica nadaljuje pri-
zadevanja za ureditev plovbe 
na reki savi na svojem obmo-
čju. v ta namen sta podžupan 
občine sevnica Srečko Ocvirk 
in Roman Strlekar iz občin-
ske uprave opravila razgovo-
re na Ministrstvu za okolje in 
prostor, kjer bodo pripravlja-
li uredbo za plovbo z motor-
nimi plovili po reki savi, ter 
na Ministrstvu za promet, ki 
je kot resorno ministrstvo pri-
stojno za rečno plovbo. na Mi-
nistrstvu za okolje in prostor 
je bila pobuda za izdajo ustre-
zne uredbe poslana že meseca 
februarja. občina je medtem 
v postopku priprave odloka o 
plovbi pridobila vsa mnenja 
in soglasja upravljalcev He in 
drugih pristojnih institucij ter 
na podlagi teh mnenj ustre-
zno preoblikovala svoj pre-
dlog ureditve, ki bi v začetni 
fazi zajemal le akumulacijski 
bazen He Boštanj. dogovorjen 
je nadaljnji postopek za spre-

Plovba	po	reki	Savi
jem uredbe, ki ga bo koordi-
niral Sašo Šantl iz Ministrstva 
za okolje in prostor, občina pa 
je že pripravila končni predlog 
odloka o določitvi plovbne-
ga režima na akumulaciji He 
Boštanj, ki bo urejal plovbo z 
nemotornimi plovili. Predlog 
odloka mora pred obravnavo 
na občinskem svetu potrditi 
še Zavod rs za varstvo nara-
ve. na Ministrstvu za promet 
je bil opravljen tudi razgovor 
s podsekretarjem Žaretom 
Pregljem, ki je v zvezi z na-
činom urejanja plovbe podal 
nekaj nasvetov in predlogov, 
predvsem z vidika nadzora in 
zagotavljanja varnosti. Pou-
darek bo dan rečni plovbi ter 
rekreacijski, turistični in tudi 
gospodarski izrabi predvsem 
spodnje save, kjer so elek-
trarne še v izgradnji in je mo-
goče že pred izgradnjo pred-
videti rabo akumulacij tudi za 
plovbo. Zato na ministrstvu za 
promet podpirajo način ure-

janja plovbe v občini sevnica 
in obljubljajo pomoč pri mo-
rebitnih zapletih in koordina-
cijo z Ministrstvom za okolje. 
v prostorih občine sevnica pa 
je bil usklajevalni sestanek 
s predstavnico Zavoda rs za 
varstvo narave Tanjo Košar, s 
katero smo že vnaprej preve-
rili možne plovne poti na bo-
doči akumulaciji He Blanca, ki 
bi bile z naravovarstvenega vi-
dika sprejemljive. na podlagi 
izkušenj pri pripravi odloka o 
plovbi za He Boštanj je eden 
izmed bistvenih razlogov ome-
jitve plovbe s plovili na motor-
ni pogon neustrezna utrjenost 
brežin. Zaradi navedenega že-
limo pri urejanju plovbe na 
akumulaciji He Blanca pred-
hodno opozoriti na tovrstne 
probleme, da bi se že pri pro-
jektiranju in sami izgradnji 
akumulacijskega bazena pred-
videla tudi raba akumulacije 
za namene turistične in špor-
tno-rekreacijske plovbe.

Akcija	zbiranja	kosovnih	
odpadkov
akcija zbiranja kosovnih odpadkov poteka še do 30. maja. 
vsa gospodinjstva v občini so dobila obvestilo o času delova-
nja zbirnega centra na savski cesti in razpored komunale o 
času odvoza odpadkov ob pobiralnih poteh. Žal nekateri ob-
čani ne upoštevajo prizadevanj odgovornih, da bi akcijo iz-
vedli v skladu s prejetimi obvestili, ampak kosovne odpadke 
odlagajo na mesta, ki niso vključena v akcijo. Zato poziva-
mo, da upoštevate obvestilo in pokažete spoštljiv odnos do 
okolja in tistih, ki se trudijo, da bi živeli v čim bolj urejenih 
krajih naše občine.

Dograditev	vrtca	na	Loki	pri	
Zidanem	Mostu
občina sevnica je izvedla po-
stopek odpiranja ponudb po 
postopku s pogajanji po pred-
hodno izvedenem postopku 
zbiranja ponudb za dogradi-
tev vrtca pri podružnični šoli 
Loka pri Zidanem Mostu. s tem 
bo dvema enotama vrtca v 
Loki omogočeno kvalitetno iz-
vajanje predšolskega varstva 
otrok. Z dograditvijo bo objekt 
podružnične šole Loka pridobil 
tudi eno učilnico za osnovno 
šolo ter prostor za urejeno šol-
sko knjižnico. Projekt dogradi-
tve se bo sofinanciral iz inter-
ventnih sredstev Ministrstva za 
šolstvo in šport, saj je odde-
lek vrtca v trubarjevem domu 
v Loki postavljen pred dejstvo, 
da bodo prostori, v katerih bi-
vajo in so nemogoči, podrti, 
ker so novozgrajeni prostori 
potrebni trubarjevemu domu. 

Sevniški	
podžupani	v	DZ
državni zbor rs so obiskali 
vsi trije sevniški podžupani 
Srečko Ocvirk, Breda Dre-
nek Sotošek in Rudi Dob-
nik. seznanili so se z delom 
in pristojnostmi župna in po-
slanca Kristijana Janca in se 
srečali še z nekaterimi dru-
gimi poslanci in strokovnimi 
sodelavci te ustanove. 

Vključevanje	
mladih	v	
delovanje	občine
salezijanski mladinski center 
je pripravil pogovor z župa-
nom Kristijanom Jancem, ki 
je mladim predstavil delova-
nje občine in projekte, ki so 
v izvajanju ali se načrtujejo. 
govorili so tudi o organiza-
ciji mladinskih dejavnosti v 
občini in o vključevanju mla-
dih v delovanje občine. 

Otvoritev	zbirke	
Sevnica	skozi	čas
občinsko združenje borcev 
in udeležencev noB je v so-
delovanju s kŠtM sevnica na 
sevniškem gradu postavilo 
in otvorilo stalno muzejsko 
zbirko pod naslovom sevnica 
skozi čas, v katero je vloži-
lo veliko prizadevanj. otvori-
tve se je udeležila podžupa-
nja Breda Drenek Sotošek, 
spremno besedo k stalni zbir-
ki je podal profesor Janez 
Kos, prireditev pa je pope-
strila glasbena šola sevnica. 

Od	Murnic	do	Telč
krajevni organizaciji dru-
štev izgnancev Šentjanž in 
krmelj-tržišče sta pod po-
kroviteljstvom društva iz-
gnancev slovenije pripra-
vili spomladanski pohod od 
Murnic nad Šentjanžem pre-
ko Hinj, koludrja, krmelja, 
Hinjc in vrhka do telč. tra-
sa je potekala ob spomin-
skih obeležjih ob nekdanji 
italijansko nemški okupacij-
ski meji. Udeleženci so na ta 
način obeležili tudi dan upo-
ra proti okupatorju.

Društvo	Ozara
občina sevnica v skladu z mo-
žnostmi zagotavlja tudi pro-
storske pogoje za delovanje 
različnih društev. Župan Kri-
stijan Janc se je s predstav-
niki društva ozara, ki s svojo 
enoto v sevnici skrbi za kako-
vost življenja in rešuje soci-
alne in druge probleme naših 
občanov, pogovarjal o dode-
litvi prostorov nad knjižnico 
za njihovo uporabo. s pogod-
bo bodo določene medseboj-
ne pravice in obveznosti.

v letu kulture so na oŠ sava kladnika gostovali učenci in uči-
telji iz oŠ kole kaninski iz Bitole v Makedoniji. Učencem in 
javnosti so se predstavili z gledališko igro Pepelka, ogleda-

li pa so si tudi sevniške znamenitosti in obiskali Postojnsko 
jamo. sevniški učenci so lahko spoznali kulturo drugega na-
roda, gostje pa so se seznanili s projektom devetletke, saj 
nameravajo v Makedoniji pričeti s spremembami v osnovni 
šoli. goste sta pozdravila tudi župan Kristijan Janc in pod-
župan Srečko Ocvirk.

