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KRŠKO – Že dlje časa napo-
vedovana razprava o romski 
problematiki v občini Krško 
je na Občinskem svetu Kr-
ško prišla na vrsto pred te-
dnom dni na 19. redni seji. 
Predstavniki občinske upra-
ve so povedali, kaj je Obči-
na Krško doslej storila za iz-
boljšanje življenjskih razmer 
približno 350 Romov na nje-
nem območju in zato dobili 
pohvalo tako direktorja Ura-
da za narodnosti mag. Stan-

Za	druge	Romi	le	tematika,
pri	nas	-	problematika

ka Baluha kot predstavnikov 
romskih organizacij z Jože-
kom Horvatom Mucem na 
čelu. Da kljub napredku, ki 
ga na tem področju ni moč 
spregledati, v vsakdanjem 
življenju težko govorimo o 
zglednem sobivanju med to 
etnično manjšino in večin-
skim prebivalstvom, je v raz-
pravi opozorilo več svetnikov 
in svetnic, kot vzrok za to pa 
navedlo predvsem nepripra-
vljenost Romov na podreja-

nje zakonodaji. Dokončno je 
iluzije o domnevno uspešni 
integraciji Romov v večinsko 
družbo na področju izobra-
ževanja razbil ravnatelj OŠ 
Leskovec Anton Bizjak, ki je 
jasno in glasno povedal, da 
imajo s tem v šoli velike te-
žave, zaradi česar so čedalje 
bolj nezadovoljni tudi star-
ši šolarjev. Sodu je izbil dno 
hud incident, ki se je na šoli 
zgodil pred kratkim.

Več na strani 3.

Življenske razmere v Kerinovem grmu so se v zadnjih letih bistveno izboljšale.

Naslednja številka  
bo izšla v četrtek,  

17. aprila 2008.

Bolj	ko	se	bližajo	volitve,	
bolj	rahla	je	koalicija
BUKOŠEK PRI BREŽICAH – Na tradicionalnem prizorišču, v kmečkem turizmu 
Hervol, so se na letni programski konferenci zbrali člani brežiškega občinskega 
odbora Slovenske demokratske stranke (SDS). Pregledali so aktivnosti odbora v 
letu 2007 in sprejeli program za letošnje leto, ki ga bodo v največji meri obe-
ležile priprave na državnozborske volitve. Zbranim članom je o aktualnih poli-
tičnih razmerah govoril predsednik odbora in minister mag. Andrej Vizjak.

Mag.	Andrej	Vizjak:

SKLAD ZA 
FINANCIRANJE 
RAZGRADNJE NEK:

Gospodarstvo,
str. 8

Ne le banka, ampak 
tudi dober gospodar

UPRAVNA ENOTA 
BREŽICE:

Lani dvanajst več 
rojenih kot umrlih

Iz naših krajev,
str. 5

SEVNICA - Salezijanski mladinski center Sevnica že pol leta ko-
ordinira humanitarno akcijo »Pomoč Angoli«, v tem času pa so 
zbrali ogromno elektro-materiala, šivalnih in drugih naprav, 
oblačil, tekstila, šolskih potrebščin itd. Z vsem tem so napolnili 
zabojnik, ki bo potoval do Angole približno tri mesece, tam pa 
bodo člani sevniške odprave poskrbeli, da se bodo dobrine pra-
vilno uporabile in razdelile. Zabojnik so iz Sevnice pospremili na 
pot v torek, 1. aprila, ob tem pa predstavili tudi ekipo, ki poleti 
odrine v Angolo. V SMC Sevnica poudarjajo, da le redko katera 
občina v Sloveniji zbere poln zabojnik pomoči sama. 

SEVNICA – Tamkajšnji občinski svetniki in svetnice se bodo v po-
nedeljek, 7. aprila, spopadli s kar 36 točkami dnevnega reda 
12. redne seje. Poslušali bodo poslovna in finančna poročila ne-
katerih javnih zavodov, nato pa predvidoma po skrajšanem po-
stopku sprejeli zaključni račun občinskega proračuna za leto 
2007, v katerem je bilo realiziranih 14,9 milijonov evrov pri-
hodkov in 15,2 milijona evrov odhodkov. Ravno tako po skraj-
šanem postopku naj bi sprejeli tudi rebalans letošnjega prora-
čuna, ki na odhodkovni strani predvideva 21,7 milijonov evrov. 
Občinski svet bo odločal tudi o soglasju k prijavi in potrditvi in-
vesticijske dokumentacije projekta Ureditev cetsne povezave 
Planinska – NHM – Grič za sredstva Službe Vlade RS ta lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, o predlogu odloka o tarif-
nem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega 
sistema v občini Sevnica, pa tudi o nekaterih kadrovskih in pre-
moženjskih zadevah.  P.P.

Iz	Sevnice	zabojnik	pomoči	v	
Angolo

Zaključni	račun	in	rebalans

KRŠKO - Nadzorni svet Počitni-
ške skupnosti Krško (PSK) je 
s 1. aprilom na mesto direk-
torja imenoval Antona Pod-
gorška, nekdanjega načelnika 
Upravne enote Krško. Situaci-
ja je vse prej kot rožnata, nam 
je povedal v telefonskem po-
govoru Podgoršek, ki se že da-
nes mudi na Reki, na sedežu 
Primorsko-goranske županije, 
kjer bo imel sestanek v zvezi z 
uradnim odprtjem počitniške-
ga naselja Nerezine z mesecem 
majem, v začetku prihodnjega 
tedna pa se bo v Zagrebu sestal 
tudi z davčnim svetovalcem v 
zvezi z odplačilom neplačanih davčnih dajatev. Za reševanje te 
problematike sta zaenkrat aktualna dva scenarija: prvi, da la-
stniki počitniških kapacitet z vložkom po 1.000 evrov po postelji 
združijo sredstva v PSK, druga, a manj ugodna varianta za PSK, 
pa je najem kredita. Kakor nam je zatrdil Anton Podgoršek, v 
PSK ostaja tudi dosedanji direktor Mirko Štajner.  B. M.

Podgoršek	na	čelu	PSK

Vizjak je najprej spomnil na 
enotno stališče posavske po-
litike do uvedbe pokrajin in 
dobre izkušnje iz delovanja 
Sveta pokrajine ter na dej-
stvo, da sta poslanca LDS 
Jože Avšič in Branko Janc 
celo vložila predlog Zakona o 
ustanovitvi pokrajine Posav-
je, sedaj pa je vse to padlo 
v vodo. Poudaril je, da je cilj 
predlagane pokrajinske zako-
nodaje decentralizirati odlo-
čanje o tistih razvojnih vpra-
šnjih, ki so bolj regionalnega 
kot državnega pomena.

Med strankami je bilo dose-
ženo načelno politično so-
glasje o 14 pokrajinah, ko pa 

se je približalo odločanje, 
je bilo teh naenkrat preveč, 
nihče pa ni navedel, katerih 
pokrajin ne podpira. V SDS so 
se odločili, da bodo še enkrat 

poskušali spraviti ta paket za-
konodaje skozi parlamentar-
no proceduro. Upa, da bodo v 
ponovnem poskusu uspešnej-
ši, stranka pa že zbira podpi-
se v podporo pokrajinam in s 
tem tudi pokrajini Posavje. 

Vizjak je bil kritičen do slo-
venskih medijev, ki po nje-
govem mnenju premalo 
poročajo o slovenskem pred-
sedovanju EU, med vzroki za 
to pa je navedel tudi premajh-
no usposobljenost medijskih 
hiš za evropske teme. Pove-
dal je, da je slovensko pred-
sedovanje doseglo pomemb-
ne uspehe, med njimi zlasti 

Anton Podgoršek

KRŠKO – Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek Novo me-
sto, je na Občino Krško poslalo predlog dveh možnosti za po-
ravnavo v tožbi Občine zoper Republiko Slovenijo zaradi la-
stništva starega Doma upokojencev na Vidmu. Po prvi različici 
poravnave, ki se od prejšnjega osnutka poravnave razlikuje v 
tem, da država Občini Krško ne doplača 895.820 evrov, posta-
ne Občina Krško lastnica starega Doma upokojencev in stare-
ga VDC Leskovec s funcionalnim zemljiščem, Republika Slove-
nija pa lastnica novega Doma starejših občanov Krško. Država 
s tem prevzame vse stroške vzdrževanja in upravljanja novega 
DSO Krško. Po drugi različici poravnave postane Občina Krško 
lastnica starega Doma upokojencev, Republika Slovenija pa do 
60-odstotna lastnica novega DSO Krško. Občini torej ostane do 
40 % novega DSO, stari VDC pa ostane last države in ni pred-
met poravnave. S predlogoma se bo danes seznanil kolegij Ob-
činskega sveta Krško.  P.P.

Država	predlaga	dve	možnosti	
poravnave	

Mag. Andrej Vizjak

nadaljevanje na str. 3
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KRŠKO - Korenite spremembe, ki jih je v zadnjem času do-
živela stranka LDS, so očitno pospešile oživitev dejavno-
sti tudi v Občinskem odboru LDS Krško. V sredo, 26. marca 
2008, so se sestali najvišji predstavniki stranke, da bi začr-
tali pot do ponovnega zaupanja ljudi v tem delu Posavja.

Na sestanku so izpostavili bistvene značilnosti delovanja v 
letošnjem volilnem letu. Na prvo mesto so postavili cilje, 
ki naj bi bili odraz pričakovanj širokega kroga občank in ob-
čanov. Prisotni so zagovarjali take rešitve, ki zagotavljajo 
učinkovito delovanje pravne države tudi na lokalnem nivo-
ju. Njihovi osrednji cilji so povezani z reševanjem okoljske 
problematike in z njo delovanje gospodarskih subjektov v 
naši občini. Tisto, kar posamezni prebivalci čutijo na vsa-
kem koraku, je seveda tudi ustrezen razvoj infrastrukture. 
Na tem mestu so poudarili smiselno povezanost znotraj naše 
regije. Na srečanju se niso izognili vse bolj pereči socialni 
problematiki, ki trka na vrata tudi v naši občini.

Očitno bodo velik poudarek namenili pridobivanju simpati-
zerjev stranke LDS, saj so podčrtali poštenost, skrb za posa-
meznika ter varovanje človekovih pravic, vse to pa so osre-
dnja vprašanja sodobnih demokratičnih načel tudi v svetu. 
Na omenjenem sestanku so zaključili, da si iskreno želijo 
predlogov, stališč in predvsem kritičnih misli, da bi se tako 
lažje odzvali na osnovni izziv, kako postati družba blaginje.

I. M.

LDS	Krško:	Kako	postati	
družba	blaginje?

Pojasnilo	uredništva
Vse	več	nepodpisanih	pisem
Spoštovane bralke in bralci!
Že večkrat smo vas povabili k sodelovanju v našem in vašem časo-
pisu, ki ga bere največ ljudi v Posavju. Zadovoljni smo, da se odzi-
vate in sodelujete z nami na najrazličnejše načine, veseli smo vaši 
mnenj, pobud in opozoril v zvezi z dogajanjem v naših krajih, še 
posebno pa vaših stališč do posameznih problemov. Vendar pa je 
vse več vaših prispevkov, med katerimi so nekateri tudi zelo  zani-
mivi in kvalitetno napisani, žal nepodpisanih, ali pa, kar je še bolj 
problematično, podpisani so z lažnim imenom in naslovom. 

Tako smo v zadnjem času med drugim dobili opozorila zaposlenih 
o domnevnih nepravilnostih v posavskih gradbenih in komunalnih 
podjetjih, o slabem ravnanju z zaposlenimi v podjetju iz papir-
ne industrije in v turističnem podjetju. Veliko je tudi informacij o 
tem, kaj se dogaja na področju prometa z nepremičninami, zlasti 
z zemljišči, kar je seveda razumljivo ob velikih investicijah, ki se 
pripravljajo ali že potekajov našem prostoru. Tudi težave, na kate-
re so naleteli naši bralci ob obisku oziroma iskanju pomoči v zdra-
vstvenih ustanovah, so vse pogostejše. Navedbe so večinoma pod-
krepljene s konkretnimi primeri, a žal brez imen, prispevki pa brez 
podpisa ali pa je navedeno le „zaposleni“, „delavci“, „nezadovolj-
na turistka“, „obupana pacientka“ itd.

Nekatere izmed navedb bodo uredništvu sicer lahko kažipot za no-
vinarsko obdelavo, samih prispevkov pa ne moremo objaviti. Ta ča-
sopis je imel namreč v zgodovini že na samem začetku neprijetno 
izkušnjo, ko je dobronamerno samo opozoril na škodo, ki se je de-
lala na kulturni dediščini, a mu je sledila tožba z odškodninskim 
zahtevkom, ki je presegel letni promet časopisa. Za razliko od ne-
katerih drugih medijev je Posavski obzornik brezplačen in ga tudi 
brezplačno dostavljamo na vaše domove, objava morebitnih od-
mevnih zadev pa vsaj neposredno ne poveča prihodkov, kvečjemu 
se lahko zgodi, da jih zaradi takšne objave izgubimo.

Seveda pa to ne pomeni, da Posavski obzornik ne ostaja in bo še 
naprej in vedno bolj tribuna izmenjave mnenj, stališč o vseh vidi-
kih življenja in dela v naši regiji in posameznih okoljih. Vendar pa 
se je potrebno držati pravil, torej podpisati prispevke z imenom 
in priimkom, naslovom in tudi telefonom, na katerega lahko pre-
verimo identiteto avtorja. Obstaja tudi možnost, da avtorja za-
ščitimo tako, da navedemo samo njegove inicialke in dodamo, da 
je naslov v uredništvu, v skrajnem primeru pa, če tematika in ra-
zlogi terjajo tako odločitev, odgovornost prevzame odgovorni ure-
dnik. Kljub temu močno upamo, da se boste še naprej odzivali s 
svojimi pismi.

Uredništvo 

Razpravo o visokošolskem iz-
obraževanju v občini Krško so 
februarja zahtevali vsi čla-
ni Občinskega sveta na čelu 
z Dušanom Šiškom (SNS), ki 
je na predstavnike Univerze v 
Mariboru, pod katere okrilje 
sodita obe krški fakulteti, na-
slovil vrsto vprašanj, pa tudi 
očitkov o kadrovsko-finančnih 
težavah predvsem novousta-
novljene Fakultete za ener-
getiko. Dosedanjemu tajniku 
fakultete Francu Glinšku na-
mreč Univerza ni podaljšala 
zaposlitve, zdaj pa ima teža-
ve pri iskanju njegovega na-
slednika in pomočnika tajni-
ka, določene težave so tudi 
pri pridobivanju profesorske-
ga kadra, ki bo vsaj v začetni 
fazi moral prihajati iz Mari-
bora. Težave pri financiranju 
fakultete pa povzroča spre-
memba vladne uredbe o fi-
naciranju novih visokošolskih 
ustanov, saj te še nimajo di-
plomantov, ki so ključ za fi-
nanciranje. 

Na očitke svetnika Šiška, da 
se stvari odvijajo drugače, 
kot bi želeli v Krškem, se je 
ostro odzval Mitja Kotnik iz 

Univerza	brani	avtonomijo
KRŠKO – Zaradi skrbi za izredno velika sredstva, ki jih je Občina Krško vložila v Fakulteti za logistiko in ener-
getiko so krški občinski svetniki pred časom zahtevali informacijo o izvajanju visokošolskega izobraževanja v 
občini Krško. Seje so se zato udeležili predstavniki obeh fakultet, ki so sicer svetnikom odgovorili na številna 
vprašanja in očitke, odločno pa zavrnili kakršne koli poskuse vmešavanja v avtonomijo Univerze v Mariboru. 

rektorata Univerze v Maribo-
ru. „Sami v lastnem okolju 
ustvarjate klimo, ki bo lahko 
študente odvračala od vpisa,“ 
je opozoril Kotnik, glede ka-
drovanja pa zatrdil: „Univer-
za je avtonomna inštitucija, 
zato tudi kadrovanje poteka 
na takšen način.“ Da na po-
dročju kadrovanja nima no-
bene pristojnosti in da se vanj 

ne misli vmešavati, je potrdil 
tudi župan Franc Bogovič, ne 
glede na to, da je Občina Kr-
ško doslej za financiranje Fa-
kultete za energetiko name-
nila skoraj 400 tisoč evrov, v 
prvem letošnjem polletju pa 
jih bo še 135 tisoč. Ker bo se-
dež nove fakultete v Krškem, 
bo tukaj tudi dekanat, je bilo 
zagotovljeno svetnikom.

Na nedopustnost vmešavanja 
v notranje zadeve univerze 
je odločno opozoril tudi do-
sedanji vršilec dolžnosti de-
kana Fakultete za energetiko 
zasl. prof. dr. Dali Đonlagić, 
ki ga je ravno v ponedeljek na 
funkciji dekana nasledil prof. 
dr. Andrej Predin. Slednji je 
svetnikom zagotovil, da bo 1. 
oktobra letos študij zagoto-
vo stekel, saj se je v prvem 
vpisnem roku na Fakulteto za 
energetiko na obeh lokacijah 
(Krško in Velenje) vpisalo 147 
študentov. Fakulteta bo si-
cer za izgradnjo laboratori-
jev na obeh lokacijah in na-
bavo opreme potrebovala še 
20 milijonov evrov, za delova-
nje pa v naslednjih petih le-
tih še najmanj šet milijonov 
evrov. „Zagotavljanje pogo-
jev za tehnično fakulteto je 
nekaj drugega kot zagotavlja-
nje pogojev za družboslovno 
fakulteto, ki rastejo kot gobe 
po dežju,“ je poudaril Đonla-
gić in dodal, da je Fakulteta 
za energetiko prva nova teh-
nična fakulteta v samostojni 
Sloveniji.

Peter Pavlovič

Ob koncu razprave je v bran avtonomije univerze 
odločno nastopil zasl. prof. dr. Dali Đonlagić, zagotovo 
eden najbolj zaslužnih za novo fakulteto. Pred njim 
njegov naslednik na mestu dekana prof. dr. Andrej 
Predin.

V Kostaku predlagajo, da se 
cene nekaterih storitev povi-
šajo v skladu z indeksom cen 
življenjskih potrebščin. Tako 
naj bi se oskrba s pitno vodo, 
katere cena se ni spreminja-
la od aprila 2006, podražila za 
7,9 %, odvajanje komunalne 
odpadne vode, ki je na istem 
nivoju od maja 2006, za 7 % 
ter čiščenje komunalne odpa-
dne vode, nazadnje podraža-
na septembra 2004, za 11,6 %. 
Za pokopališko-pogrebne sto-
ritve, katerih cena je enaka 
od marca 2006, so predvideli 
10-odstotno podražitev. Priho-
dek od predlaganih podražitev 
naj bi se v celoti namenil po-
krivanju stroškov amortizacije 
za objekte gospodarske infra-
strukture. Višjo ceno ravnanja 

z odpadki – zaradi odvaža-
nja na regijsko odlagališče 
CeROD pri Novem mestu - 
je Občinski svet sprejel že 
septembra lani, a je Vlada  
še ni potrdila. 

Takšne podražitve bi po Ko-
stakovih izračunih meseč-
no položnico za komunalne 
storitve povprečnega go-
spodinjstva (s porabo 15 m3 

vode mesečno in 160-litrsko 
posodo za odpadke, ki jo iz-
praznijo štirikrat mesečno) 
povišale za 4,4 % oziroma 
za 1,91 evra. „V kolikor pa 
bi se uporabnikom zaraču-
nala polna lastna cena, pa 
bi za gospodinjstvo ob za-
pisanih predpostavkah po-

Bodo	kljub	pomislekom	
podražili	komunalne	storitve?
KRŠKO – Pred svetniki in svetnicami Občinskega sveta Krško je na nadaljevanju 19. redne seje danes 
popoldne program dela gospodarskih javnih služb za leto 2008, z njim pa tudi predlogi za podražitev 
nekaterih storitev z aprilom. Podražitve naj bi po izračunih izvajalca gospodarske javne službe, Kostaka 
Krško, za povprečno gospodinjstvo v občini pomenile 1,91 evra večjo mesečno obveznost. V svetniških 
skupinah krškega Občinskega sveta nad podražitvijo večinoma niso ravno navdušeni, zato bo zanimivo 
videti, ali bodo predlogi dobili zadostno podporo.

menilo povišanje mesečnega 
stroška za 13,91 evra oziroma 
za 32,11 % glede na veljavne 
cene,“ so v obrazložitvi podra-
žitev zapisali v Kostaku, kjer v 
programu dela gospodarskih 
javnih služb zaradi ravnanja z 
odpadki za letos predvidevajo 
dobrih 67 tisoč evrov izgube, 
ki jo bo moral pokriti občinski 
proračun. 

V svetniških skupinah nad 
napovedanimi podražitva-
mi razumljivo niso navduše-
ni, nasprotovanje pa sta od-
krito napovedala le Martin 
Kodrič (NSi) in David Radej 
(PUM). Kodrič pravi, da za to-
likšno podražitev ni razloga in 
da je opravičljiva le uskladi-
tev cen z inflacijo, dvomi pa 
tudi, da bo takšna podražitev 
dobila soglasje Vlade. Radej, 
pa tudi Dušan Šiško (SNS) in 

Ivan Urbanč (Lista ROK), me-
nijo, da bi Občina Krško lah-
ko v tem primeru podražitev, 
če je res potrebna, pokrila s 
pomočjo nadomestila za ome-
jeno rabo prostora zaradi je-
drskega objekta ter občanom 
zagotovila najnižjo ceno ko-
munalnih storitev na širšem 
območju. Urbanč dodaja, da 
je bil v drugačnih lastniških 
razmerjih v Kostaku Občinski 
svet bolj rigorozen do podraži-
tev komunalnih storitev, zdaj 
pa slednje lažje dobijo potrdi-
tev občinskih svetnikov in sve-
tnic. Vilma Jan Špiler (LPM) 
se strinja, da so občasne po-
dražitve potrebne, opozar-
ja pa na nejasno kalkulacijo 
cene komunalnih storitev, kar 
je po njenem mnenju posledi-
ca tega, da opravljanje gospo-
darskih javnih služb ni ureje-
no preko koncesije ali javnega 

podjetja, ampak preko delni-
ške družbe, v kateri se preple-
tata javna služba in tržne de-
javnosti. 

V svetniški skupini LDS imajo 
po besedah vodje Branka Jan-
ca do tega deljena mnenja, do 
seje pa bodo še enkrat preve-
rili obrazložitev in se še pred 
sejo odločili, kako bodo gla-
sovali. Tudi v svetniški skupini 
SDS se po besedah vodje Me-
toda Šonca še niso dokonč-
no odločili, Šoncu osebno pa 
se podražitev zdi sprejemlji-
va, saj se cene že dolgo niso 
spreminjale, poleg tega je bo-
lje, da so podražitve posto-
pne. Olga Košir (DeSUS) meni, 
da podražitve sicer niso veli-
ke in so opravičljive, da pa ne 
bi smeli vsega bremena pre-
nesti v podražitve, ampak tudi 
najti notranje rezerve v Ko-
staku. Podobnega mnenja je 
Jože Habinc (RMK), ki podpi-
ra le uskladitev cen z inflaci-
jo in nič več. Rajmund Veber 
(SD) se bo odločil na podlagi 
obrazložitve na seji, dodal pa 
je, da se podražitvi, če je ute-
meljena, verjetno ne bo dalo 
izogniti. V največji svetniški 
skupini, SLS, podražitve pod-
pirajo, a ne zato, kot pravi 
vodja Jože Slivšek, da bi lju-
dem nekaj jemali iz žepa, pač 
pa zato, ker so cene že dolgo 
na istem nivoju in so podraži-
tve, ki niso velike, potrebne in 
utemeljene. 

Peter Pavlovič

Na Leskovški 2a pričakujejo, da bodo svetniki 
izglasovali podražitev komunalnih storitev.

Vljudno Vas vabimo na javno tribuno

Slovenijo je mogoče voditi bolje,

ki bo v  petek, 4. aprila 2008 ob 18. uri v
v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

Gost javne tribune bo Borut Pahor, evropski poslanec 
in predsednik Socialnih demokratov. 

Veselimo se srečanja z vami!



Posavski obzornik - leto XII, številka 7, četrtek, 3. 4. 2008 �AKTUALNO

da ni dala podobne možnosti. 

V predstavitvi programa OO 
SDS Brežice za letošnje leto 
je Vizjak dejal, da je zelo 
dobro, ker imajo župana in 
enajst svetnikov. V občini za-
enkrat ni zaznati organizira-
ne opozicije, saj se vse stran-
ke priključujejo predlogom 
župana in ni kakšnega siste-
matičnega nasprotovanja kot 
v preteklosti. Vendar se bodo 
razmere do volitev verjetno 
spremenile, zato jih sedanje 
stanje ne sme uspavati. Še 
posebno, ker so pred stran-
ko in občinskim odborom le-
tos državnozborske volitve, 
za katere je Izvršni odbor SDS 
kot kandidata že evidentiral 
mag. Andreja Vizjaka.

S. Mavsar

nudbi, ki pa nista zadovoljili. 
Zato je možno, da bodo šli po 
poti Nove KBM, da bi tudi dr-
žavljani imeli nekaj od tega, 
saj jim nobena prejšnja vla-

V uvodnih predstavitvah Si-
mone Lubšina in Zdravka Pi-
lipoviča z Občine Krško smo 
slišali, da v občini Krško živi 
približno 350 Romov, od tega 
172 v Kerinovem grmu, 38 na 
Drnovem, 29 na Lokah pri Le-
skovcu ter 15 do 25 na Rimšu 
oz. Straži pri Raki, nekaj jih 
je tudi drugod po občini. Ve-

čina njihovih naselij je črnih 
gradenj na tujih parcelah, 
Občina Krško pa je v zadnjih 
letih začela z legalizacijo na-
selja Kerinov grm. Odkupi-
la je štiri hektarje zemljišč, 
ki so jih zasedli Romi, izvedla 
parcelacijo, zdaj pa želi par-
cele prodati Romom po ceni 
šest evrov za m2. Pripravlje-
nost za odkup parcel je po-
kazalo 16 romskih družin, 
dejansko pa sta jih do zdaj 
kupili dve družini, od tega 
je prva, gre za družino Mar-
jana Brajdiča, pred kratkim 
dobila gradbeno dovoljenje 
za hišo in priklop na električ-
no omrežje. Postopek za dru-
go družino je v teku, še dve 
družini naj bi parceli odkupi-
li v kratkem. Za ostale išče-
jo model obročnega odplače-
vanja po 150 evrov mesečno, 
nekateri pa interesa za od-
kup sploh ne kažejo. Obči-
na načrtuje tudi legalizacijo 
romskih bivališč v okviru na-
selja Drnovo ter urediti bival-
ne razmere na Lokah (ravno 

V	Ljubljani	Romi	le	tematika,
pri	nas	-	problematika
KRŠKO – Kako različno je razumevanje romskega vprašanja z različnih zornih kotov, zgovorno priča že 
uporaba besed – medtem ko je na dnevnem redu 19. seje Občinskega sveta Krško pisalo „romska pro-
blematika v občini Krško“, so gostje na seji na čelu z direktorjem Urada za narodnosti mag. Stankom 
Baluhom in predsednikom Zveze Romov Slovenije Jožekom Horvatom Mucem namesto o „problematiki“ 
vztrajno govorili o „tematiki“. Vsi v razpravi so soglašali, da je občina Krško v minulih letih naredila ve-
lik korak naprej pri zagotavljanju boljših pogojev življenja predvsem v naselju Kerinov grm, do pravega 
sožitja med Romi in Neromi pa smo še zelo oddaljeni.

tako kot del naselja Lesko-
vec in ne kot romsko nase-
lje), medtem ko barakarsko-
šotorsko romsko naselje Rimš 
nima niti minimalnih pogojev 
za obstanek.

Mag. Stanko Baluh in Jo-
žek Horvat Muc sta pohva-
lila prizadevanja Občine Kr-

ško pri urejanju bivanjskih 
razmer Romov. „Dosegli ste 
tisto, kar mnogim občinam 
ni uspelo,“ je poudaril Hor-
vat, predsednik Foruma rom-
skih svetnikov Darko Rudež 
pa razmišljanje mnogih pov-
zel z ugotovitvijo, da „Romi 
lahko sami storimo največ, 
tako da se ne sklicujemo le 
na svoje pravice, ampak da 
se zavedamo tudi svojih dol-
žnosti.“ Olga Košir (DeSUS) 
je opozorila, da Romi odkla-
njajo delo, saj s tem izgubi-
jo socialno pomoč. „Postaja-
mo diskriminatorni do naših 
ljudi, ki so brez službe, saj 
od njih zahtevamo, da otro-
kom zagotovijo vse potrebno 
za normalno šolanje. Ali vse 
to zahtevamo tudi od rom-
skih staršev?“ se je vprašala 
Koširjeva. Ivan Urbanč (ROK) 
in Janez Nečemer (LDS) sta 
opozorila tudi na neenakost 
pred zakonom in kriminalna 
dejanja Romov, ki onemogo-
čajo sožitje z večinskim pre-
bivalstvom.      

Kako daleč od leporečenja, ki 
ga o tem vprašanju vse pre-
pogostokrat slišimo od pred-
stavnikov ustanov, ki živi-
jo dalež od Romov, je stanje 
na terenu, je slikovito pri-
kazal ravnatelj OŠ Leskovec 
Anton Bizjak. Romski otroci 
so v učni proces na leskovški 
šoli vključeni že od leta 1980, 

do sedaj pa je osnovno šolo 
uspešno končalo 14 (!) Romov. 
Glavni vzrok za to je po Biz-
jakovem prepričanju neredno 
obiskovanje pouka in odhaja-
nje od njega. „Problem je pri 
Romih, ker ne pošiljajo otrok 
v šolo, ker izobraževanje pri 
njih ni vrednota,“ je poudaril 
Bizjak in predstavnike Zveze 
Romov izzval z vprašanjem, 

kaj so doslej naredili, da bi 
se to izboljšalo. Spregovo-
ril je tudi o hudem inciden-
tu, ki se je zgodil pred krat-
kim, ko so se romski učenci 
7. razreda na grozovit način 
izživljali nad romskim tretje-
šolcem. Zadevo poleg šole re-
šujeta tudi Center za social-
no delo in policija. To sicer 

ni osamljen primer, saj je na-
silje romskih otrok nad sovr-
stniki že kar stalnica, obrav-
navali pa so tudi že fizičen 
napad romskega učenca na 
učitelja. Težave so tudi s pre-
vozom romskih otrok v šolo, 
saj jih morajo dobesedno is-
kati po romskem naselju, za-
radi nevzdržnih razmer pa je 
voznik kombija, ki je preva-
žal otroke, celo odpovedal 
službo. Ogrožene se poču-
tijo tudi učitelji in zahteva-
jo varnostnika, čedalje bolj 
nezadovoljni so tudi starši 
otrok, ki opozarjajo na slab-
šanje kvalitete pouka, saj se 
učitelji namesto s poučeva-
njem vse preveč ukvarjajo 
z nedisciplino Romov. Bizjak 
je prepričan, da so pred leti, 
ko so imeli za romske otroke 
posebne razrede, uspešnej-
ši kot sedaj, ko so integrirani 
med ostale, a kaj, ko ob be-
sedi segregacija odgovornim 
v Ljubljani in v Bruslju zazvo-
ni alarm.

Peter Pavlovič

Seje so se udeležili predstavniki Zveze Romov Slovenije 
in Foruma romskih svetnikov.

Ravnatelj OŠ Leskovec Anton Bizjak je odločno 
spregovoril o težavnem izobraževanju romskih otrok.   

Nadaljevanje	
seje	danes
Potem ko so se debelo uro 
prerekali o dnevnem redu 
in z njega ponovno uma-
knili točko o izdaji soglas-
ja k imenovanju Mirja-
ne Klinec za direktorico 
Mladinskega centra Kr-
ško, so se krški občinski 
svetniki in svetnice lotili 
(pre)obsežnega dnevnega 
reda ter obdelali pet od 
20 točk. Seja se nadalju-
je danes popoldne.

KRŠKO - Vstopili smo v mesec april, v katerem naj bi do-
končno oziroma vsaj za ta mandat razrešili vprašanje 
decentralizacije Slovenije. V nekaj dneh naj bi namreč 
minister za lokalno samoupravo dr. Ivan Žagar sklical 
strankarske prvake in jim predstavil nov predlog zako-
na o ustanovitvi pokrajin, ki pa se ne bo veliko razliko-
val od tistega, ki so mu za sprejetje v DZ zmanjkali štir-
je glasovi in je predvideval tudi Posavsko pokrajino.

Prejšnji teden je tudi minister mag. Andrej Vizjak na zbo-
ru članov brežiške SDS za mesec april najavil ponovno 
obravnavo zakona v parlamentu, v podporo sprejetju po-
krajin pa v stranki že zbirajo podpise. Vendar pa hkrati s 
temi za nas vzpodbudnimi novicami prihaja še več drugih, 
ki vse bolj resno napovedujejo (dokončno) slovo od zami-
sli o pokrajini Posavje ali Posavski pokrajini, kakršno ime je 
v vladnem predlogu. Nov žebelj v krsti zdavnaj spočete, a 
še vedno nerojene pokrajine, so zabili pred tednom dni pri 
Novi Sloveniji (N.Si) z objavo sporočila, da podpirajo usta-
novitev samo devetih pokrajin. 

Predlog Nove Slovenije predvideva oblikovanje naslednjih 
devetih pokrajin: Prekmurje, Štajerska, Koroška, Celjska, 
Osrednjeslovenska, Gorenjska, Dolenjska, Severnoprimor-
ska (Goriška) in Južnoprimorska (istrsko-kraška).

V resnici ne gre za popolnoma nepričakovano stališče, saj so 
nekateri njihovi poslanci že pred tem odtegovali podporo 14 
pokrajinam, predlagali so jih šest po vzoru slovenskih škofij, 
vendar so na glasovanju v DZ le podprli vladni predlog. S svo-
jimi odstopanji pa so nudili opoziciji ves čas oporo za očitke, 
da je tudi sama koalicija neusklajena pri predlagani zakono-
daji o pokrajinah. Vsekakor so se z najnovejšim predlogom 
N.Si o devetih pokrajinah in z obotavljanjem DeSUS-a, ki po 
nekaterih informacijah v razpravi o pokrajinah noče več so-
delovati, skrhale možnosti za uspeh tudi v koaliciji, kar pa ob 
nasprotovanju strank opozicije pomeni propad zamisli o 14 
slovenskih pokrajinah.

Kljub mnogim opozorilom, da tako župani kot občinski sve-
ti v državi z res veliko večino podpirajo predlagano regio-
nalizacijo, se strankarski vrhovi očitno odločajo drugače 
in seznam tistih, ki v novi ureditvi Slovenije ne vidijo na-
šega Posavja, se daljša. Pokrajine si tako najverjetneje ne 
moremo obetati od SNS, Zares, LDS, SD, Lipe, N.Si in mor-
da tudi DeSUS.