Učenci	in	učitelji	iz	Bitole	na	
obisku	v	Sevnici

Obisk iz Bitole (foto: Drago Slukan)

na proslavi ob dnevu upora slovenskega ljudstva in 65. oble-
tnici ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona na 
Malkovcu je ob bogatem kulturnem programu, v katerem 

so sodelovali učenci oŠ tržišče, Ljudske pevke s telc, kd 
godba sevnica in skupina orkestra Policije slovenije, zbra-
ne nagovoril prvi predsednik republike slovenije Milan Ku-
čan. Številne obiskovalce in goste pa je pozdravil tudi žu-
pan Kristijan Janc. Proslavo je organiziral občinski odbor 
Zveze združenj borcev noB sevnica v sodelovanju s krajev-
no skupnostjo tržišče in občino sevnica. Program so pope-
strili ljubitelji starih vojaških avtomobilov – Jeepov v parti-
zanskih uniformah.

Malkovec	2007

Proslava na Malkovcu (foto: Vili Zupančič)

sevniCa – Zadnjo aprilsko soboto je v organizaciji občine 
sevnica pred HtC-jem zaživela kmečka tržnica. sveže sad-
je, zelenjavo, kruh, razno pekovsko pecivo in ostale domače 

dobrote bodo ponujale kmečke ženice iz sevniške občine in 
okolice vsako sredo in soboto. Zaenkrat sta postavljeni dve 
stojnici, če bo interes, pa se bosta dodali še dve. 

T.G.

Kmečka	tržnica

Prvi dan prodaje na kmečki tržnici je bil uspešen; 
zadovoljne so bile tako prodajalke kot kupci, ki so se 
ob zvokih harmonike lahko tudi okrepčali z dobrotami 
Aktiva kmečkih žena Sevnica.

trnoveC – Pri cerkvi sv. Jurija, ki je ena najstarejših cerkva 
na slovenskem in spada pod župnijo Zabukovje, vsako leto na 
Jurjevo nedeljo poteka žegnanje in blagoslov konj. Letos je po 

blagoslov prišlo kar 36 konj, domačini pa so tudi tokrat po maši 
pripravili pogostitev s pecivom in ostalimi pekovskimi dobrota-
mi ter rujno kapljico. Prijeten vaški običaj so z Jurjevo pesmi-
jo popestrili Jurjevci iz trnovca in Podvrha.

T.G.

naročnik je že izdal obvestilo 
o izbranem ponudniku, vendar 
je kljub temu potrebno poča-
kati potek pritožbenega roka, 
da bo lahko sklenjena gradbe-
na pogodba.

Tradicionalni	blagoslov	konj	v	
Trnovcu
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jutranjih urah podali v delovno 
akcijo, s katero so se nameni-
li počistiti potok Zahoč v bližini 
krškega vse nesnage, ki jo lju-
dje malomarno odlagajo vanj. 
Mladi so se razdelili v več sku-
pin po posameznih odsekih 
struge in se lotili dela, z vreč-
ko v roki, nasmehom na obrazu 
in polni zagnanosti, zaradi če-
sar se niso ustrašili še tako tež-
kih odpadkov, kot so kuhinjski 
štedilniki in podobno. Z malo 
iznajdljivosti, vrvjo in škripcem 
so premagali strmo strugo. Mla-
dostna energija pa je pripomo-
gla k temu, da je bilo delo kon-
čano že v nekaj urah, temu pa 
je sledila še manjša pogostitev 
za udeležence.  A. Erjavec

krŠko - Mednarodni dan Ze-
mlje skavti obeležujejo z vsa-
koletnimi akcijami, na katerih 

čistijo okolje, zbirajo recikla-
žne materiale, zasajajo dreve-

mnem vzdušju stare šolske avle 
predstavili pod skupnim naslo-
vom od mene k tebi. njihove 
pesmi so skupek prvih ljubezen-
skih doživetij, razočaranj, dvo-
mov, hrepenenj, med katera se 
vpletajo razmišljanja o sodob-

nem svetu, spre-
menjenih odnosih 
med ljudmi in o 
življenju, ki nam 
nudi tako radost 
kot grenkost. Po-
leg pesnikov, ki 
so interpretira-
li svojo poezijo, 
so se predstavi-

li še glasbeniki in plesalci, vsi, 
tako ustvarjalci kot obiskovalci, 
pa so v spomin prejeli zbornik 
predstavljenih pesmi. 
Prireditev so nadgradili z za-

BreŽiCe - svet za preventivo 
in vzgojo občine Brežice pri 
svojem delu med ostalim skr-
bi tudi za večjo varnost v ce-
stnem prometu, zato je na 
njegovo pobudo v sklopu več 
planiranih preventivnih akcij 
za leto 2007 z veliko pomočjo 
policistov Policijske postaje iz 
Brežic in integrala Brebusa iz 
Brežic 17. in 18. aprila izve-

del preventivno akcijo »Učna 
ura v prometu«. akcija je ime-
la namen izboljšati varnost 
mlajše generacije udeležen-
cev v cestnem prometu, zato 
so povabili učence tretjih ra-
zredov iz vseh osnovnih šol v 

Učna	ura	v	prometu
občini Brežice in jim praktično 
prikazali ravnanje in udeležbo 
v cestnem prometu. 
novost letošnje akcije je bil 
ogled nove policijske posta-
je v Brežicah, tako da so bili 
udeleženci v bistvu med prvi-
mi gosti, ki so jim policisti raz-
kazali vse pridobitve in sodob-
ne rešitve tega objekta.
sama akcija pa je bila sesta-

vljena iz treh sklopov aktivno-
sti: varna udeležba v prome-
tu kot pešec, kjer so učenci 
v spremstvu policista praktič-
no izvedli prečkanje različnih 
tipov križišč; ogled avtobu-
sne postaje in praktična ude-

ležba v prometu kot potnik v 
avtobusu in pravila vedenja 
na avtobusu s poudarkom na 
varnem vstopanju in izstopa-
nju iz takega vozila; ter pred-
stavitev policijske opreme za 
nadzor cestnega prometa Poli-
cijske postaje Brežice, kjer so 
jim policisti razstavili in poka-
zali vozila in orožje ter prak-
tično prikazali akcijo šolanega 
policijskega psa.
v dveh dneh se je akcije ude-
ležilo 207 učencev iz devetih 
osnovnih šol: artiče, skupaj s 
spremljevalci so se razdeljeni 
v skupine udeleževali načrto-
vanih aktivnosti opremljeni s 
»kresničkami«, ki so jih dobi-
li v spomin na to akcijo.
Po končani akciji so bili učen-
ci povabljeni, naj narišejo ris-
be na temo »Učna ura v pro-
metu«, jih pošljejo, odbor za 
izvedbo akcije pa bo izdelke 
pregledal in najboljše nagra-
dil s praktičnimi nagradami.

Igor Ilovar, predsednik SPV 
občine Brežice

Nekaj udeležencev preventivne akcije

kostanJeviCa na krki - oŠ Jo-
žeta gorjupa kostanjevica na 
krki vsako leto ob dnevu šole 
pripravi literarni večer, na ka-
terem sodelujejo učenci s svo-

jimi prvimi pesniškimi poskusi. 
v petek, 20. aprila, ko so obe-
ležili tudi 100-letnico rojstva 
slikarja in kiparja Jožeta gor-
jupa, so se mladi literati v inti-

Od	mene	k	tebi

državno tekmovanje je bilo že 
15. po vrsti za elektrikarje, ki 
tekmujejo v kategorijah ele-
ktronik in energetik, za elek-
trotehnike pa šele tretje. tek-
movanje je bilo sestavljeno iz 
teoretičnega in praktičnega 
dela, kjer so morali dijaki izde-
lati točno določen izdelek. sku-
paj je tekmovalo 28 dijakov iz 
12 šol, med njimi tudi trije dija-
ki krške šole: Matic Oblak med 
elektroniki, Simon Žičkar med 
energetiki in Rok Vintar med 
elektrotehniki. vsi trije našteti 
so tudi zmagali v svojih katego-
rijah, krška šola pa je bila tako 
najboljša tudi ekipno.

Krški	dijaki	najboljši	
KRŠKO - V Srednji šoli Krško je 20. aprila potekalo državno tekmovanje in 
srečanje elektrikarjev in elektrotehnikov, ob tem pa še srečanje ravnateljev 
elektro šol. Krški dijaki so se na tekmovanju odlično odrezali, saj so zmagali 
v vseh treh posamičnih kategorijah in seveda tudi ekipno.

sicer pa je tovrstno tekmova-
nje v krškem potekalo že dru-

gič, prvič je bilo tukaj pred 
sedmimi leti, po besedah rav-
natelja srednje šole krško Ro-
berta Rožmana pa je njegov 
namen predvsem druženje 
mentorjev in ravnateljev ele-
ktro šol, pa tudi, da dijaki po-
kažejo svoje znanje, ki je da-
nes v evropi zelo cenjeno.
Poleg tekmovanja so na kr-
ški šoli pripravili tudi sreča-
nje ravnateljev elektro šol, ki 
so se sešli na okrogli mizi in si 
ogledali nuklearko, tekmoval-
ce in mentorje pa so popeljali 
na ogled kostanjevice na krki.

P. Pavlovič 

Prizor s praktičnega dela 
tekmovanja

KULTURA, MLADI

Alenka Černelič Krošelj je 
povedala, da je današnjo 
dvorano v parku, nekdanjo 
cerkev sv. križa, dala zgraditi 
ena izmed najpomembnejših 
krčank in slovenk v 19. sto-

letju Josipina Hočevar, ki je 
danes postala stičišče različ-
nih predstavitev umetniških 
dosežkov. od leta 2003, ko 
je bila v njej odprta prva li-
kovna razstava, so njene ste-
ne krasila raznovrstna likovna 
dela. tokratno odprtje raz-
stave Cvetke Miloš pa lahko 
umestimo ob bok tisti, na ka-
teri so krčani prvič opazova-
li kip Janeza evangelista, ki 
simbolično varuje mesto. ob 
tem je avtorica, bilo je janu-
arja 2004, akademska kiparka 
Vladka Štoviček, predstavila 
tudi pregled svojega ustvar-
janja. ob odprtju razstave se 

»Ikona«	Cvetka	v	Krškem
KRŠKO - JSKD – OI Krško in Občina Krško sta omogočila otvoritev razstave 
umetnice Brežičanke Cvetke Miloš v Dvorani v parku. Razstavljena dela ne 
kažejo njenega ustvarjanja »skozi čas«, ampak prikazuje tisto, kar je del 
njenega umetniškega vsakdana. Glasbeni program sta darovala Betka in Dra-
gutin Križanićeva, prisotna podžupanja Ana Nuša Somrak je Miloševi v ime-
nu krške občine in svojem izrazila dobrodošlico rekoč, da je njeno umetnost 
sicer poznala, vendar jo je po pisanju našega časnika spoznala še iz druge-
ga zelo razvejanega ustvarjalnega kota, avtorico in razstavo pa je v množič-
nem prepletu krških in brežiških prijateljev, naklonjenih umetnici in njene-
mu delu, predstavila umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj.

obema omenjenima ženska-
ma - Josipini Hočevar in vlad-
ki Štoviček – dodaja še ena 
– Cvetka Miloš, ko si je Černe-
lič krošljeva dovolila izraziti 
osebno misel, namreč, da je 

vesela in počaščena, da se je 
lahko vpletla v delo vseh treh 
omenjenih. 
Zgodba o umetnicah in ustvar-
jalkah, kot je Cvetka Miloš, je 
lahko dolga ali pa čisto kratka 
in preprosta, pravi Černelič 
krošljeva, ki je svoje pogla-
bljanje o avtorici ponazorila z 
ikono. ikona je sicer sveta po-
doba (predvsem v vzhodnem 
krščanstvu), imenovanje iko-
na pa uporabljamo in razu-
memo tudi kot sopomenko za 
osebo s posebnim pomenom, 
ki presega navadno bivanje in 
življenje t. i. »navadnega člo-
veka« in daje nekemu času in 

okolju poseben pečat, je po-
jasnila. ta pečat pa je Miloše-
va v posavskem, slovenskem, 
nekdanjem jugoslovanskem 
in tudi v širšem »likovnem 
nebu« tudi dala. in sicer kot 
»harfistka« v poletu in prele-
tu tapiserij, kot slikarka v pa-
stelih in olju, grafiki, v ke-
ramiki, skulpturah… tako je 
avtorica izjemno razgibanega 
razstavljenega opusa proble-
matična likovna ikona, kajti 
z raznovrstnimi likovnimi pri-
jemi ustvarja silno različna 
dela, saj prehaja od realizma 
do abstrakcije, se vrača in 
obvladuje vse, česar se loti, 
da je pisanje umetnostnozgo-
dovinskega, še tako kratkega, 
vpogleda v njeno delo obso-
jeno na preskakovanje ovir na 
polju nezmožnosti razporeja-
nja v oblikovane likovne pre-
dalčke.
Cvetka Miloš je ena redkih 
umetnikov, ki se preživlja 
samo z umetnostjo in, kot 
pravi sama, »z delom svojih 
rok«, saj je kot likovna peda-
goginja delala le kratek čas. 
razstava bo na ogled do 19. 
maja, od torka do petka od 
11. do 17. ure in v soboto od 
9. do 13. ure.

Natja Jenko Sunčič

sa in se še na mnoge druge nači-
ne trudijo k temu, da bi ta svet 
naredili vsaj za odtenek lepši. 

tako so se tudi skavti iz krškega 
v soboto, 21. aprila, v zgodnjih 

Skavti	počistili	potok

tradicija senovske godbe ima 
globoke ter bogate glasbene 
korenine in se ponaša s šte-

vilnimi uspehi doma pa tudi 
izven krajevnih meja. v or-
kester je vključenih 52 glas-
benikov, njihov vodja je Ha-
lid Tubeishat. vadijo dvakrat 
tedensko, ob tem pa še  in-
dividualno, po sekcijah ter za 
različne priložnostne nastope 
tudi dodatno skupinsko.
v lanskem letu so izdali zgo-
ščenko z naslovom Modri pla-

Marimba	bo	navdušila	
Senovčane
SENOVO – V Pihalnem orkestru DKD Svoboda Senovo igra 52 glasbenikov. Vodi 
ga Halid Tubeishat. Pripravljajo se na izvedbo premiernega letnega koncerta, 
ki ga bodo izvajali v domači dvorani v nedeljo, 13. maja ob 19. uri. 

net, veliko truda in moči pa 
so vložili tudi v obnovo strehe 
na domu, uredili odvodnjava-

nje, dozidali in opremili gar-
derobe, saj so uspeli zbra-
ti sredstva od sponzorjev, ki 
so jih porabili za ta namen in 
ne za svojo dejavnost. kljub 
temu jim ne primanjkuje vo-
lje in vztrajnosti, saj so si za 
letošnje leto zadali veliko de-
lovnih aktivnosti. Po senovem 
so 1. maja igrali tudi budni-
co, tradicijo pa ohranjajo še 

iz časov rudarske godbe. v 
nedeljo, 13. maja pa bodo iz-
vedli premierni koncert. 

M. Kalčič M.

Jože Bogolin v svojem izvajalskem elementu

Mladi tolkalec Jože Bogo-
lin, ki igra na instrument 
marimbo, je v letošnjem 
letu dopolnil dvajset let. 
osnovno šolo je obiskoval 
v koprivnici, istočasno pa 
tudi krško glasbeno šolo, 
kjer ga je poučeval Mitja 
Kuselj. končal je srednjo 
glasbeno šolo v Ljublja-
ni, sedaj pa obiskuje 2. le-
tnik ljubljanske akademi-
je za glasbo. Z igranjem se 
ukvarja že 13 let. sodelo-
vanje v domačem orkestru 
mu pomeni kvalitetno kori-
ščenje prostega časa, dru-
gače pa igra tudi v drugih 
zasedbah, npr. v orkestru 
rtv Ljubljana, slovenski 
filharmoniji, sng operi ba-
letu ali eUYo orchestru, 
studio za tolkala. o svo-
ji prihodnosti razmišlja do 
tja, kjer se vidi na študiju 
v tujini, nato pa prihodnost 
prepušča toku časa. 