Po dolgih letih prizadevanj in konkretnega sodelovanja 
znotraj regije, formalno pa po desetletju od znameni-
te Deklaracije o ustanovitvi pokrajine Posavje se tej ideji 
obeta dokaj klavrn konec. Ob predpostavki, da se sedanji 
posavski občinski strankarski odbori povečini zavzemajo za 
lastno pokrajino, lahko ugotovimo, da njihova mnenja ni-
majo posebne teže oziroma se nanje strankarske centrale 
v Ljubljani ne ozirajo veliko. Res pa je tudi, da tako eno-
tnega nastopa strankarskih odborov, kot smo mu bili priča 
leta 1998, za zdaj (še) nismo doživeli.

Nekatere med njimi tudi nimajo posebne regijske koordi-
nacije. Zelo zgovorna je v tem pogledu na primer organizi-
ranost nove stranke Zares – nova politika, ki ima v Novem 
mestu sedež regionalnega odbora za Dolenjsko, Belo kraji-
no in Posavje ter tako hote ali nehote že vnaprej kaže, kaj 
nas Posavce zelo verjetno in v najboljšem primeru čaka: 
pokrajina Dolenjska z dvema podregijama – Belo krajino in 
Posavjem. Podobno je seveda še marsikje.

Kakor sporočilo iz N.Si pomeni nov udarec obetom o po-
krajini, jim gre tudi pohvala, da so zbrali toliko poguma 
in navedli imena pokrajin, ki naj bi jih po njihovem dobi-
li. Za razliko od strank na levici, ki se prav tako zavzemajo 
za manjše število pokrajin, a se o tem, katere iz vladnega 
predloga naj bi bile odveč, nikakor nočejo izreči. Vseka-
kor pa lahko pri vseh, ki ne nameravajo podpreti prvotne-
ga zakona računamo, da nam ne bodo namenile pokraji-
ne, s tem pa najbrž zavestno tvegajo, da jim na jesenskih 
volitvah Posavke in Posavci ne bodo namenili glasov. A teh 
je seveda (pre)malo, da bi jih ne mogli pogrešati. Majhno 
(spodnje) Posavje, četudi še vedno statistična regija in bo-
doča energetska zakladnica države, bo očitno postalo kola-
teralna žrtev v še eni (politični) bitki za Slovenijo.

Silvester Mavsar

Adijo	in	tudi	zbogom
pokrajina	Posavje?

sprejem Direktive o proizvo-
dih in Direktive o potrošni-
ških kreditih, na Evropskem 
svetu je bil dobro sprejet 
podnebno-energetski paket. 
 
Zadovoljen je z zadnjimi pre-
miki v javnem mnenju, ki 
uvrščajo SDS na prvo mesto 
ali vsaj delitev le-tega, kar 
je posledica dobrega dela 
stranke in vlade. To je po-
membno, ker se koalicija to-
liko bolj rahlja, kolikor bolj 
se bližajo volitve. Dejal je, 
da za SLS in DeSUS včasih 
ni mogoče vedeti, ali sta še 
v koaliciji ali ne, na začetku 
mandata, ko so delili funkci-
je, pa so bili kot eden. S ko-
alicijsko pogodbo in vladnim 
programom je bilo določe-

no, da se bo država premi-
šljeno umaknila iz podjetij. 
Pri večini je to uspelo, v ne-
katerih primerih, kot je Tele-
kom, pa ne. Imeli so dve po-

Bolj	ko	se	bližajo	volitve,	bolj	rahla	je	koalicija
nadaljevanje s 1. strani

Delovno predsedstvo, ki je vodilo programsko 
konferenco OO SDS Brežice v Bukošku
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Odmerjen čas… 
odmerjen vek…

Ta tako nezaslišano kratko 
odmerjen čas enega življenja – 
je krutost, je abotnost, je lahko 
olajšanje, ko gre za hude reči. 
Je res lahko tudi olajšanje? 
Olajšanje česa? Da si svoj čas 
podaljšuješ po ambulantah, 
s preštevanjem boljših in temačnejših novih 
diagnoz, drsanjem po bolniških hodnikih, ko telo za 
podaljšanje svojega časa prepuščaš kemoterapijam, 
obsevanjem, posledičnim slabostim, izpadanju 
las… In novim mnenjem. Ki prinašajo upanje. 
Novo upanje. Ali obup. Ali sprijaznjenost o kratko 
odmerjenem času. Sprijaznjenost? Sprijaznjenost 
z lučjo upanja, da ima skopo odmerjen čas za čas 
tvojega življenja nekje še vendarle skritega enega 
asa…

Da na odru lastnega življenja odigraš še eno epizodo. 
In še eno… Ali da na odru gledališča odigraš še 
eno vlogo. In še eno… Kot naš  Slavko Cerjak.  Do 
zadnjega vlakna, do zadnje kaplje življenjskega 
soka. Pokončno in pogumno. V zakulisje njegovih 
notranjih stisk nismo videli. Ali nam jih ni dal 
vedeti, ko smo se srečevali. Ob srečevanjih, ki so bila 
z njegove strani suverena, kot da je v zaodrju vse, kot 
mora biti; sam pa si iskal nedramaturških besed in 
si prizadeval za odprt pogled. Zato, ker si ob kavi z 
njim nisi želel nikakršnega gledališča. Zato, ker mi 
je, ko sva pred petimi leti delala njegov življenjski 
in gledališki portret, dejal, da je gledališče lahko 
povsod.

Ne bi o njegovih gledaliških in televizijskih vlogah 
in o tem, koliko je dal slovenskemu in posavskemu 
občinstvu v svojemu opusu. Preprosto zato, ker 
me je prej pred petimi leti in potem znova osvajal 
kot odprt in odkrit človek. Naraven in skromen v 
svojem razkošju duha. Predan gledališkemu delu, 
ustvarjanju, snovanju, vedno pripravljen na pogovor 
ali čisto kratek klepet v mestnih postojankah, kamor 
je zahajal na kavo, kjer smo se radostno srečevali. 
Kljub temu, da se je označil s »še kar družaben«, je 
imel na Zg. Obrežu pri Pohanci vedno odprta vrata 
za svoje ljubljanske in prijatelje iz domačega kraja. 
Zaradi vseh teh vezi je vzpostavil sodelovanje z 
brežiško gimnazijo in ekonomsko šolo, iz njih pa je 
zrasla gledališka delavnica, v katero je vpletel dijake 
in profesorje obeh šol. Gledališko ustvarjalnost 
in delo z mladimi je videl v vzgajanju njihovega 
ustvarjalnega mišljenja, vzpostavljanju lastnega 
odnosa do sveta in širše – v splošni omiki in kulturni 
podobi posameznega kraja. Imel je željo in konkretne 
zamisli, kako bi se lahko začela v tem našem okolju 
razvijati gledališka ustvarjalnost. In - ali ni to 
nagrada nam za neminljivo lepo spominjanje?

Svojemu kraju je želel vračati preko mladih obeh šol, 
saj je na svojo (našo) gimnazijo gojil lepe spomine; 
in je kot  gledališki, filmski in televizijski igralec, 
radijski kulturni delavec, pa prejemnik priznanj, 
pohval in nagrad tudi videl, da je to še vedno 
tista široka izobrazba z generacijo profesorjev, za 
tiste, ki združujejo ambicije in znanje. Tedaj mi je 
pripovedoval še, da ni bil briljanten dijak, ampak 
so ga upoštevali v tistem, kar je kazal – zelo zgodaj 
naklonjenost k igri. Bil je v dramskem krožku pri 
profesorici Mariji Leličevi, rad je pisal, izdajali so 
»Besede« in prirejali ure »Besede«… Besede je dajal 
tudi na Radiu Brežice, najprej v štirinajstdnevni 
praksi in potem v enoletnem vodenju mladinske 
oddaje zato, »ker smo se lepo ujeli…«

Saj se s Slavkom najbrž sploh ni bilo mogoče drugače 
ujeti. Le letošnjega sobotnega velikonočnega dne ni 
bilo mogoče nikakor ujeti. Niti dojeti. Ker je trpko 
dojemanje tistega, ki meri žalost…in čas…in odhod…

V zgodnjem mrzlem jutru zadnjo marčevsko nedeljo 
po premetavanju misli pišem epilog za žive: Ta 
naš vek! Z zapisom določenega roka trajanja – 
ali usode, pogojene z genetičnim zapisom, morda 
zaradi brezštevilnih vplivov, njihovih moči in 
nemoči. Ta naš vek! Generalno nikoli pravšnji. V 
njem neprestano krčevito nekaj hočemo in nočemo, 
pozabljajoč na vselej prisotno tanko ločitveno nit 
duha od telesa. Ko okoli oholo samovšečni in blazno 
pomembni opletamo - te ta zadrgne. In potem… 
potem lahko samo še v gluhoto in nemost nemočno 
kričiš: »Pa saj sem te imel rad!«

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

SEVNICA - Po letu dni delovan-
ja U-3 kot društva je bil v 
torek, 13. marca, občni zbor 
društva U-3. Predsednica Mar-
ija Jazbec je podala poročilo 
o delovanju društva, preda-
vanjih, krožkih in izletih. V 
šolskem letu 2007/08 je v 
društvo včlanjeno 176 štu-
dentov, od tega 140 žensk in 
36 moških, kar je glede na 
začetek spodbudno.V letu 
2007 je bilo izvedenih 16 pre-
davanj, štiri ekskurzije širom 
Slovenije, tri kulturne pr-
ireditve pa ob sodelovanju s 
Srednjo šolo in OŠ Sevnica in 
Boštanj. Člani so aktivni tudi 
v raznih krožkih (slikarski, 
računalniški, tuji jeziki, ust-
varjalni in rekreacija). Nas-
tala je tudi kulturna skupi-
na (pevski zbor, dramski 
krožek). Društvo se financira 
s članarino članov in prispevki 
sponzorjev, od katerih je glav-
na Občina Sevnica, pa KŠTM in 
Srednja šola, ki nudi prostore 
za delovanje krožkov. Država 
pa kljub temu, da v Sloveniji 
deluje že 35 tovrstnih univerz 
z več tisoč člani, nima posluha 
za financiranje te dejavnost. 
Morali bi se zamisliti nad tem! 

Rihard Černigoj 

Občni	zbor	
društva	U-3	
Sevnica

Predvsem so bile manj-
še posledice prometnih ne-
sreč, ki so jih na posavskih 
cestah obravnavali skupno 
758 ali okoli 20 manj kot v 
letu 2006. Od tega se je šest  
prometnih nesreč končalo s 
smrtnim izidom, kar je sicer 
najmanj po letu 1980, odkar 
vodijo samostojne podat-
ke za PU Krško, kljub temu 
pa je stanje prometne var-
nosti na naših cestah še ve-
dno več kot  zaskrbljujoče, 
saj je več kot sto povzroči-
teljev prometnih nesreč vo-
zilo pod vplivom alkohola. 
Ugotovljena povprečna sto-
pnja alkoholiziranih povzro-
čiteljev nesreče je znaša-
la kar 1,64 g/kg alkohola v 
krvi, od šestih smrtnih ne-
sreč pa so bili kar trije pov-
zročitelji vinjeni.

Na področju javnega reda in 
miru so policisti obravnava-
li okoli 2370 kršitev ( 2955 v 
letu 2006). Med temi so iz-
stopali primer nereda, stre-
ljanja in napad na policiste 
v romskem naselju Kerinov 
grm ter  družinsko nasilje, 
za kar so izdali 21 ukrepov 
prepovedi približevanja ose-
bam ali objektom. Po bese-
dah Marjana Petana, vodje 

Pijani	vozniki	največja	
nevarnost	na	cestah
BREŽICE – 21. marca so predstavniki Policijske uprave Krško na brežiški postaji predstavili delo policije v letu 
2007. Kakor je ob tem poudaril direktor Andrej Zbašnik, je leto minilo relativno mirno, predvsem na račun 
upada kriminalitete, kršitev predpisov javnega reda in miru in za spoznanje boljše prometne varnosti. Po 
številu kaznivih dejanj je naše območje pod, preiskanost kaznivih dejanj pa nad slovenskim povprečjem.

Sektorja uniformirane poli-
cije, so v minulem letu z na-
menom prepoznave in ukre-
panja v primeru nasilja v 
družini izvedli tudi dodatno 
usposabljanje policistov. Si-
cer pa so povečali nadzor 
tudi nad prekrški po zakonu 
o omejevanju alkohola, pri 
čemer so nekaj akcij izvedli 
skupno s pristojnimi inšpek-
cijskimi službami, samostoj-

no pa obravna-
vali 63 gostincev, 
ki so točili alko-
hol mladoletnim 
ali že vinjenim 
osebam. Med ne-
srečami in dru-
gimi dogodki so 
obravnavali po-
licisti tudi 16 sa-
momorov in prav 
tolikšno število 
poskusov samo-
mora ter v pri-
merjavi z letom 
2006 šest delov-
nih nesreč več 
ali skupno 24 de-
lovnih nesreč.  

Nekoliko spod-
budnejše rezul-
tate so po bese-
dah pred dobrim 
mesecem novo-

imenovanega vodje Sektor-
ja kriminalistične policije 
Franceta Božičnika zabele-
žili tudi na področju krimi-
nalitete. Lani so obravnava-
li okoli 1940 kaznivih dejanj 
ali 320 manj kot v letu pred 
tem, izstopala pa sta pred-
vsem dva primera, to je še 
vedno nerešen primer umo-
ra brestaniškega podjetni-
ka Klobase, ki poteka zaradi 

pokojnikovih številnih znan-
stev in povezav tako doma 
kot v tujini preko medna-
rodnega sodelovanja, ter 
najdba avto-bombe med za-
puščeno prtljago na avto-
busu na Obrežju konec me-
seca novembra lani. Kot 
osumljenca so odkrili potni-
ka na avtobusu, 27-letnega 
državljana Švedske, ki je bil 
za navedeno kaznivo deja-
nje tudi pravnomočno obso-
jen in že prestaja dveletno 
zaporno kazen. 

Sicer pa je v letošnjem me-
secu marcu prišlo še do neka-
terih kadrovskih sprememb 
na PU Krško. Upokojenega 
dolgoletnega vodjo krimina-
listične policije Saše Jejčiča 
je nasledil France Božičnik, 
za komandirja PP Sevnica je 
bil imenovan Milan Sušin, 
dosedanji sevniški komandir 
Sandi Hervol pa je postal 
komandir Policijske postaje 
Brežice. Darko Gerjevič, ki 
je bil do sedaj komandir Po-
licijske postaje Brežice, je 
prevzel naloge vodje Oddel-
ka za splošne policijske na-
loge v Sektorju uniformirane 
policije na Policijski upravi 
Krško.

Bojana Mavsar

France Božičnik, vodja Sektorja 
kriminalistične policije

Ob pozdravu je pohvalil delo 
posavskih seniorjev, ki so mi-
nulo leto z mnogimi aktivnost-
mi odmevno proslavili svo-
jo desetletnico. Po njegovem 
je zlitje mladih in izkušenost 
nekoč vodilnih in vodstvenih 
ljudi ter njihovo sodelovanje 
pomembno za izzive v priho-
dnosti, ko bo uspešen tisti, 
ki bo z razvojnimi vprašanji  
prvi. Vizjak je prepričan, da 
si je Posavje zadnja leta že 
uspešno zastavilo razvojne ci-
lje, ki jih predstavljajo ener-
getika, logistika in turizem. 
Med prednosti je zato uvrstil 
visoke šole, državne projek-
te v okviru Feniksa, cerkljan-
sko letališče, in energetski 
steber z verigo savskih elek-
trarn, drugega bloka JE Krško 
in skladiščenje plina na Seno-
vem.
Ko je odgovarjal na vpraša-
nja posavskih gospodarstve-
nikov in seniorjev, je izposta-
vil novo oziroma popravljeno 
pokrajinsko zakonodajo, pri 
tem pa omenil, da bi bilo za 
Posavje škoda, če pokrajin ne 
bi ustanovili. Direktorjem je 
svetoval, naj bolj izkoristi-
jo obmejno lego, prvim mo-
žem izvoznih firm na trge ZDA 
pa povedal, da bi jim moralo 
biti sedaj pravzaprav lažje, 
saj imamo kot mnoga druga 
evropska podjetja enotno va-

Posavski	seniorji	s	svojimi	
kolektivnimi	člani
STARA VAS NA BIZELJSKEM - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in stro-
kovnjakov, ki ta čas povezuje že 73 individualnih in 28 kolektivnih članov, 
je pripravilo že tradicionalno srečanje s predstavniki občin in gospodarskih 
družb. V kleti penin Istenič se je županom in vodilnim možem naših najve-
čjih podjetij pridružil tudi gospodarski minister Andrej Vizjak.

luto. O novi uredbi, ki bi za-
gotovila nadomestila zaradi 
prisotnosti nuklearke in pred-
videnega odlagališča RAO, pa 
je znova omenil  poenotenje  
in uveljavitev rente na osnovi 
koncentričnih krogov.
Neuradno in zato sproščeno 
srečanje posavskih gospodar-
stvenikov z ministrom Vizja-
kom je znova potrdilo, da so 

lahko prav posavski seniorji 
pomemben člen pri navezova-
nju stikov in medsebojnem so-
delovanju pomembnih ljudi v 
posavskem prostoru. S podob-
nimi druženji bodo nedvomno 
nadaljevali v prihodnje, zapi-
sali pa so ga tudi v svoj delov-
ni program, ki so ga spreje-
mali na letnem občnem zboru 
prejšnji teden. V.P.