KONCERT 
Peter Dirnbek & Vox Populi 

Petek, 4. maj 2007, ob 19.00 uri 
na terasi Mestnega atrija v Brežicah. 

vstopnine ni! 

ključkom eko šole 2006/07, v 
kateri so letos dali poudarek 
ekologiji medsebojnih odno-
sov. vodilne teme so bile kul-
turna različnost, mir in varnost 
ljudi, skupna odgovornost, ure-
janje prostora. vsaka oddelčna 
skupnost je izdelala svoja pra-
vila proti nasilju, govorili so o 
konfliktnih situacijah, reševa-
nju problemov ter uvedli mre-
žo medsebojne pomoči. Učenci 
razredne stopnje so izdelovali 
stripe na temo Jaz in prijatelji 
pri igri, učenju, reševanju pro-
blemov, učenci predmetne sto-
pnje pa plakate Ustavimo na-
silje. Učenci vseh razredov so 
svoja videnja tako medosebnih 
odnosov kot problemov ekolo-
škega značaja razstavili v atri-
ju osnovne šole.
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krŠko – v petek in soboto, 18. in 19. maja, bo podjetje sax 
plus v sodelovanju z aMd krško na štadionu v krškem or-
ganiziralo dvodnevno prireditev s pestrim zabavnim progra-
mom (Čuki, vesele Štajerke, atomik harmonik, skoki padal-
cev, adrenalinska dirka), osrednji dogodek pa bo speedway 
dirka z nekaterimi znanimi vozniki iz serije grand Prix: aktu-
alni svetovni prvak Jason Crump iz avstralije, naš šampion 
Matej Žagar, Poljak Jaroslaw Hampel, danec Bjarne Peder-
sen, norvežan Rune Holta, američan Greg Hancock, anglež 
Lee Richardson, Čeha Lukaš in Aleš Dryml, pa naša Izak 
Šantej in Matej Ferjan... dirka bo 19. maja ob 18.30 uri.

Vrhunska	imena	na	
Speedway	superpokalu

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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Rokometaši(ce)	na	počitek
PosavJe – končala se je 1.B rokometna liga, v kateri so igrale 
kar tri posavske ekipe: sevnica, krško in dobova. slednji dve 
ekipi sta se v zadnjem krogu pomerili v krški športni dvorani. 
domačini so si hitro nabrali nekaj zadetkov prednosti, nato 
pa nadzorovali potek srečanja in zmagali s končnim rezulta-
tom 37:26. sevničani so izgubili na gostovanju v novi gorici z 
22:32. Zmagovalec lige je termo iz Škofje Loke, drugi je intra-
go Leasing (obe ekipi sta se uvrstili v 1.a ligo), tretje pa krško, 
ki je s 14 zmagami, 3 remiji in 5 porazi zbralo 31 točk. dobov-
čani so sezono zaključili na 10. mestu, sevnica pa se kot za-
dnjeuvrščena ekipa prvenstva seli v 2. rokometno ligo.
končala pa se je tudi sezona za rokometašice. Za prvoligašica-
mi iz ekipe europrodukt Brežice je kar uspešna sezona, ki so jo 
končale v zlati sredini, na 7. mestu na lestvici.

Prva	liga	še	vedno	na	vidiku
krŠko – Čeprav so po domači zmagi proti tinex Šenčurju s 3:0 
(strelca Brdik in Panič + avtogol) krški nogometaši izgubili na 
gostovanju v Zagorju z 0:1 in le remizirali doma proti triglavu z 
1:1 (strelec Lukačić), so 4 kroge pred koncem prvenstva še ve-
dno v igri za uvrstitev v prvo ligo. spomladi zelo bleda Bonifika 
in Livar imata namreč po 39 točk, prebujeno Zagorje in krško 
pa po 35 točk. Pred krčani sta še domači tekmi z aluminijem 
in Bonifiko ter gostovanji pri Livarju in dravinji.

Aprila	najboljši	Mesojedec
krMeLJ - Šahisti krmelja so odigrali hitropotezni šahovski tur-
nir za prvenstvo krmelja za mesec april. Prepričljivo je zma-
gal Zvonko Mesojedec z 10 točkami pred Bojanom Blažičem 
(8 točk) in Andrejem Brcarjem (7 točk). Po štirih letošnjih tur-
nirjih vodi Brcar pred Bojanom Smerdelom in Mesojedcem.

Mirt	prvak	Posavja
sevniCa - društvo upokojencev 
sevnica je pripravilo posamično 
in ekipno šahovsko prvenstvo 
Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev Posavja za leto 2007. 
Med posamezniki je presentlji-
vo zmagal Martin Mirt (na fo-
tografiji) pred Francem Der-
stvenškom (oba dU sevnica), 
Jožetom Volčanškom (dU kr-
ško), Brankom Urekom (kape-
le) in Tomažem Žnideršičem 
(dU krško), ekipno pa je bila 
najboljša ekipa društva upoko-
jencev krško v posatvi Levičar, 
Volčanšek, Žnideršič in Ahma-

tovič pred dU sevnica, dU senovo, dU dobova – kapele in dU 
Brežice. Zmagovalna ekipa se je s tem uvrstila na državno pr-
venstvo Zveze društev upokojencev slovenije.

Mlajši	pionirji	državni	prvaki
LeskoveC - v Železnikih je potekalo državno prvenstvo v stre-
ljanju z zračno puško za cicibane, mlajše pionirje, pionirje ter 
kadete. strelci iz strelskega društva Leskovec so posegli po kar 
nekaj odličjih. najbolje se je odrezala ekipa mlajših pionirjev 

v postavi Matija Arh, Matej Žokalj in Matic Pirc, ki je postala 
ekipni državni prvak. Žiga Račič je postač državni podprvak, 
arh je osvojil bron, Žokalj pa je pristal na 5. mestu. Lanske pi-
onirske državne prvakinje v postavi Barbara Mavsar, Saša Pa-
cek in Sanja Spirič so bile letos tretje, najboljša posameznica 
je bila Mavsarjeva na 6. mestu. ekipa cicibanov v postavi Leon 
Zorko, Jakob Freeland ter Pirc Damjan je osvojila 2. mesto, 
posamično pa je bil najboljši Zorko na 6. mestu. najboljša ci-
cibanka je bila Sandra Mavsar na 4. mestu, ravno tako tudi ka-
detinja Simona Levičar, pionir Rok Papež je bil 18. 

Mladi leskovški strelci s trenerjem Jožetom Arhom

Dvojna	zmaga	Rainovk
krŠko - telovadke gimnastičnega društva rain krško so se ude-
ležile 16. pokala Šiške v ženski športni gimnastiki. v 3. držav-
nem stopenjskem tekmovalnem sistemu so debitirale Nastja 
Modic, Barbara Pacek in Doroteja Imperl in osvojile ekipno 
10. mesto. v 5. državnem stopenjskem tekmovalnem sistemu 
je ekipa v postavi Žibert, Vodeb in Metelko osvojila 3. mesto, 
posamično je bila najboljša Lara Žibert na 4. mestu. v 7. dr-
žavnem stopenjskem tekmovalnem sistemu 16+ sta prvi dve 
mesti zasedli Urška Štus in Nika Močivnik. 