Posavski seniorji z ministrom Vizjakom

KRŠKO – Posavski osnovnošolci in srednješolci so sodelovali na 
natečaju Evropa v šoli, ki letos poteka pod naslovom Medkul-
turni dialog, druge kulture me bogatijo. Skupaj s 77 mentor-
ji je 336 mladostnikov ustvarilo 235 literarnih, likovnih, fo-
tografskih, raziskovalnih in internetnih del. Zveza prijateljev 
mladine Krško je izbrana dela posredovala državnim komisi-
jam. Zaključna nacionalna prireditev bo potekala 9. maja v 
Novi Gorici, kjer bo kot soorganizatorica že deveto leto za-
povrstjo sodelovala tudi krška ZPM in tja iz posavskih krajev 
popeljala okoli sto otrok s svojimi mentorji.  M. K. M. 

Druge	kulture	me	bogatijo

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
NOVICE, KRONIKA, ŠPORT, KULTURA, NAPOVEDNIK...
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Danes Zveza borcev Sloveni-
je šteje dobrih 51.000 čla-
nov, od tega 44,5 odstotka 
članov, ki so se vključili v to 
organizacijo v zadnjem pet-
letnem obdobju. S še večjim 
porastom članstva pa se lah-
ko pohvalijo v krškem zdru-
ženju, ki vključuje tudi ob-
močje občine Kostanjevica 
na Krki in v katerem ima-
jo od skupno 620 članov kar 
452 novih, kar predstavlja 
72,9 % porast članstva. Sle-
dnje gre po besedah Lojze-
ta Štiha, predsednika Ob-
močnega združenja borcev 

Vse	več	članov	v	krškem	
borčevskem	združenju		
KRŠKO – V torek, 25. marca, so se člani Območnega združenja borcev za vre-
dnote NOB Krško sestali na letni skupščini. V okviru krškega združenja deluje 
šest krajevnih organizacij, v katere je vključenih skupno že preko 600 članov.

za vrednote NOB Krško, pri-
pisati tudi spremembi naziva 
organizacije v minulem letu, 
saj se je iz Združenja bor-
cev, aktivistov in drugih ude-
ležencev NOB preimenovala 
v Združenje borcev za vre-
dnote NOB. 

V krškem združenju so na 
skupščini sprejeli pester pro-
gram dela tudi za letošnje 
leto. Med drugim bodo na-
daljevali z zbiranjem arhiva, 
podatkov in pričevanj o pr-
vih krških borcih. Fotograf-
sko nameravajo tudi doku-

mentirati vse spomenike in 
obeležja v občini, ki so ve-
zana na NOB, in te, vključ-
no s spomeniki in obeležji, 
ki so vezana na osamosvoji-
tveno vojno, strniti v poseb-
ni publikaciji. 

Ob organizaciji predavanj 
za člane in krajane namera-
vajo še okrepiti sodelovanje 
s stanovskimi organizacija-
mi in šolami, velik pouda-
rek pa nameravajo dati tudi 
pridobivanju in vključevanju 
novih članov v združenje, v 
katerem letos obeležujejo 
60-letnico ustanovitve bor-
čevske organizacije. Ta ju-
bilej bodo svečano obeleži-
li tudi v krškem združenju, 
v katerem bodo na tradicio-
nalni prireditvi v počastitev 
dneva upora proti okupator-
ju na Mladju podelili tudi ju-
bilejna priznanja. 

Bojana Mavsar

Za dolgoletno aktivno delo v krškem združenju so 
prejeli na skupščini priznanja (od leve proti desni): 
Sandi Runovec, Betka Pogačar, Lojze Štih, Avgust Hosta 
in Jože Arh. 

V organizacijski sestavi Uprav-
ne enote Brežice so Oddelek 
za upravne notranje zade-
ve, Oddelek za okolje, pro-
stor, kmetijstvo in gospodar-
stvo, Oddelek za občo upravo 
in Služba za skupne zadeve, ki 
vključuje tudi glavno pisarno. 
V UE je zaposlenih 44 javnih 
uslužbencev. Načelnik Darko 
Bukovinski je povedal, da so 
v letu 2007 obravnavali sku-
pno 11.864 upravnih zadev, 
kar je za 7,2 odstotka več kot 
leto prej. Nadalje je še poja-
snil, da so jih rešili 98,53 od-
stotka ter obravnavali 58 pri-
tožb.

V nadaljevanju so bile pred-
stavljene denacionalizacij-
ske zadeve, kjer je bilo v 
minulem letu vloženih 439 za-
dev, od tega jih je 432 posta-
lo pravnomočnih, v reševanju 
sta še dve, v upravnem spo-
ru pa pet. Med drugimi uprav-
nimi zadevami so po vseh po-
dročjih dela opravili še 46.945 
zadev. V letu 2007 so zabeleži-
li 407 rojstev in 395 smrti ter 
78 porok, od tega se jih je v 
Brežicah poročilo 34, na Mo-
kricah pa 44. Kot je pojasnila 
mag. Ivanka Medvešček, vod-
ja oddelka za upravno notra-

Lani	dvanajst	več	rojenih	
kot	umrlih
BREŽICE – V četrtek, 20. marca, so načelnik Darko Bukovinski in vodje posameznih oddelkov predsta-
vili poslovanje Upravne enote Brežice za minulo leto ter med drugim pojasnili, da so lani obravnavali 
11.864 upravnih zadev, kar je za sedem odstotkov več od leta 2006. Predstavili so tudi anketo med za-
poslenimi, ki je pokazala, da so uslužbenci več kot 96-odstotno zadovoljni s svojo zaposlitvijo, pa tudi 
barometer kakovosti, ki je v celoletnem povprečju pokazal 4,80 vrednostne točke ter jih uvrstil na 12. 
mesto med upravnimi enotami.

nje zadeve, morajo do kon-
ca letošnjega leta dokončati 
tudi matični register in v elek-
tronsko evidenco prenesti vse 
podatke, ki še niso bili pre-
neseni, to so rojstni podatki, 
kamor spadajo tudi porodi iz 
tujine, podatki o umrlih in po-
roke.  Po t. i. „vojni zakono-
daji“, ki zakonsko opredeljuje 
vojne veterane in žrtve vojne-
ga nasilja, pa je bilo opravlje-
nih 44.807 izplačil fizičnim in 
pravnim osebam in v ta na-
men porabljenih 4.768.913,47 
evrov, kar v mesečnem pov-

prečju pomeni nakazilo 3.740 
upravičencem. 

Lani je bilo izdanih 296 no-
vih delovnih knjižic in opra-
vljenih 331 vpisov sprememb 
v že izdane, izdali so 340 re-
dnih izpiskov iz e-zemlji-
ške knjige. Skupaj so opravili 
tudi 4.720 upravnih overitev, 
od tega 3.832 overitev la-
stnoročnih podpisov in 888 
overitev prepisov oz. kopij, 
kar je devet odstotkov več v 
primerjavi z letom 2006. Bre-
žiška upravna enota je uspe-

la ohraniti tudi točko E-vem, 
na kateri so pred dnevi  re-
gistrirali tudi prvo gospodar-
sko družbo. Vpisali so 26 sa-
mostojnih podjetnikov.

Med uslužbenci so izvedli an-
keto, ki je med drugim po-
kazala, da je 96,8 odstotka 
zaposlenih zadovoljnih s svo-
jo zaposlitvijo in z delom, 
ki ga opravljajo. Za zaklju-
ček pa je Bukovinski še poja-
snil, da spremljajo tudi zado-
voljstvo strank, ki se izvaja 
na vseh slovenskih upravnih 
enotah in stranke so brežiško 
enoto ocenile s 4,56 vredno-
stne točke od petih možnih, 
kar po njegovih besedah po-
meni, da so z njihovim delom 
zadovoljne. „Ministrstvo za 
javno upravo je pred leti pri-
čelo spremljati tudi kakovost 
opravljenih storitev in uve-
dlo različne sheme kakovo-
sti,“ je še pojasnil Bukovinski 
in dodal, da je t. i. barome-
ter kakovosti v povprečju na 
letni ravni dosegel 4,80 vre-
dnostnih točk ter brežiško 
enoto med 58 upravnimi eno-
tami v Sloveniji uvrstil na 12 
mesto. 

M. Kalčič M. 

Alison Teodorovič, mag. Ivanka Medvešček, načelnik 
Darko Bukovinski, Ivan Čakar (z leve)

KRŠKO - V organizaciji Društva gluhih in naglušnih Posavja je 
v športni dvorani Srednje šole Krško v soboto, 29. marca, po-
tekalo državno prvenstvo ekip gluhih in naglušnih v odbojki za 
leto 2008. Med seboj se je pomerilo sedem moških ekip, in si-
cer iz DGN Koper, DGN Ljubljana in MDGN Ljubljana, MDGN 
Slovenske Konjice, DGN Podravje – Maribor, DGN Celje, ki je 
osvojila 1. mesto, in domača ekipa DGN Posavja, ki je v konč-

ni razvrstitvi zasedla 5. mesto. Med šestimi ženskimi ekipami 
društev iz Kopra, Ljubljane, Celja, Gorenjske, Ljubljane in Po-
dravja Maribor so zmagale odbojkarice MDG Ljubljana. V posa-
vskem društvu gluhih in naglušnih ženske ekipe niso imeli, za 
moško ekipo pa so zaigrali: Bosiljko Grubeša, Bogdan Kuhar, 
Miro Gramc, Dragiša Dvorančič, Aleš Fajfar, Peter Antončič 
in Martin Žnidaršič. B.M.

Prvenstvo	gluhih	in	naglušnih	

Domača odbojkarska ekipa s sekretarko Društva gluhih 
in naglušnih Posavja Vlasto Moškon.

SENOVO - V dvorani Doma XIV. Divizije Senovo so v soboto zve-
čer, 29. marca, člani Pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo 
pripravili premierni koncert, s katerim že tradicionalno odpira-

jo novo koncertno sezono in predstavijo nov repertoar skladb. 
Poleg klasičnega programa pihalnega orkestra so godbeniki pod 
dirigenstko taktirko prof. Halida Tubeishata zaigrali tudi sku-
paj s solistoma, flavtistko Jasmino Erjavec in klarinetistom 
Petrom Gabričem, solistični točki pa sta še posebej navdušili 
občinstvo. Senovški godbeniki sicer letos obeležujejo 80 let de-
lovanja, jubilej pa bodo seveda primerno obeležili. Izdali bodo 
zgoščenko s skladbami, predvsem koračnicami, ki jih je orke-
ster igral v obdobju svojega delovanja, osrednja prireditev ob 
visokem jubileju pa bo 14. junija.  J.M.

Koncert	senovške	godbe

Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo (foto: V. Planinc)

MEH Boštjan, dr. med.

specialist oftalmolog

RADEČE - V petek zvečer, 14. marca, so se na Magolniku zbra-
li amaterski ljubitelji astronomije iz Radeč in širše okolice. 
Delavnica, med katero sta strokovni vodji Iztok Gospodarič 

in Silvo Jakopec iz Astronomsko naravoslovnega društva Gra-
ščina Širje številnim udeležencem predstavila tako tehnično-
teoretične osnove kot praktične aspekte opazovanja vesolja, 
je potekala pozno v noč, navdušenja udeležencev pa ob delu 
s teleskopi ni pretirano zmotilo niti oblačno vreme. Organi-
zator delavnice, JZ KTRC Radeče, zato že razmišlja o ponov-
nem astronomskem snidenju na Magolniku.  (JZ KTRC)  

Astronomski	večer	na	
Magolniku

Se ne strinjate s katero od zapisanih trditev ali s stališči naših 
politikov? Poznate probleme, za katere menite, da bi jih lahko 
ali morali reševati bolje? Posavski obzornik je priložnost za 
demokratično razpravo o različnih vprašanjih. Izkoristite jo! 
In še uredniško navodilo: Vaši prispevki naj ne bodo daljši 
od 2.500 znakov (izjemoma 3.000), biti morajo podpisani 
in priložite jim svoj naslov. Prispevkov, ki vsebujejo osebne 
žalitve, ne bomo objavili.  Uredništvo

Sodelujte	v	časopisu!
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Predsednica Društva upoko-
jencev Brežice Helena Vo-
grinc je v nagovoru zbranim 
še dejala, da je v minulih 
desetih letih preminulo 499 
njihovih članov, v svojih vr-
stah pa združujejo vse upo-
kojence v brežiški občini, 
razen iz KS Bizeljsko, Kapele 
in Dobova. Vogričeva je do-
dala, da se ponašajo z raz-
vejano društveno dejavno-
stjo, saj so člani aktivni v 
športni, kulturni, pa tudi 
socialno-zdravstveni sekci-
ji, skozi leto se udeležuje-
jo različnih srečanj in na ta 
način skrbijo tudi za razve-
drilo, pripravijo štiri do pet 
izletov, že 14. leto zapored 
pa so izvedli tudi letovanje 
v Izoli. 

V letošnjem letu so se vklju-
čili v projekta Starejši za sta-
rejše in E-uprava ter tudi na 
ta način še dodatno poskr-
beli za aktivno preživljanje 
prostega časa, kakor posve-
čajo posebno skrb obolelim 
ter jih priložnostno obisku-

jejo. V svojih vrstah se po-
našajo s tremi stoticami čla-
nic, saj je Alojzija Zadnikar 
napolnila sto let, Marija Ko-
šak šteje 102 leti, medtem 
ko je Tončka Komočar upih-
nila 103 svečke.

Na petkovem srečanju je 
zbrane pozdravil tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki 
jim je ob tej priložnosti iz-
ročil računalnik, program pa 

Med 80 vzorci cvička se z 
najboljšim ponaša Fran-
ci Kvartuh z oceno 16,03, 
kar je zadostovalo za veli-
ko zlato medaljo. Najboljše 
dolenjsko rdeče vino je pri-
delal Branko Sikošek, mo-
dro frankinjo Robert Jar-
kovič in dolenjsko belo 
Jože Pečelin. Najvišja odli-
čja za ostala vina so preje-
li: Alfonz Komatar za rume-
ni muškat, Martin Unetič za 
kerner, Ivan Oštir za laški ri-
zling, Boris Molan za beli pi-
not, Miha Komatar za char-
donay in Vinko Kuntarič za 
sauvignon. Najvišjo oceno, 
18,43, so ocenjevalci pri-
sodili Antonu Jarkoviču za 
chardonay izbor. Strogi stro-
kovni komisiji - zaradi različ-
nih priokusov, zanje naj bi 
bila kriva tudi topla jesen – 
sta sicer izločili kar 28 vzor-
cev ali skoraj četrtino vseh.           
Gadova peč je zibelka cvič-
ka, zato mu bo novo dru-
štvo namenjalo posebno po-
zornost in skrbelo za ugled 

Prvo	ocenjevanje	vin	iz	
Gadove	peči
GADOVA PEČ – Društvo vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč, ki je v štirih 
mesecih od ustanovitve povezalo že 140 članov, si je na januarskem občnem 
zboru zastavilo obsežen delovni program. Z ocenjevanjem vin svojih čla-
nov so že uresničili  prvo nalogo. In to uspešno, saj sta dve strokovni komisiji 
ocenjevali kar 115 vzorcev vin, med katerimi je seveda prevladoval cviček, 
zelo pa so se izkazali tudi pridelovalci drugih vin.

dolenjskega posebneža ter 
njegovih vinskih goric. Oce-
njevalci vin, zlasti Katarina 
Merlin in Zdravko Mastnak 
kot predsedujoča, sta v za-
ključni besedi posebej izpo-
stavila kakovost vrhunskih 
belih vin, ki se jih po njunem 
prepričanju ne bi sramovali 
niti najboljši kletarji.
Društvo vinogradnic in vino-
gradnikov Gadova peč pri-

pravlja za prvo polovico 
aprila zaključno prireditev v 
Pošteni vasi. Dotlej bodo iz-
dali bilten s podatki z oce-
njevanja in svojim članom 
podelili skupno štiri velike 
zlate medalje, 14 zlatih in 
41 srebrnih ter 28 priznanj. 
Vse to bo nedvomno spodbu-
da za še boljše kletarjenje z 
novim pridelkom.

V.P.

Ocenjevanje vin v Gadovi peči

SROMLJE – Na večer osmega marca je sromeljsko Turistično 
društvo v krajevni dvorani pripravilo prireditev, s katero 
so se poklonili ženski populaciji v svoji krajevni skupnosti. 
V programu so nastopili Moški pevski zbor, Ljudski pevci 
in otroci iz sromeljskega območja, ki so z zanimivo 
pripravljeno pripovedjo o mamicah iz vsakdanjega življenja 
dodobra razvedrili obiskovalce. Za še boljše razpoloženje 
pa so poskrbeli tudi Brežiški flosarji, v nadaljevanju so 
večer zaokrožili s pogostitvijo ter vsesplošnim druženjem 
krajanov.  M. K. M. 

SROMLJE – Aktivni krajani, ki so združeni tudi v Turističnem 
društvu Sromlje, so se v okviru akcije Naravi krademo 
smeti v ponedeljek, 17. marca, v popoldanskem času lotili 
pobiranja odpadkov v vseh vaseh sromeljske krajevne 
skupnosti in bili na koncu zadovoljni z uspehom, kakor 
kaže tudi fotografija.  M. K. M. 

SENOVO – Na OŠ XIV. divizije Senovo so v soboto, 29. marca, 
odprli vrata ne le za učence, pač pa tudi za njihove starše in 
ostale krajane. Dan je bil naravoslovno obarvan, saj je pote-
kal na temo Človek in domače živali. Učenci so najprej skupaj 
z mentorji ustvarjali na delavnicah, nato pa na šolskem igrišču 
pripravili zaključno predstavitev, ki se jo je udeležilo veliko 

število obiskovalcev šole. Na predstavitvi so videli, kako pose-
bej izurjeni psi vodiči pomagajo slepim, prizor, kot smo jih va-
jeni iz akcijskih filmov, so s pomočjo izurjenega psa uprizorili 
policisti, kaj vse še lahko znajo psi, so pokazali kinologi,eden 
od učencev prinesel posebnega domačega ljubljenčka - prave-
ga pitona. Da je dan odprtih vrat res lepo uspel, pa je pripo-
moglo še lepo pomladansko vreme.  J.M.

Senovška	šola	odprla	vrata

Na zaključni predstavitvi so svoje spretnosti pokazali 
posebej izurjeni psi. 

Bohoričeva 10, 8270 Krško
d.o.o. TEL.: 07/49-02-117
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KOPRIVNICA - Blagoslov velikonočnih jedil ima veliki 
pomen v krščanskem svetu. Tudi v koprivniški župniji se 
ljudje množično držijo tega lepega običaja. Blagoslov se 
odvija pri nekaterih križnih znamenjih in seveda farni 
ter podružničnih cerkvah. Letošnje sneženje ni preprečilo 
tega dejanja, saj se tudi streha najde v neposredni bližini. 
Prijeten je pogled na mlade in starejše ter na košare 
z dobrotami. Te so prekrite z lepimi, večinoma ročno 
izdelanimi prtički pridnih rok naših žena in deklet, najsi 
bo samostojno ali v okviru sekcije „Ivančice“ Kulturnega 
društva A. Aškerc Koprivnica.  Blaž Sotošek

CERKNICA, BREŽICE – V sre-
do, 26. marca, sta Anton 
Savnik, predsednik Zveze 
slovenskih glasbenih šol, in 
Branko Čepin, predsednik 
komisije, ki je opravila iz-
bor, popoldne na odru Kul-
turnega doma Cerknica po-
delila Gerbičeve nagrade 
in priznanja najboljšim slo-
venskim glasbenim pedago-
gom.

Fran Gerbič je prvi slovenski 
profesionalni skladatelj, ki se 
je šolal na praškem konser-
vatoriju. Tenorist, zborovod-
ja, teoretik in urednik Ger-
bič, ki sodi z Benjaminom 
Ipavcem in Antonom Foer-

stnerjem med najpomemb-
nejše ustvarjalce slovenske 
glasbene romantike, se je ro-
dil leta 1840 v Cerknici, zato 
tam vsako leto podelijo na-
grade in priznanja najboljšim 
slovenskim glasbenim peda-
gogom. Letos petič zapovr-
stjo.
Priznanje je tako letos pre-
jela Elizabeta Križanić, upo-
kojenka in honorarna sode-
lavka Glasbene šole Krško, 
in sicer kot prva dobitnica iz 
Posavja, z obrazložitvijo - za 
izjemne rezultate v glasbeni 
pedagogiki. Čestitamo!
Gerbičevi nagradi sta prejela 
Slavko Magdič s Srednje glas-
bene in baletne šole Mari-
bor in Ivan Marin z velenjske 
glasbene šole ter priznanji še 
Marinka Kukec Jurič s po-
stojnske glasbene šole in Vi-
oleta Ozvatič s Srednje glas-
bene in baletne šole Maribor.

N.J.S.

Elizabeta	
Križanić	prva	
v	Posavju	
prejela	
Gerbičevo	
priznanje

Generacijsko	povezani	
v	praznovanju
BREŽICE - V petek, 28. marca, so se v dopoldanskem času zbrali brežiški upo-
kojenci in s kulturno obarvanim programom obeležili 60-letnico delovanja. 
V letu 1947 je bilo v društvo včlanjenih 213 upokojencev, v lanskem letu pa 
jih je članarino plačalo preko 1.550.

je bil skozi rdečo nit bese-
de, pesmi, glasbe in plesa 
vtkan z najmlajšimi iz cer-
kljanskega vrtca in osnovne 
šole, dijaki 
brežiške gi-
mnazije in 
društveni-
mi kulturni-
mi ustvar-
jalci. 

M. K. M.

Zbrani na obeležitvi 60-letnice brežiških upokojencev

Elizabeta Križanić

KRŠKO - V petek, 28. marca, je na parkirišču 
pred krškim Zdravstvenim domom potekal test 
hoje na 2 km (na sliki levo), ki se ga je udeležilo 
nekaj manj kot 50 zainteresiranih, ki so se na ta 
način pridružili vsakoletni vseslovenski akciji 
Slovenija v gibanju, z gibanjem do zdravja in 
spodbujanju bolj zdravega načina življenja ter 
izmerili svojo kondicijo in zmogljivost srčno-
žilnega sistema. Zdravstveni dom Krško bo 
akcijo ponovil še ob dnevu zdravja, na test 
hoje na dva kilometra pa vabijo v petek, 4. 
aprila, ob 15. uri na isto mesto. 

Preizkusili	so	se

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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Boranič je o minulem letu 
med drugim dejal, da je bilo 
leto tekmovanj, saj so izva-
jali občinska in regijska, štiri 
ekipe pa so se uvrstile na dr-
žavno tekmovanje in bodo za-
stopale brežiške gasilce. Do-
dal je še, da je bil zaključen 
tečaj za vodjo enote, investi-

rali pa so tudi v novo tehniko, 
ki so jo pridobila Prostovoljno 
gasilsko društvo Globoko, Pi-
rošica in Župelevec, iz doda-
tnih sredstev pa so nabavili 
tudi dodatno zaščitno opremo 
za operativne člane. Po njego-
vih besedah lani posebnih in-
tervencij ni bilo, zabeležili so 
le nekaj požarov v naravi, na 
gospodarskih poslopjih in sta-
novanjskih objektih, z vese-
ljem tudi opažajo, da je šte-
vilo intervencij upadlo.

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Mamice nerade govorijo o, recimo 
jim, bolečih plateh materinstva. 
Ker menijo, da ni primerno 
tarnati, saj so za svojega otroka 
pripravljene narediti vse. Potem 
pa v revijah prebirajo izkušnje 
znanih žensk o materinstvu in vse 
po vrsti razlagajo, kako krasno 
in čudovito se počutijo, kako 
so naspane, zadovoljne in da je 
bila nosečnost najlepše obdobje 
njihovega življenja... No ja, super, če je res tako. Ko sem 
prvič za neko revijo, namenjeno staršem, spregovorila o 
svojih izkušnjah z materinstvom, je bila novinarka nad 
menoj presenečena. Nisem vajena, da kdo pove tako kot 
je, mi je rekla... In kako je?

To, da sem postala mati, je brez najmanjšega dvoma 
najlepše na vsem svetu. Svoji hčerki ljubim bolj kot 
vse, kar je človeško mogoče. Obožujem ju, ju negujem, 
skrbim zanju, vzgajam, toleriram vse, kar je na meji 
vzdržljivega. In to, da sem postala mati, prinaša s 
seboj nadčloveške napore, skrbi in privleče na dan vse 
moje strahove.Tako, kot sem utrujena zdaj, sem bila 
le še, ko sem rodila prvo hčerko. Moji deklici namreč 
ne spita najbolje. Tako že skoraj tri mesece nisem 
spala več kot uro ali dve v kosu. Mojo dojenčico potem 
ujčkam, crkljam, dojim in uspavam. In tako mine noč, 
pa dve, tri, pa mesec... In zjutraj vstanem, brez izjeme. 
Odpravim starejšo v šolo, potem z miceno pospraviva, 
greva na sprehod, skuhava. Ko dojenčica le malo zaspi, 
se včasih uležem poleg, ampak kaj, ko spi le 20 minut. 
V tem času komaj dobro zaprem oči. Tako to je pri nas. 
In ko joče, jo vzamem k sebi. Otrok ne pustim jokati. 
Potolažim jo, ji pojem in se igram z njo. Priporočila 
tistih, ki menijo, da mora otrok kdaj tudi pošteno jokati, 
ali da naj jo zvečer pustim samo v posteljici, pa čeprav 
ji pljuča skoraj raznese od joka, pri nama z možem niso 
dobrodošla. Meniva, da otroku, ki ga pustiš, da sam joče, 
privzgojiš samo občutek, da se nate ne more zanesti. Ko 
ti bo hudo, mamice in očka zate ne bo. 

Enako sva ravnala pri starejši hčerki, ki je zrasla v 
samostojno in vedro deklico. Pa čeprav je dolgo spala 
pri nama, pa čeprav sem jo dolgo dojila, pa čeprav sva 
jo vzela v naročje vsakič, ko je jokala. Zelo sva ponosna 
nanjo, v šoli ji gre dobro, veliko prijateljev ima in vedno 
ve, da ima vso najino ljubezen in podporo. 

Priznam, večkrat sem tako utrujena, da se kar zjočem. 
Prijateljicam, možu, mami. Povem jim, da me tako boli 
v križu, da komaj hodim, da imam migreno, vrtoglavico 
in da včasih pomešam kakšne besede, tako neprespana 
sem. In kako hudo je, ker ima krče, zaradi česar že tri 
mesece ne jem mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave. Zdaj 
ima še nekakšne izpuščaje in sem izločila še jajca. Torej 
lahko jem kakšnih pet stvari. Lačna pa sem tako, da se 
mi meša... In potem nekaj rečem moji dojenčici in povsem 
oživim. Srce se mi napolni s tako silovito ljubeznijo, da 
mi solze stopijo v oči. Ko se mi nasmeje kot spomladansko 
sonce in mi reče agu in gu, sem presrečna. Kar naprej jo 
slikam in pošiljam slike moji družini in prijateljem. Čisto 
sem zaljubljena vanjo, taka srčica je. 

Potem pride domov starejša in občudujoče jo poslušam 
in gledam, ko mi hiti pripovedovati, kako je bilo v šoli. 
Tako velika je! In zna se postaviti zase. Poleg naju leži 
dojenčica, ki se ji smeje na vsa usta, da sva obe razneženi.  

Potem so tu strahovi. Da ne bi zbolela, da se ne bi kaj 
zgodilo. Ker se je rodila ravno v času gripe in viroz, smo 
sorodnike in prijatelje prosili, naj potrpijo. Da jo bodo 
videli, ko bodo viroze mimo. Misel na to, da bi zbolela 
tako majhna pikica, me je dušila. Večina je razumela, 
nekateri ne. Ponavadi tisti, ki nimajo otrok. Z možem 
sva vztrajala, premajhna je, da bi jo napadli virusi.

Veliko jih gotovo misli, da kompliciram, da je treba 
otroka pripraviti na svet tudi tako, da dobi infekcije. 
Seveda, saj jih bo. Kasneje. Rada bi povedala, da ni nič 
narobe, če si družina vzame čas zase, da zapre svoj dom 
in se dodobra spozna z novim članom in če ga zavije v 
vato. Vsaj za malo. 

Prehitro zrastejo in odvržejo vato. Razprejo krila. Ko v 
njih začutijo veter, stopijo na svoje poti. Če imamo srečo, 
se radi vračajo domov. Tako kot se rada vračam domov 
jaz. In kjer vedno najdem uteho. Vedno. Že skoraj 38 let. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Pred tem pa so predstavi-
li tudi poslovanje v bolnišni-
ci, kadrovsko zasedbo, pa 
tudi nekaj načrtov za boljšo 
oskrbo bolnikov. Po statistič-
nih podatkih, ki jih je podal 
direktor brežiške bolnišnice 
Tone Zorko, in se nanašajo 

na leto 2005, so na vseh bol-
nišničnih oddelkih zabeleži-
li 5.000 primerov bolnikov iz 
Posavja, medtem ko se tudi 
obisk bolnikov iz ostalih slo-
venskih krajev iz leta v leto 
veča, lani je dosegel že 17 
odstotkov. Na medicinski fa-
kulteti štipendirajo 12 šti-
pendistov, na specializaciji 
pa imajo 11 zdravnikov, ki se 
bodo v naslednjih nekaj letih 
vrnili v bolnišnico. Skupno je 
bilo 31. decembra zaposle-
nih 29 specialistov različnih 
strok. Nadalje je Zorko de-
jal, da je bilo v minulem letu 
poslovanje ugodno, saj so ga 
zaključili s pozitivnim rezul-
tatom, že nekaj let pa nima-
jo izgube. Planirajo prenovo 

Sodelovanje	med	
posavskimi	zdravniki
BREŽICE - V četrtek, 13. marca, je brežiška bolnišnica 
pripravila delovno srečanje kirurgov in anesteziologov s 
posavskimi zdravniki, na katerem so med drugim spre-
govorili o osnovnih diagnostikah in zdravljenju poškodb, 
pripravi bolnika na operativni poseg, oskrbi kroničnih 
ran, pa tudi o epiduralni analgeziji pri porodih.

kuhinje in sanitarij, ki je nuj-
no potrebna, prav tako pa so 
dobili zeleno luč v občinskem 
proračunu za dograditev in-
ternega oddelka. Po Zorko-
vih besedah so zadovoljni 
tudi z vedno boljšo in sodob-
nejšo opremo, ki jo uspejo 

pridobiti. Tako je predstoj-
nik kirurškega oddelka Blaž 
Iskra izpostavil nekaj zanimi-
vih operacij, ki jih izvajajo v 
brežiški bolnišnici, kot npr. 
operacije ključnic in križnih 
vezi, ki jih v drugih bolni-
šnicah s takimi tehnikami in 
metodami še ne opravljajo. 
Izpostavil pa je tudi cenov-
no neenakost med  bolnišni-
cami, saj cene posegov v dr-
žavi niso usklajene ter dodal, 
da bi morali izkoristiti tudi to 
prednost, kakor zdravniško 
ekipo, ki se s svojim znanjem 
in delom lahko enakovredno 
primerja z drugimi ekipami 
ali jih celo prekaša. 

M. Kalčič M. 

(z leve) Tone Zorko, direktor brežiške bolnišnice, 
Alenka Zorko, predstojnica anesteziološkega oddelka, 
Blaž Iskra, predstojnik kirurškega oddelka, Rade Ilijaž, 
direktor Zdravstvenega doma Brežice

STANKOVO - Na Stankovem 
je velikonočni ponedeljek 
četrtič zapored minil v zna-
menju žegnanja konj in dne-
va odprtih hramov. Kljub 
slabemu vremenu, ki je 
marsikoga odvrnilo od obi-
ska prireditve, se je pri cer-
kvici sv. Petra na Stankovem 
zbralo kar precej ljudi, ki so 
v mimohodu videli približno 
20 konjenikov, s pevskimi 
nastopi pa so prireditev po-
pestrili Koledniki iz Bušeče 
vasi, KUD Anton Kreč s Ča-

Velikonočni	ponedeljek	
na	Stankovem

Obiskovalcem prireditve so se v povorki najprej 
predstavili nastopajoči...

...nato pa še približno 20 konjenikov.

Odkrili so jih sedem. Še po-
sebej pa je izpostavil posta-
vitev obeležja pri  brežiški 
Policijski postaji, ki prikazu-
je mirnodobno in tudi vojno 
delovanje občinskega štaba 

Teritorialne obrambe Breži-
ce. Jeršič je tudi napovedal, 
da bodo letošnjega septem-
bra odkrili še deset spomin-
skih obeležij, ki bodo zazna-
movala minule dogodke. 

Zbranim so podelili tudi pri-
znanja, ki so jih kot nečlani 
prejeli za pomoč pri izvaja-
nju programa Občina Breži-
ce, Posavski muzej Brežice, 
32. vojaško teritorialno po-
veljstvo slovenske vojske 
Novo mesto, Vojašnica Cer-
klje ob Krki, Policijsko ve-
teransko društvo Sever Po-
savje, Andreja Kapušin, Vili 

Jeseni	še	deset	
obeležij
CERKLJE OB KRKI - V petek, 14. marca, je Območno zdru-
ženje veteranov vojne za Slovenijo Brežice v cerkljanski 
vojašnici pripravilo že 10. redni letni zbor za 550 članov, 
koliko jih združenje šteje. Predsednik OZ VVS Brežice Sil-
vester Jeršič je zbranim spregovoril o aktivnostih v minu-
lem letu ter dejal, da so bila vsa prizadevanja usmerje-
na v odkrivanje spominskih obeležij na območju Brežic, 
pa tudi Krškega.

Štemberger in Jože Bla-
žinč, kot člani pa pripadniki 
174. PdV (protidiverzantske-
ga voda) in pripadniki Inter-
vencijskega voda, ki mu je 
pripadal tudi pokojni teri-

torialec Jernej Molan. Zla-
to kolajno Obranili Posavje 
pa so izročili Toniju Supan-
čiču, Igorju Iljašu in Marja-
nu Tomšetu. Srebrno plake-
to je prejel Srečko Zore in 
bronasto plaketo na držav-
nem nivoju Štefan Stipič, 
Feliks Jurman in Zvone Ma-
rolt, spominski tetraeder za 
aktivno delo v predsedstvu 
od ustanovitve pa Igor Prah 
in Željko Srečkovič. Ob za-
ključku uradnega dela so pri-
padniki Slovenske vojske pri-
sotnim postregli z vojaškim 
pasuljem. 

Tudi letošnje leto so si delov-
no začrtali, saj se že pripra-
vljajo na gasilski kongres, ki 
bo v maju, v organih slovenske 
gasilske zveze si želijo svoje-
ga predstavnika, za jesen pa 
za svoje člane načrtujejo tudi 
izobraževanja. Vsekakor bo v 
ospredju nabava  nove gasil-

ske tehnike, kot so gasilska 
vozila za Gasilsko društvo Bre-
žice okolica, GD Gaberje in 
GD Velika Dolina, v programu 
pa imajo nakup še 40 zaščitnih 
oblek. 