Osebni	rekordi	Brežičanov
BreŽiCe - na kvalifikacijah za atletski pokal slovenije v Lju-
bljani je nastopilo tudi nekaj atletov Fita Brežice. Barbara 
Špiler je dosegla osebni rekord v metu kladiva (53.51 m) in iz-
polnila normo za nastop na letošnjem mlajšemladinskem sve-
tovnem prvenstvu. skupno je osvojila 3. mesto, članica Luci-
ja Križnik pa 2. mesto z rezultatom 58.89 m. osebni rekord, 
14,78 m, je v metu članske krogle dosegel tudi Marko Špiler 
in osvojil 3. mesto, pa tudi mlada Kaja Žalac je dosegla oseb-
ni rekord v metu članskega diska z rezultatom 24.08 m. tekač 
na srednje in dolge proge Vid Zevnik je tokrat v članski kon-
kurenci v teku na 5000 m dosegel obetaven rezultat 16 minut 
in 14 sekund.

„Lovili	lisico“	v	Postojni
krŠko, sevniCa - Člani radiokluba krško in amaterja iz sevni-
ce so se udeležili tekmovanja radioamaterjev v Postojni. Med 
pionirji je zmagal sevničan Leon Kosem, med ženskami pa so 
krčanke Maja Marušič, Adrijana Moškon in Petra Levičar za-
sedle prva tri mesta, sevničanka Nina Radi pa je bila 4. Med 
juniorji je zmagal sevničan Tomaž Kunšek, med seniorji je 
bil Danilo Kunšek (sevnica) 3., med veterani pa Janez Kuselj 
(krško) 5. vsi Posavci pridno nabirajo točke za uvrstitev v dr-
žavno reprezentanco, tako starejši, ki bodo septembra odpo-
tovali na evropsko prvenstvo na Poljsko, kot mlajši do 15. leta 
starosti, ki bodo letos prvič zastopali slovenijo na evropskem 
prvenstvu junija v nemčiji. 
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Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je zaradi spremembe Uredbe 
o upravnem poslovanju, ki bo začela veljati 1. maja 2007, spremenje-
na veljavna ureditev uradnih ur državne uprave, to je upravnih enot in 
območnih enot organov:

Davčnih uradov z izpostavami 
Carinskih uradov z izpostavami
Območnih enot uprave RS za javna plačila
Območnih geodetskih uprav z geodetskimi pisarnami
Območnih uradov veterinarske uprave, razen veterinarske inšpekcije, 
z izpostavami
Uprav za obrambo z izpostavami
Izpostav uprave za zaščito in reševanje s pisarnami.
Centrov za socialno delo
Območnih služb z uradi za delo Zavoda RS za zaposlovanje Slovenije
Območnih enot in izpostav Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije
Območnih enot in izpostav Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije

V skladu z navedeno spremembo bodo uradne ure:
V ponedeljek in torek od 08.00 do 15.00 ure
V sredo od 08.00 do 18.00 ure
V petek od 08.00 do 13.00 ure

V Upravni enoti Ljubljana in območnih enotah organov na njenem ob-
močju bodo uradne ure na delovnih mestih, na katerih se delo opravlja 
v izmenah in posluje s strankami:
V ponedeljek, torek in četrtek od 08.00 do 18.00 ure
V sredo od 08.00 do 19.00 ure
V petek od 08.00 do 14.00 ure

Uradne ure bodo v vseh upravnih enotah in območnih enotah tudi vsa-
ko prvo soboto v mesecu (ali drugo, če prva pride na državni praznik ali 
drug z zakonom določen dela prost dan) od 8.00 do 12.00 ure. 

Prva delovna sobota bo 5.5.2007 

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

nek občan nas je informiral, da ima vlogo na občini Brežice za dograditev gospodar-
skega poslopja, ki bi segalo tudi na prvo kmetijsko območje, čemur se v praksi žal 
ne more izogniti. kljub temu, da ima vlogo na občini Brežice že 6 mesecev, še vedno 
ni dobil nobenega odgovora. informirani smo, da je še več podobnih primerov v naši 
občini. Zato smo na 5. seji občinskega sveta predlagali, naj župan z občinsko upravo 
pospeši aktivnosti za pozitivno rešitev teh primerov in naj odgovori občanom v za-
konsko zahtevanih rokih. Zahtevali smo tudi pisni odgovor na vprašanje, koliko vlog 
naših občanov, v zvezi s postopkom pridobivanja gradbenih dovoljenj, čaka na obči-
ni Brežice, ki še niso rešene!? 
ko pride »mali« človek na občino, ga pošiljajo od vrat do vrat ali pa mu odgovori-
jo, da se čaka na državo, ali da tako zahteva država oziroma po novem tudi evro-
pa. na drugi strani pa vidimo, da tuja trgovska podjetja s kapitalom lahko gradijo 
v naši občini, kljub temu da jih ne potrebujemo, kajti mnoge trgovine se zapirajo 
in prazne samevajo.
Upamo lahko le, da bomo v prihodnosti dobili takšno občinsko oblast, ki ji bodo de-
janske potrebe naših občank in občanov važnejše od dobičkonosnih interesov posa-
meznikov in tujih podjetij.

Ivan Sušin, predsednik OO SLS Brežice

Kvaliteta	družbe	se	vidi	po	odnosu	do	
»malega«	človeka.

SPOROČILO BRALCEMČILO BRALCEMILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in prostorskimi možnostmi. izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organizacij, društev ...).

PISMA BRALCEV

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

Zelo hitro se približujemo zaključku šolskega leta. ko tako 
delamo inventuro vsega dobrega storjenega s strani naših vestnih 
učencev, njihovih staršev, delavcev šole in mnogih, ki so nas 
podpirali pri naših prizadevanjih, smo lahko ponosni na doseženo. 
da smo nenehno prisotni v našem okolju, kažejo mnogi nastopi na 
katere nas vabijo, sami pa smo tudi bili tudi organizatorji mnogih 
odzivnih nastopov. tako nam občutek, da smo potrebni in koristni 
v našem okolju, daje elan in moč za nadaljnje delo.

Poročali smo tudi o uspehih naših učencev na tekmovanjih. dva 
učenca - Jerica Kozole na violini in Janez Pincolič na fagotu, sta 
uspešno opravila sprejemni izpit na srednji glasbeni šoli, Davorin  
Budna pa bo kot občan opravljal izpit čez prvi letnik srednje 
stopnje in nato nadaljeval študij klavirja na srednji glasbeni šoli. 

oddelek za sodobni ples je 4-mi koreografijami lepo nastopil na 
območnem srečanju na senovem in se z eno uvrstil na regionalno 
srečanje. Harmonikarski orkester se je udeležil državne revije 
omenjenih orkestrov in dostojno predstavil našo šolo. simfonični 
orkester šole ima v letošnji sezoni eno najnapornejših in 
najuspošnejših sezon. v tem mesecu se je udeležil revije 
simfoničnih orkestrov in odmevno nastopil s koncertom v okviru 
oranžnega abonmaja v kulturnem domu z izvrstno gostjo Nušo 
Derenda. sodelovali pa so še vokalna skupina valvasor, skupaj z 
našim na novoustanovljenim otroškim zborom in našimi učenci 
petja. Bilo bi lepo, če bi to že bili zametki mešanega pevskega 
zbora, katerega manjko v krškem se že dolgo čuti.

Ponovno vabimo vse zainteresirane v naš izredni program, ki smo 
vam ga ponudili v prejšnji številki Posavskega obzornika, kaj več 
pa boste našli na naši spletni strani www.gs-krsko.si.