Za kulturni program so poskr-
beli pevci Moškega pevskega 
zbora Kapele, večer pa se je 
nadaljeval še z družabnim sre-
čanjem in izmenjavo izkušenj 
ob intervencijskih posredova-
njih.  M. Kalčič M.

Zbor	brežiških	gasilcev
BREŽICE - Brežiška občina ima pod okriljem Gasilske zveze 
Brežice 31 vaških oziroma krajevnih gasilskih društev, dve 
industrijski ter gasilsko godbo na pihala. V petek, 14. mar-
ca, so se predstavniki gasilcev zbrali na rednem letnem zbo-
ru, ki je bil že 53. po vrsti. Potekal je v znamenju volitev za 
novo 5-letno obdobje, vendar so vodenje ponovno zaupali 
Mihaelu Boraniču, ki je predsedniško funkcijo tudi sprejel.

Brežiški veterani med letnim zborom

teža ob Savi in Oktet Kranjci 
iz Krške vasi. Konjem je bla-
goslov podelil čateški župnik 
Jože Pacek. Blagoslovu je 
sledil še dan odprtih hramov 
v vinskih goricah Stankovo, 
Piroški vrh, Malenški vrh, Pe-
kel in Vitovec. Prireditev, ki 
je na dobri poti, da postane 
tradicionalna, so organizira-
li Turistično društvo Mrzlava 
vas, rejci konj pasme Posa-
vec, aktiv kmečkih žena in 
Društvo vinogradnikov Cer-
klje ob Krki.  P.P.

Letni zbor članov Gasilske zveze Brežice
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LJUBLJANA - Vlada RS je 20. marca imenovala nove člane v 
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izo-
braževanje, saj je 21. marca potekel mandat sedmim doseda-
njim članom. Med sedmimi novoimenovanimi člani strokovnega 
sveta je tudi Marjan Urbanč, ki ga predlagala Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije. Urbanč je od leta 1997 vodja območne or-
ganizacije ZSSS Posavja. Januarja 2008 je bil na predsedstvu 
ZSSS imenovan za izvršnega sekretarja, zadolženega za podro-
čje sodelovanja delavcev pri upravljanju, delavsko delničar-
stvo, sindikalno izobraževanje in usposabljanje ter poklicno iz-
obraževanje in vseživljenjsko učenje.  P.P.

Dimnikarstvo	Jelančič	s	
koncesijo	tudi	v	Brežicah
LJUBLJANA - Vlada RS je 20. marca koncesijo za izvajanje 
obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meri-
tev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov za območje občine Brežice podelila Dimnikar-
stvu Jelančič s.p. iz Sevnice. Na razpis se je sicer prijavilo 
še podjetje Dimnikarstvo Primc d.o.o.  P.P.

Urbanč	v	Strokovnem	svetu	
za	poklicno	in	strokovno	
izobraževanje

Ob otvoritvi je direktor SEL 
Drago Polak dejal, da so 
sončno ali t. i. fotovoltaič-
no elektrarno (MFE) posku-
sno vključili v omrežje že 
v mesecu januarju letos, v 
tem obdobju pa je proizve-
dla 11.300 kWh električne 
energije od skupno 74.600 
kWh načrtovane letne pro-
izvodnje. Navedena količi-
na bo zadoščala za oskrbo 
dobrih 20 gospodinjstev. Z 
novo pridobitvijo bo po bese-
dah ministra za gospodarstvo 
mag. Andreja Vizjaka zago-
tovljene več tako imenova-
ne zelene električne energi-
je, ki je prijazna do okolja 
in ljudi, saj je sonce čist in 
praktično neizčrpen vir ener-
gije, sončna elektrarna, pre-
ko katere se sončna energija 
preko sončnih celic pretvar-
ja v električno energijo, pa 
ne ustvarja emisij toplogre-
dnih plinov in hrupa. Za pri-

Podjetje GEN energija, ki 
mora od vsake kilovatne 
ure, prevzete iz NEK, v 
Sklad vplačati 0,3 evrocen-
ta, je lani v Sklad prispeva-
lo 8,1 milijonov evrov, poleg 
tega so v Skladu s poslova-
njem pridobili še 5,9 milijo-
nov evrov. Pri tem so dose-
gli 6,39-odstotni donos, kar 
je 2,1 odstotka več od zahte-
vane donosnosti, pa tudi 0,21 
odstotka  več kot leto po-
prej. Odhodki sklada so zna-
šali 5,3 milijone evrov, pri 
čemer levji delež predsta-
vljajo sredstva za financira-
nje Agencije za radioaktivne 
odpadke (2,2 milijona evrov) 
ter nadomestilo zaradi ome-
jene rabe prostora štirim po-
savskim občinam (977 tisoč 
občini Krško, 867 tisoč občini 
Brežice, 616 tisoč občini Sev-
nica ter 7 tisoč evrov občini 
Kostanjevica na Krki, skupno 
2,5 milijona evrov). „Sklad 
je dosegel prav vse finančne 
cilje in jih celo presegel,“ je 
poudaril direktor Janko Stra-
šek, za v bodoče pa ponovno 
napovedal okrepljeno vlogo 
Sklada ne le v zbiranju, am-
pak tudi v spremljanju pora-
be zbranih sredstev. 

HE	Vrhovo	po	učinkovitosti	
na	prvem	mestu
VRHOVO – V sredo, 19. marca, sta direktor Savskih elektrarn Ljubljana (SEL) Drago Polak ter gospodar-
ski minister Andrej Vizjak na Hidroelektrarni Vrhovo uradno predala namenu sončno elektrarno in malo 
hidroelektrarno, ki so jo uredili na drstišču jeza. 

dobivanje sončne energije 
so na strojnici hidroelektrar-
ne montirali 360 fotonapeto-
stnih modulov. Vrednost inve-
sticije znaša 409.000 evrov. 

Hkrati so na HE Vrhovo, ki je 
kot prva v spodnjesavski ve-
rigi hidroelektrarn do sedaj 
proizvedla 1.577 gWh ele-
ktrične energije, predali v 

uporabo tudi malo hidroelek-
trarno (MHE), ki so jo monti-
rali na drstiču jezu. Po bese-
dah Janeza Abrama, vodje 
HE Vrhovo, je slednja moči 
22 kWH in bo v njej proizve-
dene 184.000 kWh električ-
ne energije, kar zadošča za 
oskrbo okoli 54 gospodinj-
stev. Z obema novima pri-
dobitvama bo izboljšan iz-
koristek celotne elektrarne, 
ki se hkrati s tem po učinko-
vitosti uvršča na prvo mesto 
med obstoječimi proizvodni-
mi objekti električne ener-
gije v Sloveniji.

Bojana Mavsar

Janez Abram, vodja HE 
Vrhovo

Novi energetski prireditvi sta predala v uporabo Drago 
Polak, direktor SEL, in gospodarski minister Andrej 
Vizjak, v družbi z Martinom Novšakom, direktorjem 
družbe GEN energija.

Ne	le	banka,	ampak	tudi	
dober	gospodar
KRŠKO – Na zdaj že tradicionalni letni novinarski konferenci so vodilni v Skladu za financiranje razgra-
dnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljevanju Sklad) 25. marca predstavili 
poslovanje te finančne ustanove v lanskem letu in naloge za letos. Kot je poudaril direktor Janko Stra-
šek, so lani so v Skladu s slabimi 14 milijoni evrov prihodkov svoj portfelj povečali na 145,7 milijonov 
evrov ter s tem celo presegli zastavljene finančne cilje. Kot so v Skladu napovedali že lani, želijo v bo-
doče okrepiti svojo vlogo pri spremljanju porabe zbranih sredstev. 

Temu je pritrdila tudi predse-
dnica petčlanskega upravne-
ga odbora Sklada dr. Romana 
Jordan Cizelj. „To pa zahte-
va tesno sodelovanje z odgo-
vornimi ustanovami v Slove-
niji, predvsem z Agencijo za 
radioaktivne odpadke. Sklad 
v tem odnosu z Agencijo ne 
želi delovati kot neka banka, 
ki takrat, ko se ji izstavi ra-
čun, samo plača, pa ne ve, za-
kaj, ampak želi delovati in de-
luje kot dober gospodar. To pa 
pomeni, da moramo odgovor-

no sodelovati pri projektih, ki 
jih finaciramo,“ je povedala 
Jordan Cizljeva, ki pričakuje 
tudi korenit razmislek o prav-
nem okviru financiranja izgra-
dnje odlagališča radioaktiv-
nih odpadkov. Slednje naj bi 
po prvih grobih ocenah stalo 
med 140 in 150 milijoni evrov, 
Sklad pa naj bi prispeval polo-
vico potrebnih sredstev, seve-
da ob predpostavki, da bo Hr-
vaška v svojem skladu, ki ga 
je ustanovila konec minulega 
leta, zbrala drugo polovico.   

„Slovenija je lahko ponosna in 
zadovoljna, da ima tako obliko 
zbiranja sredstev,“ pa ocenju-
je predsednik desetčlanske-
ga nadzornega odbora Skla-
da Branko Kelemina. Poudaril 
je tudi, da so se lani z delo-
vanjem Sklada prvič seznanili 
tudi poslanci v Državnem zbo-
ru, poslovanje Sklada pa ozna-
čil ne le za uspešno, ampak 
tudi skladno z zakoni.

Peter Pavlovič

Delo in načrte Sklada NEK so novinarjem predstavili 
direktor Janko Strašek, predsednica upravnega odbora 
dr. Romana Jordan Cizelj in predsednik nadzornega 
odbora Branko Kelemina.

Kaj	pa	IJG?
Kaj bomo v Sloveniji sto-
rili z izrabljenim jedrskim 
gorivom? Dr. Romana Jor-
dan Cizelj pravi, da to si-
cer ni pristojnost Sklada 
NEK, reševanje tega pro-
blema pa se ji za zdaj zdi 
še prezgodnje, saj mora-
mo najprej rešiti vpraša-
nje nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov. V 
tem času je pomembno 
predvsem, da je izrablje-
no jedrsko goriva varno 
shranjeno, pravi Jordan 
Cizljeva.

NAGRADNA IGRA 
ZA VSE OBISKOVALCE

1. Nagrada: Razsipalnik mineralnih gnojil 

2. Nagrada: Vrtna kosilnica

3. Nagrada: Roštilj

KRŠKO - V Društvu vinogradnikov Sremič so 21.marca z zbira-
njem vzorcev vin začeli z letošnjim, sicer že 13. praznikom vina 
ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti, ki ga bodo zaključi-
li z razglasitvijo ocenjevalnih rezultatov in prvakov sort, zvrsti 

in predikatov na zaključni slovesnosti v krškem Kulturnem domu 
5. aprila. V okviru sedemdnevne prireditve je 26. marca poteka-
lo tudi ocenjevanje 270 vzorcev vin, od katerih je bilo po bese-
dah Jožeta Kodele, predsednika Društva vinogradnikov Sremič, 
izločenih le 9,2 odstotka vzorcev, kar je veliko manj kot na pri-
merljivih tovrstnih ocenjevanjih po Sloveniji. Zaradi velike šte-
vila ocenjevalnih vzorcev je ocenjevanje potekalo kar v treh ko-
misijah s petimi člani, ki so jih vodili priznani slovenski enologi 
Mojmir Wondra, Anton Vodovnik in Mitja Kocjančič.  B. M.

Praznik	vina	ob	Bizeljsko-
sremiški	VTC

Komisija med ocenjevanjem

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

NOVICE, KRONIKA, ŠPORT, KULTURA, NAPOVEDNIK...
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KRŠKO – V torek so na skupščini Nuklearne elektrarne Kr-
ško predstavniki družbenikov GEN energije in Hrvatske 
elektroprivrede za predsednika uprave ponovno imeno-
vali dosedanjega direktorja Stanislava Rožmana. 

Kot so zapisali v izjavi za jav-
nost, je Rožmanu, ki jedrsko 
elektrarno v Krškem vodi že 
od avgusta 1988 in ima po-
membno vlogo tudi v med-
narodnih strokovnih krogih, 
ponovni mandat zaupan do 
aprila 2013. Pod vodstvom se-
danje uprave jedrska elek-
trarna obratuje uspešno in 
varno ter dosega oziroma pre-
sega zastavljene cilje. V tem 
obdobju je NEK izvedla obse-
žno posodobitev opreme, kar posledično pomeni zaneslji-
vejše in varnejše obratovanje objekta ter prispeva k proi-
zvodni učinkovitosti. Uspešnost poslovanja pa gre pripisati 
dobro usposobljenim kadrom v elektrarni in predvsem stro-
kovnemu vodenju, ki je v interesu same elektrarne, kakor 
tudi njenih lastnikov. V skladu z določili družbene pogodbe 
je predsednika uprave predlagala GEN energija.

„Zavest o skrbi za naravno 
okolje je pri nas zelo priso-
tna,“ je na predstavitvi za-
dnje Triglavove eko donacije 
20. marca v Krškem povedal  
direktor prodaje osebnih za-
varovanj pri Triglavu Igor 
Zupan. „Zavedamo se, da 
je naša družbena vloga širša 
in da smo vpeti v to okolje,“ 
ga je dopolnil direktor krške 
območne enote Viktor Rich-
ter, ki je izbiro Komunale 
Sevnica kot prejemnika do-
nacije utemeljil tudi s tem, 
da gre za njihovega dolgole-
tnega poslovnega partnerja. 
Sevniška Komunala bo s po-
močjo donacije zaključila 
šestletni projekt izgradnje  
novega, 3,5 km dolgega vo-
dovoda Krakovo – Sevnica, 
je povedal direktor javnega 
podjetja Bojan Lipovšek, 
donacija pa jim bo prišla še 
kako prav, saj jih bo celoten 
projekt stal več kot 50 tisoč 
evrov. Obstoječi vodovod je 
bil namreč zaradi vsebnosti 
azbesta, starosti in poškodb 
dotrajan, zato je bila njego-

Triglavova	eko	donacija	za	
sevniški	vodovod
KRŠKO - Krška območna enota Zavarovalnice Triglav je t. i. eko donacijo na-
menila Komunali Sevnica za izgradnjo vodovoda na odseku Krakovo – Sev-
nica. Gre za zadnjo izmed 12 donacij, ki jih je Zavarovalnica Triglav v mar-
cu namenila za okoljevarstvene projekte (skupno 150 tisoč evrov oziroma po 
12.500 evrov za vsako od 12 območnih enot). Triglav želi s tem utrditi ugled 
družbeno odgovornega podjetja.

va obnova nujno potrebna. 
S tem bodo v občini Sevnica 
tudi dokončno zamenjali vse 
azbestne vodovodne cevi, 
kar je izjemnega pomena za 
zdravo vodooskrbo.
Eko donacije so nadgradnja 
Triglavovega naložbenega 
zavarovanja, s katerim so 
naložbe prek investicijskega 
sklada Eko naložbe usmeri-

li v najbolj napredne zelene 
tehnologije. Območne eno-
te Zavarovalnice Triglav so 
projekte, ki so jih podprle, 
izbrale po svoji presoji, kot 
je poudaril Richter, pa se v 
krški območni enoti pri to-
vrstnih donacijah držijo na-
čela „kolobarjenja“ po štirih 
posavskih občinah. 

P. Pavlovič

Zadnjo od 12 Triglavovih eko donacij so predstavili 
direktor Komunale Sevnica Bojan Lipovšek, direktor 
prodaje osebnih zavarovanj pri Triglavu Igor Zupan in 
direktor OE Krško Viktor Richter.

GARANCIJSKA	SHEMA	POSAVJA	
–	NAJUGODNEJŠI	KREDITI	ZA	
MALE	PODJETNIKE

Globalna finančna in bančna kriza je zaje-
la ves razviti svet in tudi Slovenija nanjo 
ni imuna, kar se že kaže tudi na trgu de-
narja. Banke so v večini primerov dvigni-
le obrestne mere za kredite, predvsem pa 
zahtevajo bistveno višja zavarovanja, saj 
je globalna finančna kriza, ki smo ji pri-
ča v veliki meri posledica inovativnih fi-
nančnih inštrumentov, kjer je bil premaj-
hen poudarek dan oceni tveganj naložb in 
kreditov. V prihodnjih letih bodo ključno 
vlogo pri povečanju dostopnosti do virov 
dolžniškega denarja zopet odigrale GA-
RANCIJSKE SHEME, ki malim in srednje 
velikim podjetjem zagotavljajo zavarova-
nja za najete kredite, zaradi česar so tudi 
obrestne mere teh kreditov bistveno nižje 
od povprečja (EURIBOR + 0,7%).

Garancijska shema je podporni mehani-
zem za mala in srednje velika podjetja, 
ki je dobro uveljavljen povsod po Evropi 
in tudi v Sloveniji. Eden bolj izpopolnje-
nih sistemov garancijskih shem je portu-
galski, kjer ima ena izmed takšnih shem, 
ki imaju status bančnih institucij, na 12 
mio EUR kapitala izdanih skoraj za 200 
mio EUR garancij. Z namenom izpopolni-
tve slovenskega sistema garancijskih shem 
smo bili direktorji slovenskih regionalnih 
razvojnih agencij v začetku meseca marca 
na študijskem obisku pri krovni portugal-
ski garancijski instituciji SPMG.

RRA Posavje je v preteklih mesecih pre-
novil GARANCIJSKO SHEMO POSAVJA, ki 
je bila ustanovljena v letu 2000 in je zelo 
uspešno delovala do leta 2004. Bistvo pre-
nove so enostavnejši in krajši postopki za 
izdajo garancij ter nižje obrestne mere in 
stroški kreditov z najnižjo obrestno mero 
EURIBOR + 0,7%. 