Glasbena šola Krško

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

Kino Servis Brežice:
Petek, 4. 5., ob 18.30, ter sobota, 5. 5., in nedelja, 6. 
5., ob 20.30 komedija norbit (102 min)
Petek, 4. 5., ob 20.30, ter sobota, 5. 5., in nedelja, 6. 
5., ob 18.30 komedija Beanove počitnice (95 min)

Kulturni dom Krško:
Petek, 4. 5.: ob 20.00 komedija norbit
Sobota, 5. 5.: ob 18.00 komična drama naša mala miss, 
ob 20.00 akcijski spektakel 300
Nedelja, 6. 5.: ob 18.00 komedija norbit
Petek, 11. 5.: ob 20.00 romantična komedija glasba 
in besedilo
Sobota, 12. 5.: ob 18.00 komedija Beanove počitnice, 
ob 20.00 vojna drama Zastave naših očetov
Nedelja, 13. 5.: ob 18.00 komedija Beanove počitnice

Kulturna dvorana Sevnica:
Petek, 4. 5.: ob 18.00 komična drama naša mala miss 
(101 min)
Sobota, 5. 5.: ob 19.00 biografska drama kraljica (103 
min)
Petek, 11. 5.: ob 17.00 animirana akcijska komedija 
ninja želve (90 min)
Sobota, 12. 5.: ob 20.00 drama (ni za otroke) Mali otro-
ci (130 min)
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KINO SPOREDI V POSAVJU

OBJAVLJENA RAZPISA SLOVENSKEGA PODJETNIŠEGA SKLADA

obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad, dne 20. 4. 2007 v 
Uradnem listu rs št. 36/2007 objavil javni razpis za: 

produkt P2 Neposredne dolgoročne investicijske kredite za 
nova podjetja in
produkt P2A Mikrokredite za mala podjetja. 

več informacij lahko dobite na spletni strani slovenskega podjetniškega 
sklada www.podjetniskisklad.si. na omenjeni strani si lahko ogledate še 
najavljene razpise za ostale produkte slovenskega podjetniškega skal-
da. Že v mesecu maju pa bo objavljen razpis za produkt P5 Sofinanci-
ranje (subvencije) turističnih projektov v MSP za nastanitvene zmo-
gljivosti 3* in več.
Za vse nadaljnje informacije smo vam na voljo na spodaj navedenem 
naslovu, telefonu in e-mailu.

VAVČERSKI PROGRAMA SVETOVANJA

DELUJOČA PODJETJA (tudi s.p.) - sUBvenCiJa do 50 % neto upra-
vičenih stroškov
POTENCIALNI PODJETNIKI sUBvenCiJa do 100 % neto upravičenih stroškov

Brezposelne osebe, ki niso prijavljene na Zavodu rs za zaposlovanje in
Zaposleni, ki razmišljate o samozaposlitvi.

Pogoje za vključitev v program lahko najdete na naši spletni strani 
www.zpt-brezice.si (storiteve/svetovanje/vavčerski program sve-
tovanja - v levem stolpcu zgoraj) ali na spletni strani Javne agencije 
za podjetništvo in tuje investicije (JaPti) www.podjetniski-portal.si.

TU SMO ZA VAS!
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

CPB 3. Ve~ informacij dobite na spletni strani www.zpt-brezice.si.

Samo Stani~
Zavod za podjetni{tvo in turizem Bre‘ice
Cesta prvih borcev 18
8250 Bre‘ice

Tel: 07/ 49 90 680
Mobitel: 041 349 220

e-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si
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Najamem garsonjero ali manj-
še starejše stanovanje v sevni-
ci ali krškem. tel.: 051 229 633

Mlada štiričlanska družina nuj-
no išče opremljeno stanovanje 
v krškem, Leskovcu ali okolici, 
po možnosti v zasebni hiši. 
tel.: 040 432 445

Kupim moped aPn 6 od letnika 
1995 naprej. tel.: 051 232 256

Kupim cisterno 2200 l, za gno-
jevko, dobro ohranjeno. 
tel.: 07 49 76 226

Kupim brunarico ali manjši vi-
kend z malo zemlje, na mirni lo-
kaciji, v okolici sevnice, krške-
ga, senovega, koprivnice, cena 
do 13.000 €. tel.: 031 709 544

Kupim golfa v, malo prevoženih 
km, avtomatska klima, odlično 
ohranjen. tel.: 041 961 785

Oddam košnjo trave (raka). 
tel.: 041 527 195

Prodam travnik, ½ ha, v okoli-
ci Brestanice – raztez, ob cesti, 
delno gradbeno zemljišče. 
tel.: 07 49 79 042

Prodam motorno žago sti-
hl 045, z rezervnim mečem in 
verigo, dobro ohranjeno, cena 
140 €. tel.: 041 722 810 

Prodam visokopritlično, vselji-
vo hišo v krškem - resa, primer-
no za večjo družino, l. 1967, 2 
x kopalnica in WC, centralna, 
sončna lega. tel.: 041 772 613

Prodam koruzo v zrnju in rdeče 
vino. tel.: 07 49 56 456

Prodam 170 let staro, srebrno, 
žepno uro Perret, žepno uro 
Zenit in namizno uro Big Ben. 
tel.: 041 724 335

Prodam kosilnico BCs 127. 
tel.: 07 81 44 324

Prodam novo diatonično har-
moniko duraj, Bes as glasil-
ke, tip amano, tri vrstno, cena 
1900 €. tel.: 07 81 42 852

Prodam sobno kolo Basic. 
tel.: 031 206 079

Prodam vinogradniško škropil-
nico tomos in komplet 100 m 
cevi z navijalcem, cena 200 €. 
tel.: 031 704 951

Prodam šivalni stroj elna, star 
4 leta, dobro ohranjen. 
tel.: 041 226 310

Prodam rotacijsko kosilnico 
iMt na štiri diske, cena 600 €. 
tel.: 041 762 932

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 sevni-
ca, od 1.1.2007 za občino ko-
stanjevica na krki. rok za re-
zervacijo oglasnega prostora 
v naslednji številki je 9. maj. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
delo - tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
17. maja 2007.

KAM V POSAVJU - VODNIK PO 
PRIREDITVAH

Petek, 4. 5.
ob 17.00 v trgovini Ustvarjalnica krško: ustvarjalna delav-
nica za odrasle „Mozaik“
ob 19.00 v Mestnem atriju Brežice: koncert Petra dirnbe-
ka in skupine vox Populi

Sobota, 5. 5.
ob 12.00 v trgovini Ustvarjalnica krško: ustvarjalna delav-
nica za otroke „naj bo pisano“
ob 19.30 v dvorani v parku krško: plesna hiša – ljudski plesi
ob 20.00 v MC sevnica: First chance festival, 5. del 

Nedelja, 6. 5.
ob 10.00 uri v Budni vasi: Florjanovo žegnanje
ob 10.00 pri kapelici v stranjah nad Blanco: Florjanova ne-
delja

Ponedeljek, 7. 5.
ob 20.00 v klubu kd krško: koncert Big banda krško

Torek, 8. 5.
ob 19.00 v dvorani savice Zorko v knjižnici Brežice: pla-
ninski večer - predavanje Mete vrhunc, predsednice dru-
štva ajda, o biodinamičnem kmetijstvu

Četrtek, 10. 5.
ob 18.00 v galeriji krško: odprtje oblikovalske razstave 
ine Čebular „Štirijenje“

Petek, 11. 5.
ob 18.00 v atriju Upravne enote Brežice: otvoritev pre-
gledne razstave članov kUd odskočna deska Črnc (slik Brede 
videnič kuplenik, Cvetke Žičkar, olge Piltaver, in vladke su-
mrek, poslikanih predmetov Merice Žnideršič in lesenih skulp-
tur Franca Balasa) 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC krško): Borders, projekcija filmov

Sobota, 12. 5.
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC krško): mednarodni festival ra-
čunalniških umetnosti

Torek, 15. 5.
ob 17.00 v Čebeln'aku (MC krško): otvoritev informacijske 
točke europe direct
ob 18.00 v domu 14. divizije senovo: dobrodelna prireditev 
- gledališka predstava Zveze in partnerstva v izvedbi 
gledališke skupine dkd svoboda senovo

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI MALI OGLASIČNI MALI OGLASINI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne na-

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

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

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

ŠIRITEV DEJAVNOSTI 
SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE

v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje

KRAJ PROSTOR   ČAS
Sevnica OŠ Sevnica prvi torek v mesecu;

15.00 - 17.00
Brežice Ekonomska in trgovska šola Brežice prvi četrtek v mesecu; 

15.00 - 17.00 (sprememba!)
Bizeljsko Prodajno-razstavni prostor  drugi torek v mesecu; 
 Centra za razvoj podeželja Posavje 18.00 - 20.00 
Kostanjevica Izposojevališče  drugi četrtek v mesecu; 
 Valvasorjeve knjižnice Krško 15.00 - 17.00 
Šentjanž OŠ Šentjanž zadnji torek v mesecu; 

14.30 - 16.30
Senovo Enota MC Krško - Bivak Senovo zadnja sreda v mesecu; 
  16.00 - 18.00

Svetovalno središče Posavje je namenjeno odraslim, ki potrebujejo informacijo, nasvet ali pa daljše 
svetovanje povezano z njihovim izobraževanjem in učenjem. Deluje na sedežu Ljudske univerze 
Krško in šestih dislokacijah v Posavju. 

Telefon: 07/ 488 11 70 ali 051/ 306 113
E-pošta: svetovalno.sredisce@lukrsko.si
Svetovalki: Vida Andrejaš, Nataša Kršak

Vse storitve so brezplačne!

Kontaktirajte nas:

Prodam cirkularno žago kombi-
nirano s »šrotarjem«, trifazni. 
tel.: 07 49 64 454

Zelo ugodno prodam skoraj nov 
osnovni prtljažnik za Lanosa ali 
nubiro. tel.: 031 694 423 

Prodam plug 10 cd., znamke 
Batuja. tel.: 03 58 06 156

Prodam vrtni traktor, 12 km, 
bočni izmet, nov akumulator, 
menjani ležaji. tel.: 040 399 530

Prodam malo rabljen oljni go-
rilec Hansa s predgorenjem. 
tel.: 031 304 350 

Prodam pograd in dekliške ma-
jice št. 36 – 38, kratki, dolgi ro-
kav, nekaj rabljenih in nekaj 
novih, cena po dogovoru. 
tel.: 041 227 024

Prodam vrtni bazen, 2,5 x 2,5 
x 70, še ne rabljen, betonski 
mešalec 100 l – malo rabljen 
in vago decimalko 250 kg, brez 
uteži. tel.: 07 49 62 143

Prodam voziček Pikolo 2 v 1, sko-
raj nerabljen, kupcu pa poda-
rim jajčka ter grelnik stekleničk, 
cena 70 €. tel.: 031 893 968

Prodam odlično ohranjena vho-
dna vrata mahagonij – hrast, de-
sno odpiranje. tel.: 041 954 591

Prodam ženski motoristič-
ni dvodelni kombinezon, črne 
barve, št. 40, škornje št. 39, 
motoristične kavbojke ter ro-
kavice. tel.: 041 618 924

Prodam sivo fantovsko obleko 
za birmo, vel. 165 cm. 
tel.: 041 895 974

Prodam novejši regal za dnev-
no sobo z omaro, vitrino in 
klubsko mizico, cena po dogo-
voru. tel.: 031 431 725

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

Ugodno prodam lep pisalni 
stroj, malo rabljen. 
tel.: 041 587 034

Prodam tri nakladalke sena. 
tel.: 07 81 84 101

Prodam dve čebelji družini na 
9 satih v okolici velikega trna. 
tel.: 031 403 288

Prodam kravo, brejo 7 mesecev, 
staro 6 let. tel.: 07 81 42 342

Prodam kravo simentalko, sta-
ro 6 let, brejo 1 mesec. 
tel.: 07 49 87 086

Prodam rdeče in belo vino. 
tel.: 041 690 280

Prodam belo in rdeče vino. 
tel.: 07 49 51 577

Prodam rdeče vino in franki-
njo. tel.: 07 49 72 189

Podarim otroška oblačila za 
punčke do 5 let (zimska – letna). 
tel.: 040 670 658 (po 21.00)

Pomoč: Prosim dobre ljudi, da 
mi podarijo ali prodajo za sim-
bolično ceno zakonsko posteljo 
in viseče omarice za v kuhinjo. 
tel.: 051 828 583

Pomoč: Potrebujem pomoč pri 
prevodu pisma v italijanski je-
zik. tel.: 041 795 726

Pomoč: iščem žensko za en-
krat tedensko čiščenje hiše v kr-
škem. tel.: 041 335 440

Stiki: starejši upokojenec s svo-
jo hišo iščem upokojenko za na 
moj dom. oddam tudi tri sobe 
mamici s hčerko ali komu dru-
gemu. tel.: 041 876 820

Stiki: rad bi spoznal preprosto 
žensko, staro od 58 do 63 let, 
nisem alkoholik in ne kadilec. 
tel.: 040 496 167

v veliki dvorani kulturnega doma krško bo v sredo, 23. 
maja, ob 19. uri »večer mjuziklov«. Melodije iz najbolj zna-
nih mjuziklov - Cats, West side story, evita... - bodo odpeli 
učenci solo petja pri prof. Mateji Arnež Volčanšek in prof. 
Janku Volčanšku na glasbeni šoli krško ter gostje s srednje 
glasbene in baletne šole v Ljubljani.

Večer	mjuziklov
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Ljubljane (po starših zdol-
ski rojak) in velik ljubitelj 
speedwaya, v katerem je 
bil dolga leta tudi športni 

funkcionar. 
Knjiga obse-
ga 304 strani 
formata A4, 
je v trdi ve-
zavi in vse-
buje obili-
co natančnih 
podatkov o 
dogajanju na 
tekmovalnih 
stezah pred 
in po drugi 
svetovni voj-
ni, posebno 
dragocenost 

pa predstavlja preko 500 
fotografij, med katerimi je 
veliko doslej še neobjavlje-
nih. Na posebni prireditvi, 

KRŠKO – V soboto, 21. apri-
la, je Založba Neviodunum 
na novinarski konferenci 
v Krškem predstavila novo 

knjigo z naslovom »Jugo-
slovanski dirt track in spe-
edway 1920 – 1991«, ki jo 
je napisal Franci Tomažič iz 

ZdoLe – dokaj zmerne jutranje temperature in vonj po cvrtju 
so že kmalu po peti uri zjutraj, ko je bilo iz zvonika tamkaj-
šnje cerkve slišati daleč naokoli potrkavanje zvonov in vese-
le zvoke budnice krških godbenikov, pritegnile na tradicional-
no zdolsko jurjevanje prve obiskovalce, pohodnike in nekaj že 

dodobra razposajenih in vidno neprespanih družb. Zdolsko jur-
jevanje, ki sovpada s praznovanjem krajevnega praznika, ima 
že več desetletij dolgo tradicijo, že dvanajsto leto pa je po-
tekalo v organizaciji tamkajšnjega aktivnega turistično horti-
kulturnega društva, ki ga vodi Daniel Novak. kakor je povedal 
za Posavski obzornik, so letos za peko jajčnega cvrtja, kajpak 
v spremstvu zelenega Jurija, po vaseh nabrali več kot dva ti-
soč jajc. sicer pa je pri pripravi in izvedbi prireditve sodelova-
lo preko 80 krajank in krajanov, članov tHd Zdole, ki niso skr-
beli le za jedačo in pijačo, temveč tudi za red na prireditvi in 
ponudbo domačih dobrot na stojnicah.  B. M.

vinorodna vas tržišče je del 
krajevne skupnosti Zabukov-
je v občini sevnica. Šteje 850 
vaščanov, je v uvodnem poz-

dravu med drugim povedal 
Janez Podlesnik, predsednik 
omenjene krajevne skupno-
sti, kjer so zelo aktivna tudi 
različna turistična društva. 
vse prisotne je v imenu orga-
nizatorja, kŠtM-ja, pozdra-
vil Zdravko Remar, referent 
za turizem, in v imenu ob-
čine sevnica Srečko Ocvirk, 
podžupan. delovanje aktiva 
žena Zabukovje, ki šteje 22 
članic, je predstavila Fani-
ka Arnšek. v kratkem kultur-
nem programu so se predsta-
vili z zapeto domačo ljudsko 
pesmijo Šentlenartski pobje 
iz Zabukovja, na citre je pe-
sem zaigrala Anja Drstven-

Pogovor	je	del	kulture
TRNOVEC – V znanem vinorodnem okolju, v Trnovcu, se je v petek, 20. aprila, odvijal že sedmi večerni 
pogovor na deželi z znanimi Slovenci. Tokratna gosta sta bila Štefka Kučan, nekdanja prva dama Repu-
blike Slovenije, in Franci Kek, mnogim najbolj znan po oddaji Skrita kamera. 