Robert Ostrelič, 
direktor RRA Posavje

NAJAVA	JAVNEGA	RAZPISA	
GARANCIJSKE	SHEME	POSAVJE	
ZA	LETO	2008

Regionalna razvojna agencija Posavje bo 
predvidoma v začetku meseca aprila ob-
javila Javni razpis za dolgoročne investi-
cijske kredite pod ugodnejšimi pogoji z 
garancijami Garancijske sheme Posavje 
za leto 2008.

Upravičenci kreditov so mikro, mala in 
srednje velika podjetja in samostojni 
podjetniki s sedežem v občinah Brežice, 
Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica.
Skupni obseg razpoložljivih sredstev je 
617.000,00 EUR.
Višina bančnega posojila pri banki je od 
5.000,00 EUR do 60.000,00 EUR, višina 
garancije pa je od 50 % do 80 %, vendar 
ne več kot 48.000 EUR.
Obrestna mera za kredit pri banki je 6 
mesečni EURIBOR + 0,7 %.

RRA Posavje bo v mesecu aprilu organizi-
rala predstavitev najavljenega razpisa, in 
sicer na sedežu RRA Posavje, CKŽ 46, Kr-
ško. Za vse informacije se lahko obrnete 
na Tatjano Ibračević, tel. 07-488-10-48, e-
naslov: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

•

•

•

•

EVROPSKI	DENAR	ZA	
RAZVOJNO-INVESTICIJSKO	
DEJAVNOST	PODJETIJ	

Obveščamo vas, da je na spletnih straneh 
Tehnološke agencije Slovenije (www.tia.
si, pod rubriko razpisi) objavljena najava 
javnega razpisa Neposredne spodbude za 
skupne razvojno – investicijske projek-
te - projekti 2008. Razpis bo predvidoma 
objavljen v aprilu 2008. Namen razpisa je 
spodbujanje podjetij k pospešenim vlaga-
njem lastnih sredstev v razvojno dejavnost 
v smeri tehnološkega razvoja in inovativ-
nosti, pri tem pa bo država sofinancirala 
projekte v višini od 30 % do 50 %. Dodatne 
informacije lahko dobite pri Tatjana Ibra-
čević, tel.: 07 488 10 48 ali na e-mail na-
slov: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si.

EVROPSKI	DENAR	ZA	PODJETJA	
NA	PODEŽELJU

Obveščamo vas, da je za podporo ustana-
vljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispe-
vajo k razvoju dodatnih dejavnosti na pode-
želju in zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih 
možnosti MKGP objavilo javni razpis za 
ukrep 312 iz Programa razvoja podeželja 
2007-2013, to je za podporo ustanavlja-
nju in razvoju mikro podjetij:

vlagatelji: upravičena podjetja, ki so ob 
oddaji vloge registrirana kot samostojni 
podjetnik posameznik, gospodarska druž-
ba ali zadruga
upravičene dejavnosti: 

področje C: Predelovalne dejavnosti; 
naslednji oddelki, skupine ali razredi:

28.21, 28.3, 28.93, 31, 32.91 ter 
umetno kovaštvo,
v kolikor uporabljajo vsaj 50 % kme-
tijskih ali gozdarskih surovin, tudi: 
13, 14.1, 14.3, 15, 16 (razen 16.1), 
17, 21.2,

področje D: Oskrba z električno energi-
jo, plinom in vodo,
oddelek 55: Gostinske nastanitvene 
dejavnosti,
oddelek 75: Veterinarstvo,
področje P: Izobraževanje; naslednji 
razredi 85.10, 85.59,
področje Q: Zdravstvo in socialno var-
stvo; naslednja oddelka 87 in 88),
podrazred 96.090: čuvanje, oskrba in 
nega hišnih živali.

Finančna določila: upravičenec lahko pri-
dobi do 50 % nepovratnih sredstev, najnižji 
znesek javne podpore znaša 20.000 EUR
Rok prijave: javni razpis za kvoto 2007 
je odprt do porabe sredstev, z možnostjo 
koriščenja do 31.12.2009

Informacije: Agencija RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja ARSKTRP, klicni 
center: tel.: 01/580 77 92, e-naslov: ak-
trp@gov.si ali pokličite na RRA Posavje, 
kontaktna oseba Darja Planinc, tel.: 07 
488 10 52, darja.planinc@rra-posavje.si.

VABILO	NA	SESTANEK	LAS	ZA	
LEADER

Lokalna akcijska skupina za evropska 
sredstva LEADER je organ javnih in zaseb-
nih partnerjev (podjetij, zadrug, društev, 
kmetij, zainteresiranih posameznikov), ki 
se bodo na območju regije Posavje poveza-
li z namenom odločanja o pogojih in načinih 
porabe evropskih sredstev LEADER, ki so na-
menjena podeželskim območjem.

Zainteresirane za članstvo 
v Lokalni akcijskih skupini za 

EU sredstva LEADER 
vabimo na delovni sestanek, 
ki bo v petek, 04.04.2008, 

s pričetkom ob 9. uri
na sedežu RRA Posavje, CKŽ 46, Krško.

Za več informacij in potrditev udeležbe se 
obrnite na RRA Posavje, kontaktna oseba 
Darja Planinc, tel.: 07 488 10 52, darja.pla-
ninc@rra-posavje.si.
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Direktorji slovenskih regionalnih 
razvojnih agencij na študijskem obisku 
pri krovni portugalski garancijski 
instituciji SPMG

Rožman	predsednik	uprave	
NEK	do	2013

Stanislav Rožman

Posvet	o	
namakanju
SEVNICA - V konferenč-
ni dvorani na sevniškem 
gradu je včeraj, 2. apri-
la, dopoldne potekal po-
svet na temo „Namaka-
nje in vzpostavitve novih 
namakalnih sistemov“. 
Na posvetu so spregovori-
li o skupnih temah, ki za-
devajo namakanje, prido-
bivanje vodnih dovoljenj, 
kakšni so razpisni pogo-
ji za črpanje sredstev za 
gradnjo namakalnih siste-
mov in o ostalih aktualnih 
zadevah. Udeležili sta se 
ga tudi Stanka Koren, di-
rektorica Urada za upra-
vljanje z vodami iz Agen-
cije RS za vode, in Janja 
Kokolj Prošek, vodja Sek-
torja za razvoj podeželja 
in strukturno politiko na 
Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.  
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Dejaven	vodstveni	odbor	
in	pododbori	

Čeprav lokacija zavzema za-
nemarljiv prostor 8 ha v sku-
pni kvoti retenzijskega prosto-
ra, ki sega vse od Krškega na 
obe strani Save po Brežiško-
krškem polju in se mimogrede 
delno prekriva tudi s krško lo-
kacijo, je nekomu očitno trn v 
peti. Tudi inženirski ukrepi, s 
katerimi je načrtovalec objek-
ta ponudil ustrezno varova-
nje lokacije pred poplavami, 
pristojnih na MOP-u niso naj-
bolj prepričali, tako da mora 
načrtovalec sedaj pripravi-
ti različico podzemnih variant 
odlagališča na lokaciji Vrbina-
Gornji Lenart. Podzemne raz-
ličice so sedaj v fazi načrto-
vanja in preverjanja in bomo 
o njih več vedeli v prihodnjih 
tednih.

Terenske raziskave na breži-
ški lokaciji so skoraj končane 
in so se s terena preselile v la-
boratorije, kjer pripravljajo 
rezultate in končno poročilo. 
Opravljeno je vse delo, razen 
dveh globokih vrtin, ki ju zara-
di nerazumevajočega naspro-
tovanja in birokratskih ovir Di-

27.3. 2008 je potekala 3. seja Vodstvenega odbora Lokalnega partnerstva Breži-
ce, na kateri so prisostvovali tudi člani vseh pododborov. Na seji so obravnavali 
trenutno stanje v zvezi s postopkom umestitve trajnega odlagališča NSRAO v pro-
stor, ki se zaradi nasprotovanja vodarjev, za katerimi stojijo močni interesi HSE, 
zapleta. Lokacija namreč posega v tako imenovani retenzijski prostor, kamor naj 
bi se izlivale poplavne vode vseh savskih elektrarn ob primeru močne povodnji.

rektorata za rudarstvo, ki bi 
moralo izdati ustrezna soglas-
ja, ni mogoče opraviti niti na 
lokaciji v Brežicah niti v Kr-
škem. Strokovnjaki tako še ni-
majo vseh relevantnih podat-

kov, ki bi pokazali, kakšno je 
dejansko stanje v podzemlju 
pod obema mikrolokacijama, 
kamor se nameravajo umestiti 
jedrski odpadki.

Člani Vodstvenega odbora in 
pododborov  tudi še niso do-
bili  odgovora na pripombe, ki 
so jih poslali na MOP v zvezi z 
razgrnitvijo v Krškem (te vam v 

nadaljevanju tudi predstavlja-
mo). Prav tako ni konkretnih 
dejanj pristojnih ministrstev 
glede obljub po spremem-
bi Uredbe o nadomestilih, ki 
mora biti po našem mnenju 

obravnavana ob sodelovanju 
Občine Brežice in Lokalnega 
partnerstva ter sprejeta pred 
odločitvijo v Krškem.

Seznanili pa smo se tudi z re-
zultati javnomnenjske razi-
skave, ki je bila izdelana po 
vprašanju družbene spreje-
mljivosti trajnega odlagali-
šča NSRAO na območju obči-

ne Brežice in kaže na izredno 
zanimive rezultate in poziti-
ven odnos prebivalcev tistih 
sredin, ki so bile bolj vključe-
ne v proces seznanjanja s pro-
blematiko, kar je tudi podlaga 
in usmeritev za nadaljnje delo 
VO LPB.

V okviru dnevnega reda je bil 
sprejet tudi finančni načrt de-
lovanja LPB, ki je podlaga za 
izvedbo vsebinskih aktivnosti 
LPB v tem letu.

Seji je prisostvoval tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, ki je 
moral odgovarjati tudi na ute-
meljene pripombe predsedni-
ka KS Šentlenart Staneta Ra-
danoviča, ki ni zadovoljen z 
odnosom Občine do potreb in-
frastrukture v KS Šentlenart. 
Ta je z vključitvijo v lokalno 
partnerstvo in ponujeno lo-
kacijo upravičeno pričakovala 
več proračunskega denarja, ki 
se je natekel iz pogodbe med 
ARAO in Občino. Župan je v 
odgovoru nakazal nekatere re-
šitve, ki bodo možne v nasle-
dnjih tednih in mesecih.

Člani vodstvenega odbora in pododbori (foto: D. Lipej)

Pripombe	na	dopolnjen	osnutek	državnega	prostorskega	
načrta	za	odlagališče	NSRAO	na	lokaciji	Vrbina	v	občini	Krško	
in	okoljsko	poročilo:
1. V okoljskem poročilu ni ovre-
dnotena presoja posledic, če 
se odlagališče za nizko in sre-
dnje radioaktivne odpadke sploh 
ne umesti, kar je zakonska zah-
teva. Opisane in ovrednotene so 
samo okoljske posledice posame-
znih variant.
 
2. Glede na dejstvo, da so razli-
ke v vrednotenju vseh treh vari-
ant (B - silosi, D - podzemno in 
E-površinsko) zelo majhne v pro-
storskem, okoljskem in tehnič-
nem smislu, ostane za preferira-
nje in izbor posamezne variante 
edina smiselna opcija vrednote-
nje družbene sprejemljivosti po-
samezne variante, ki pa ni bila iz-
vedena. ARAO je v svojih razpisih 
za prijavo prav družbeno spreje-
mljivost posamezne izvedbe od-
lagališča poudarjal kot odločujo-
čo, zato je potrebno to vključiti v 
vrednotenje posameznih variant.
Tudi samo vrednotenje kaže (sku-
pna preglednica 11. rezultatov 
vrednotenja variantnih rešitev na 
strani 20 študije variant) kaže, 
da metodologija izbora ni jasna in 
dobro premišljena. Vsi vidiki (pro-
storski, funkcionalni, varstveni in 
ekonomski) so namreč vrednoteni 
enakovredno, čeprav zahtevamo, 
da se kot najpomembnejši vre-
dnoti prav varstveni vidik. Po na-
šem mnenju mora biti potem ugo-
tovljeno, ali se sploh da izgraditi 
tak objekt - se pravi pomemben je 
tehnični (funkcionalni) vidik, nato 
pa šele prostorski in ekonomski. 
Vsekakor pa manjka družbeni vi-
dik.
Iz analize ugotovitev lahko vidi-
mo, da je predlagana varianta B 
(silosi), ki niti v enem vidiku (če-
prav je ocenjevanje pristransko, 
kar podajamo v naslednji točki) 
ni zasedla čisto prvo mesto. Zato 
zahtevamo, da se variante ponov-

no ovrednotijo, ker uporabljena 
metoda ne prepriča o pravilnosti 
izbora.
  
3. Ena izmed recenzentov (dr. Ana 
Petkovšek) priporoča drugačno 
vrednotenje, kot je bilo izvedeno 
(razlike v varianti B in E). Zakaj 
njena priporočila, ki so utemelje-
na v strokovnem recenzentskem 
mnenju, niso bila upoštevana? Re-
cenzentka tudi ugotavlja, da so 
tehnične ustreznosti v tej fazi iz-
vedene na nivoju idejnih zasnov in 
opozarja, da bo zahtevnost izved-
be variante B znana šele kasne-
je in bo verjetno zahtevala več 
del od prikazanih (trenutno upo-
rabljene napačne predpostavke o 
geologiji, neupoštevanje tehnič-
ne izvedbe, v svetu ni podobne-
ga objekta). To pomeni, da bodo 
resnični vplivi variante B večji od 
ocenjenih in vrednotenih, kar bo 
vplivalo na vse ocenjevane vidike 
(funkcionalne - težja izgradnja ali 
morda nemogoča, ekonomske - bi-
stveno višja cena izvedbe, morda 
tudi varnostne). To je argument 
več, zakaj predlagana varianta ni 
ustrezno vrednotena in bi v pri-
meru upoštevanja vseh faktorjev 
zasedla nižje mesto.

4. Lokalna skupnost Spodnjega 
Starega Gradu je od potencialne 
lokacije v Vrbini oddaljena  manj 
kot 500 m, kar je območje ome-
jene rabe prostora odlagališča po 
Uredbi o omejeni rabi prostora za 
jedrske objekte, zato je potrebno 
odlagališče premakniti južno pro-
ti Savi, kar bo zagotovilo zahteva-
ni 500 m odmik.
 
5. Celotno gradivo je bilo pripra-
vljeno po starem zakon o ureja-
nju prostora, ki je predvideval 
javno razpravo o vseh predla-
ganih variantah (torej razpravo 

o varianti B, D in E). Sedanji za-
kon o prostorskem načrtovanju pa 
predvideva razpravo o predlagani 
varianti - torej varianti B (silosi). 
Vendar celotna dokumentacija, ki 
je razgrnjena ni bila pripravljena 
v ta namen, kar dokazujejo datu-
mi izdelave dokumentov. Menimo, 
da razprave o predlagani varianti 
zato ni možno voditi, saj ni bila ta 
ustrezno pripravljena. Primer: ela-
borat o družbeni sprejemljivosti v 
lokalnem okolju zajema podatke 
le do decembra 2006 in nima po-
datkov o stanju v 2007. Vse ana-
lize v okoljskem poročilu so zelo 
splošne in ne specifične.   
 
6. V svetu ni niti enega primera, 
ki bi bil podoben predlagani vari-
anti. Zlasti v tako zahtevnem ge-
ološkem okolju. Obstajajo silosi v 
primeru odlagališč na Švedskem, 
vendar je kamnina granit, ne pa 
rečne naplavine.
 
7. Pravilnik o pogojih za lokaci-
jo, graditev, poskusno obratova-
nje, zagon in uporabo jedrskih 
objektov določa v 15. členu, da 
mora biti lokacija odlagališča var-
na pred poplavami za obdobje 300 
let. Kako je lahko lokacija Vrbina, 
kjer so stalne poplave, predlaga-
na za potencialno lokacijo? Kako 
država upošteva svoje zakonske 
določbe?  
 
8. Zahtevamo izdelava sinergijskih 
učinkov elektrarn na spodnji Savi, 
jedrske elektrarne (obstoječe in 
bodoče), letališča v Cerkljah, pro-
jekta Phoenix ter odlagališča niz-
ko in srednje radioaktivnih od-
padkov v enotni celoviti presoji 
vplivov na okolje. Tak dokument 
bi moral biti narejen že pred za-
četkom javne razgrnitve, saj se 
bo verjetno izkazalo, da so vpli-
vi na okolje preveliki za umestitev 

takega velikega števila objektov 
na tako majhnem področju.    
 
9. Iz dokumentacije ugotavljamo, 
da geološki podatki, ki so bili upo-
rabljeni v dokumentaciji, niso za-
jeti s same potencialne lokacije. 
To pomeni, da so vse predpostav-
ke v večini študij ugibanja. Zah-
tevamo jasno pojasnilo, kako je 
lahko izbrana katerakoli varian-
ta brez podrobnejših podatkov s 
konkretne lokacije. Najpomemb-
nejši vprašanji sta: vpliv bližine 
prelomne cone (ni izvedena celo-
vita seizmična analiza za lokacijo 
in zasnovo odlagališča) in morebi-
tne lege silikatnih prodov na lo-
kaciji (strokovno mnenje recen-
zentke).
 
10. Kakšni so rezultati IAEA misije, 
ki je bila na ARAO januarja 2008 v 
zvezi s pregledom idejnih zasnov 
in dela na odlagališču (to je bilo 
javno izrečeno v občini Krško na 
predstavitvi). Ali misija IAEA pod-
pira takšno tehnično rešitev?