šek, ki ima v ks Zabukovje 
stare starše. v zaključku ve-
černega pogovora so nastopi-
la še štiri zelo mlada dekleta, 

združena pod imenom Mladi 
upi, ki so pokazala svoje pev-
ske in plesne sposobnosti. v 
pogovoru, ki ga je tudi tokrat 
vodila Marjana Grčman, se 
je gostja Štefka Kučan pred-
stavila kot zelo zgovorna, ši-
roko razgledana in notranje 
bogata oseba. kot nekdanja 
prva dama slovenske politi-
ke, kot žena prvega sloven-
skega predsednika v samo-
stojni in neodvisni sloveniji, 
je spoznala mnogo svetovno 
znanih oseb in videla mnogo 
tujih držav. vse to je pustilo 
spomine, predvsem prijetne. 
njen rojstni kraj je Šmartno 
pri slovenj gradcu. kot štu-

dentka je spoznala Milana 
Kučana in danes je soproga, 
mati, babica. 
visokorasli in črnolasi Franci 
Kek je novomeščan. rad ima 
glasbo, zato vsako leto znova 
z velikim veseljem organizi-
ra že tradicionalno glasbeno 
prireditev rock otočec. Pre-
poznavnost in medijsko po-
pularnost je dosegel z odda-
jo skrita kamera, za katero 

mu ni nikoli zmanjkalo nena-
vadnih idej. sodeloval je tudi 
pri oblikovanju humoristične-
ga lika Mama Manka. Posnel 
je nekaj filmov (eden najbolj 

Štefka Kučan, Marjana Grčman in Franci Kek 

odmevnih je film na svoji ve-
sni). skratka, v življenju se je 
marsičesa lotil, saj rad razi-
skuje in odkriva, v petkovem 
večernem razgovoru pa se je 
obiskovalcem odkril kot du-
hovit in neposreden sogovor-
nik. Po zaključenem pogovo-
ru so obiskovalci in oba gosta 
poskusili še domače dobro-
te aktiva žena Zabukovje ter 
belo in rdeče vino tamkaj-

šnjih dveh domačinov, Štefke 
Senica in Janka Kobala. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Šentlenartski pobje so zapeli skupaj s Štefko Kučan in 
Janezom Podlesnikom.

kot je napovedal moderator večera Tomaž Tomše, je bil li-
terarno glasbeni večer namenjen poeziji, prozi, knjigi in be-
sedi nasploh. Bil je večer, ko so se literati v svojih delih spo-
mnili še svetovnega dne Zemlje, dneva osvobodilne fronte, 
ki je bil ob spletu zgodovinskih okoliščin preimenovan v dan 

boja proti okupatorju, bil je 
še večer pomladi, spominov na 
ljubezni in zvokov harmonike.

kulturno društvo Žarek delu-
je sicer kot celota, a je treba 
vsakega člana vzeti kot svet 
zase. svoje svetove so v de-
lih predstavili: Dragica Dani, 

ki je ženska cest, saj je razpeta med kranjem, Ljubljano in 
Brežicami, a kljub razpetosti ali ravno zaradi nje dobi odse-
ve za tople izpovedne misli; Urška Skalicky s tiho, umirje-
no besedo vodi in usmerja, njena prozna besedila slikajo ži-
vljenja, duha človeka in ta so 
včasih humorna, spet drugič 
realna; z izjemno energijo in 
izjemno življenjsko zgodbo je 
svojo neuničljivost v pesmih 
predstavil Željko Mašanović; 
samohodec po poti spominov, 
s katerimi opominja in opomi-
ne prepleta med bisere ljube-
zni, je bila karakteristika Janeza Bršca; Natja Jenko Sunčič 
dana kulturi in besedi in obe njej, je v večeru poizvedovala, 
kako pospremiš sonce, ko to zaide; lahko bi se predstavil kot 
kipar, lahko kot slikar, še kako drugače, a se je Rudi Stopar 
predstavil kot slikar jedrnatih in nežnih besed. Pesmi svojih 
ljubezni, otroške in igrive, je prebirala Jožica Vogrinc, kot 
je v radost vseh navzočih s prebiranjem tipk na harmoniki 
povezovala večerni recital, ki se je iztekel s tomaževo mi-
slijo: »danes počasi slači svojo obleko. odpravlja se počivat 
na otok samote – da razmisli…«.

 M.A.B.

»Žarki«	v	Mestnem	atriju
BREŽICE – Mestni atrij Brežice kot kulturno informacijsko 
in sprostitveno središče (KISS) je v okviru programskih ci-
ljev ob koncu minulega tedna gostil člane Kulturnega dru-
štva Žarek iz Brežic. Bil je to večer poezije, ki je, kot smo 
slišali, mati, sestra, zaupnica, prijateljica, odrešiteljica, 
tolažnica in moč, ki odseva globoko resnico o svetu.

KOSTANJEK PRI ZDOLAH - Znani kulturni organizator in po-
slovnež Peter Špiler je po nekaj prejšnjih poskusih v bolj 
urbanih okoljih v zadnjih desetih letih v veliki meri uspel 
uresničiti svoje dolgoletne sanje – najprej z obnovo rojstne 
domačije, nato pa z zasnovo in tudi izvajanjem različnih 
oblik etno – art turizma v domačem kraju, ki je sam po sebi 
izreden umetniški atelje.

Prvi gostujoči umetnik v novem ciklusu dejavnosti Špilerje-
ve domačije je Don Schwab. gre za umetniško oziroma dru-
go ime slikarja iz krškega, ki je prve slikarske izkušnje nabiral 
v tujini, predvsem v Londonu in amsterdamu, po vrnitvi v slo-
venijo pa se je veliko ukvarjal z opremljanjem zasebnih pro-

storov in lokalov. Zadnja leta se spet intenzivno posveča sli-
karstvu, katerega del je predstavil z retrospektivno razstavo v 
kostanjku. ob tej priložnosti se je predstavilo tudi novo Ume-
tniško in rokodelsko društvo art ŠPL, katerega poglavitni na-
men je propagirati in tudi v praksi uveljavljati umetnost in ro-
kodelstvo kot del nove turistične ponudbe, ki ima v izjemno 
slikovitem okolju obnovljene in z vinogradi obdane Špilerje-
ve domačije lepe možnosti za nadaljnji razvoj. Prireditev je 
imela tudi dobrodelni značaj, saj so organizatorji pred otvori-
tvijo razstave izvedli tudi avkcijo ene izmed don schwabovih 
slik. denar bo namenjen za pomoč družini iz kostanjka, ki je 
zaradi požara ostala brez strehe nad glavo.  M.M.

Don	Schwab	v	Kostanjku

Avtor knjige Franci Tomažič je poskrbel, da so 
obiskovalci slišali tudi pravi zvok speedway motorja...

Urednik Silvester Mavsar in znani 
napovedovalec na speedway prireditvah 
Brane Busar z nekdanjim državnim 
prvakom Ivanom Molanom

Župan občine Krško 
Franci Bogovič z županom 
občine Gornja Radgona, 
nekdaj prav tako znanega 
jugoslovanskega in 
mednarodnega prizorišča 
speedway dirk

Predstavili	novo	knjigo	o	speedwayu	
Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Oaza miru in zelenja v 
središču mesta

Lastnik galerije Peter Špiler, slikar Don Schwab s sinčkom 
in znani slovenski poslovnež iz Brežic Bojan Petan z ženo 
pred sliko, ki jo je kupil na dobrodelni avkciji.

Cvrtje	iz	2000	jajc

ki jo je avtor pripravil v Kul-
turnem domu, se je zbralo 
preko sto povabljenih go-
stov, med katerimi so bile 
tudi nekatere legende iz sa-
mih začetkov tega športa na 
različnih prizoriščih nekda-
nje skupne države. 
Knjigo lahko kupite ali naro-
čite po ceni 25 evrov za iz-
vod na sedežu založbe – Trg 
Matije Gubca 3, 8270 Krško 
(hotel City, prej Sremič), 
tel.: 07 49 05 780, faks.: 07 
49 05 781, e-pošta: marke-
ting@posavje.info.