11. Glede na ugotovitve okoljskih 
študij, ki jih je Lokalno partner-
stvo Brežice naročilo v času tra-
janja postopka, in katerih rezul-
tati kažejo nesporno ugotovljene 
negativne vplive izven določene-
ga območja omejene rabe, ki ga 
določa ustrezna vladna Uredba, 
zahtevamo spremembo te Ured-
be pred zaključkom postopka v  
korist uveljavitve upravičenih in-
teresov občine Brežice. Zahteva-
mo tudi, da v  dogovore v zvezi te 
Uredbe vključite predstavnike Ob-
čine Brežice in predstavnike Lo-
kalnega partnerstva Brežice.

Globoko, 28.03.2008 

VODSTVENI ODBOR LPB
Stane Preskar, predsednik

GREGOVCE- Na prekrasen dan 15. marca smo imeli vaščani 
Gregovc na Bizeljskem čistilno akcijo. V vas namreč prihaja 
vse več turistov, ki si poleg znamenitega Nuječevega hrasta 
želijo ogledati še kaj več in se tudi sprehoditi ob rokavu sta-

re Sotle. Vse so te smeti ob strugi že vrsto let bodle v oči, 
vendar se čistilna akcija do sedaj ni izvedla. Poleg smeti, ki 
so se dolga leta vozile v korito Sotle s strani vaščanov in oko-
liških prebivalcev, jih je veliko prinesla s seboj tudi reka ob 
času poplav. Dela je bilo torej veliko in čistilne akcije smo 
se udeležili vaščani iz skoraj vsakega gospodinjstva. Nabra-
li smo dva velika kupa smeti. Pri tem smo bili najbolj vese-
li, ko smo potegnili iz grmovja stari avtomobil, ki je že vrsto 
let ležal ob Sotli. Prišla nas je pozdravit tudi predsednica 
Turističnega društva Bizeljsko Vesna Kunej. Zaključek de-
lovne akcije se je končal s prijetnim druženjem ob golažu.

Jožica Obradovič

Očistili	smo	vas

ČATEŽ OB SAVI – Včeraj in danes, 2. in 3. aprila, v hotelu Ter-
me v Termah Čatež potekajo letošnji gozdarski študijski dne-
vi na temo „Bukovi gozdovi: Ekologija in gospodarjenje“. „Ne 
lipa in lipov list, bukev bi morala biti simbol slovenstva. Bu-
kev, pogosto imenovana tudi mati gozdov, je namreč skupaj 
s smreko najbolj pogosta drevesna vrsta v gozdovih Sloveni-
je,“ pravi vodja organizacije posvetovanja prof. dr. Andrej 
Bončina. Zavod za gozdove Slovenije ocenjuje njeno lesno 
zalogo na okvirno sto milijonov kubičnih metrov lesa – po-
membnega obnovljivega naravnega vira. To pomeni približno 
25 odraslih dreves bukve na prebivalca Slovenije. Trendi na-
kazujejo, da se bo njen delež v prihodnosti znatno povečal. 
Od vseh gozdnih rastišč je kar sedem desetin potencialno bu-
kovih gozdov. Bukev je bila v preteklih stoletjih zapostavlje-
na in podcenjena drevesna vrsta, pogosto so bukove gozdove 
uničili, bukev pa skuhali v oglje. V zadnjih desetletjih pa se 
pomen bukve v gozdovih Slovenije zaradi višjega vrednotenja 
bukovine in krepitve sonaravnega ravnanja z gozdovi vse bolj 
povečuje. Posvetovanje simbolno poteka v brežiškem goz-
dnogospodarskem območju (brežiško enoto Zavoda za gozo-
dove vodi Hrvoje Oršanič), kjer je delež bukve v primerjavi 
s preostalo Slovenijo največji.  P.P.  

Gozdarski	študijski	dnevi	
posvečeni	bukvi

KRŠKO – Društvo Zeleni krog Krško je v torek, 1. aprila, za-
čelo akcijo opozarjanja in osveščanja lastnikov domačih ži-
vali, naj za svojimi ljubljenčki pobirajo iztrebke. Ker je to, 
kot pravijo v društvu, trenutno prava redkost, bodo v me-
stne parke postavili majhne opozorilne zastavice s pozivi la-
stnikom psov k pobiranju iztrebkov. Akcijo so v torek po-
poldne pričeli v parku pri šoli na Vidmu. Zastavice bodo po 
preteku akcije odstranili.

Pozivajo	k	pobiranju	pasjih	
iztrebkov

PIŠECE - Učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece spoznavamo 
pomen varovanja okolja in čiste narave. V ta namen smo 
najprej obiskali Zbirni center odpadkov na Borštu in spo-
znali namen ločevanja in sortiranja odpadkov ter stiskanja 
smeti. Na delovno soboto pa smo imeli v Pišecah tehniški 
dan, v okviru katerega smo izvajali naravovarstvene delav-
nice. Šli smo na teren ter anketirali krajane o razvrščanju 
odpadkov in jih skušali prepričati, da bolje skrbijo za naše 
okolje in da se končno odločijo za hišne zabojnike. V Piše-
cah takih zabojnikov še nimamo, saj imamo še vedno veli-
ke, prenapolnjene smetnjake. Organizirali smo tudi čistilno 
akcijo: počistili smo potok Gabernico, okolico kontejnerjev, 
očistili ribnik pod gradom, pobrali smeti ob poteh, očistili 
krajevni spomenik, ob šoli pa smo postavili kompostnik. Pri 
izvedbi delavnic smo sodelovali tudi s Krajevno skupnostjo 
Pišece ter domačim Turističnim društvom. 
Predvidevava, da v naši krajevni skupnosti premalo ljudi lo-
čuje odpadke v namenske zabojnike. Kosovne odpadke lah-
ko sicer odpeljemo na Boršt, ker v smetnjakih zavzamejo 
veliko prostora. Žal se v Pišecah kosovni odpadki še vedno 
prevečkrat znajdejo v kontejnerjih ali še huje - v gozdu. 
Meniva, da bi bilo res koristno ločevati odpadke, saj bi tudi 
s tem veliko pripomogli k bolj čisti naravi.    

Sandi Denžič in Simon Volč,
učenca 5. r. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

V	Pišecah	še	ni	hišnih	
zabojnikov
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Turška slikarka Mizyal Karabi-
ber-Nacaroglu je prvič prišla 
v Slovenijo pred tremi leti, ko 
jo je na slikarsko razstavo po-
vabil Likovni svet iz Celja. Od 
takrat se udeležuje likovnih 
kolonij po Sloveniji, na kate-
rih so nastajale slike, ki so v 
mesecu marcu na ogled v Ga-
leriji Ana v Sevnici, v aprilu 
pa bodo razstavljene na bre-
staniškem gradu. Z risbami, 
ki jih nadaljuje z miniatura-
mi akvarela in končuje z ve-
likim formatom olja ali akri-
la na platnu prikazuje podobe 
narave različnih dežel – Turči-
je, Nemčije, Bosne in Slove-
nije. Mizyal smo sicer v Gale-
riji Ana spoznali že leta 2006, 

in sicer ob podelitvi nagrad 
za otroške risbe na medna-
rodnem natečaju na temo Iz-
gnanstvo in begunstvo. Takrat 

je v Sevnico pripeljala turško 
delegacijo in malega slikarja, 
ki je prejel dve nagradi.

Tanja Grabrijan

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

Lutkovno gledališče Maribor:

PIKA NOGAVIČKA
igrano-lutkovna predstava,
za rumeni abonma in izven

torek, 8.4., ob 17. 30 uri

TEA,
slovenski mladinski film

četrtek, 3.4., ob 18. uri

SHIRLEY VALENTINE
monokomedija

igra: Polona Vetrih
režija: Boris Kobal

za modri abonma in izven
petek, 4.4., ob 19.30 uri

TOMO KRIŽNAR:
DARFUR - 

VOJNA ZA VODO
predavanje, prost vstop

sreda, 16.4., ob 19. uri

MLADI HARMONIKARJI IZ PODBOČJA
koncert, za oranžni abonma in izven

petek, 11.4. ob 19. uri

KRŠKO - Učenke in učenci Glasbene šole Krško so se odlično od-
rezali tudi na državnem tekmovanju, ki je potekalo med 10. in 
16. marcem v Velenju, Žalcu in Celju. Marko Arh je na rogu do-
segel zlato plaketo in prvo nagrado v I.c kategoriji, Jernej Ci-
gler, prav tako na rogu, srebrno plaketo in drugo nagrado v I.a 
kategoriji, Jure Medvešek na pozavni zlato plaketo in tretjo na-
grado v I.b kategoriji, Aristel Škrbič srebrno plaketo in poseb-
no nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, kitarski duo 
Nina Božičnik in Domen Gošek bronasto plaketo, pevki Katja 

Glas in Anja Žabkar bronasto plaketo, Jožef Kranjc na trobenti 
priznanje ter pevec Marko Feguš priznanje. Za izvrstno nasto-
panje zaslužijo posebno pozornost tudi njihovi starši in učitelji 
Franci Arh, Matjaž Kaučič, Ivan Bakran, Aljaž Farasin, Jan-
ko Volčanšek, Mitja Kuselj in Drago Gradišek ter korepetitorji 
Martin Šušteršič, Marija Snežka Podpečan in Estera Cetin. Na 
zaključnem nastopu v Mariboru bo nastopil Marko Arh.

Kolektiv Glasbene šole Krško

Krški	glasbeniki	odlični	na	
državnem	tekmovanju

Učenci GŠ Krško s svojimi učitelji

SEVNICA – V sredo, 12. marca 2008, je potekala v galeriji sev-
niškega gradu otvoritev fotografske razstave Društva ljubite-
ljev fotografije Krško ob 10-letnici delovanja. Njegovi začetki 
segajo v leto 1997, ko je na Valentinovo začel delovati v okvi-
ru Ljudske univerze Krško foto študijski krožek, ki je nato is-
tega leta, v mesecu oktobru, prerasel v društvo in le-to danes  
povezuje preko 50 ljubiteljev fotografije iz celotnega Posavja. 
V uvodu se je na otvoritvi na sevniškem gradu s plesnim nasto-
pom predstavila plesna skupina Unique, o izboru fotografij 20-
ih članov društva in o samem društvu je povedal nekaj besed 
predsednik Janko Božič, nato pa so si obiskovalci ogledali fo-
tografije v digitalni in analogni obliki.  Smilja Radi

Koncertni dogodek je Tin-
ki Budič hkrati ponudil prilo-
žnost, da se je javno zahva-
lila staršema ter še trem, ki 
so jo vzpodbujali in podpira-
li, da trdno nadaljuje po poti, 
ki si jo je izbrala - to so nje-
ni profesorji, ravnatelj Dra-
gutin Križanić, Mateja Količ 
v prvih štirih letih šolanja na 
šoli in nato vse do študija Ani-
ta Strgar. 
Sicer pa se je 27. julija 1987. 
leta v Brežicah rojena Tinka z 
glasbo začela ukvarjati pri de-
vetih letih, ko se je vpisala v 
Glasbeno šolo Brežice. Ude-
leževala se je citrarskih tek-
movanj na državni ravni in na 
njih dosegla dve zlati prizna-
nji, srebrno in bronasto. Ude-
ležila se je tudi tekmovanja v 
Nemčiji v kategoriji do 18 let, 
tekmovala je v komorni zased-
bi (citrarski kvartet GŠ Breži-
ce) in dosegla zlato, srebrno 
in bronasto priznanje, v duo 
kategoriji pa je z Janjo Br-
lec prejela zlato priznanje. V 

Tinka	Budič	s	citrami	na	
poseben	način
BREŽICE – V dvorani Glasbene šole Brežice je Tinka Budič, študentka drugega letni-
ka citer, pedagoška smer, pri prof. Georgu Glaslu na Richard Strauss Konservatoriju 
v Munchnu, odigrala svoj prvi samostojni koncert  in se z enourno vzneseno izved-
bo močno dotaknila poslušalcev, ki so še v visokem popoldnevu napolnili dvorano. 

sklopu študija veliko nastopa 
solistično kot tudi v kombina-
ciji z drugimi instrumenti.
V koncertni program je uvr-
stila obvezno skladbo D. Sch-
nebela »Sammelsurium«, kar 
bi pomenilo »Skupaj nameta-
ne reči«, saj je ves reperto-
ar sama domiselno komentira-
la in se tudi pri tem izjemno 
izkazala, ter zatem še sklad-
be G.G. Kapspergerja, G. Lac-
ka, S.L. Weisza, F. Schwenka 

in H.W. Henzeja ter ga skleni-
la s posebno ljubo skladbico – 
Mojčina pesem.
V zaključni besedi je ravnatelj 
Križanić povzel, da so citre na 
pohodu, brežiška glasbena šola 
pa ena redkih, kjer se njena 
vrednost strmo dviga, ob zvo-
kih njenih strun človek doži-
vi veliko lepega in dobrega in 
če smo citre nekoč poznali kot 
ljudsko glasbilo, te danes pre-
poznavamo kot drugim enako-
vreden instrument za klasične 
in zahtevnejše skladbe. Velja-
vo citram so na domači glas-
beni šoli poleg že omenjenih 
Tinkinih mentoric Količeve in 
Strgarjeve dali še Nina Man-
džuka in Jasmina Levičar. 
»A je glasbo težko ocenjeva-
ti, ker je ta nekaj posebnega, 
težko je dognati, kaj se doga-
ja v človeku, ko skladbo igra 
in je to isto skladbo težko odi-
grati vedno na enak način«, je 
zaključil prof. Križanić.

N.Jenko S.

Tinka Budič

Fotografska	razstava	na	
Gradu	Sevnica

Slikarstvo	je	poezija	barv

Mladi gledališčniki so v ta 
namen medse povabili go-
ste Francija Grosa, Leoni-

do Martinšek, Ireno Suzić in 
Kristijana Pinosa in igra na-
ključij, ljubosumja in spletk 
hišne krščenice se je tako lah-
ko začela. Igro so s čudoviti-
mi glasbenimi vložki popestri-
li člani novoustanovljenega 
Godalnega orkestra Strunikat, 

Randez	vous	Radečanov
RADEČE - Neutrudni člani Gledališkega društva Radeče so na predvečer letošnjega slovenskega kulturnega 
praznika pripravili prireditev, na kateri so premierno zaigrali skoraj pozabljeno slovensko komedijo Randez-
vous dramatika Antona Medveda. 

ki so tako še okrepili čarobno 
vzdušje. Po navdušenem apla-
vzu občinstva je Radečane na-

govoril eden najboljših so-
dobnih slovenskih dramatikov 
Tone Partljič, ki je izrazil svo-
je navdušenje nad ponovnim 
prebujanjem kulturnih dejav-
nosti v Radečah.
Temu je sledila sedaj že tra-
dicionalna podelitev prizna-

nja Ivana Pešca, ki ga Občina 
Radeče podeljuje v čast temu 
izrednemu gledališkemu re-
žiserju in igralcu, ki je v svo-
jem času prignal radeško gle-
dališko dejavnost do vrhuncev 
in ponesel ime mesta do meja 
naše države in prek. Priznanje 
se podeljuje kulturnim delav-
cem, aktivnim in zaslužnim na 
katerem koli področju ume-
tniškega udejstvovanja, od 
glasbe do gledališča. Letos je 
priznanje prejela bivša ravna-
teljica Glasbene šole Rade-
če in ustanoviteljica glasbene 
šole tudi v Laškem ter odlič-
na učiteljica violine Jadrenka 
Stovičej. Radeški gledališčniki 
bodo s komedijo Randez-vous 
v petek, 11. aprila, ob 20. uri 
gostovali v Kulturni dvorani v 
Sevnici.

Katarina Plevel

SEVNICA – V Galeriji Ana je svoja dela postavila na ogled Mizyal Karabiber-Na-
caroglu, slikarka iz Gaziantepa, ki je z močnimi turškimi barvami pričarala 
pravo barvno poezijo različnih pokrajin.

Slikarka Mizyal Karabiber-Nacaroglu, Rudi Stopar, 
Breda Drenek-Sotošek in namestnica turške 
veleposlanice Sibel Erkan

Klarinet	
praznuje	v	
Krškem
KRŠKO – Jutri, 4. aprila, 
se bo v organizaciji krške 
Glasbene šole pričelo med-
narodno tekmovanje klari-
netistov, ki se bo zaključilo 
v nedeljo s koncertom.

Po besedah umetniškega vod-
jo tekmovanja Roberta Pirca 
bo v naše mesto prišlo 96 mla-
dih klarinetistov iz različnih 
slovenskih mest, nato iz Hrva-

ške, Srbije, Madžarske, Polj-
ske, Belgije, Brazilije, Špani-
je, Ukrajine, Finske, Kitajske, 
Koreje, Švice, Češke in Bosne 
in Hercegovine. Dogodek bo 
tako obeležil glasbeno srenjo 
ne glede na nacionalnost ali 
spol, se dopolnjeval z medse-
bojnimi izkušnjami, jih spod-
budil k nadaljnjemu izobra-
ževanju, nadgrajevan pa bo s 
promocijo in možnostjo oseb-
ne uveljavitve glasbenika. 

Tekmovalci bodo razdeljeni 
v štiri kategorije po starostni 
lestvici, komisija pa bo se-
stavljena iz mednarodno pri-
znanih vrhunskih umetnikov 
– solistov in profesorjev na 
uglednih glasbenih akademi-
jah. Iz Madžarske prihaja Béla 
Kovács, iz Češke Milan Řeři-
cha, iz Hrvaške Milko Pravdić, 
iz Srbije Nikola Srdić, sloven-
ski predstavnik v komisiji pa 
bo Jože Kotar. Glede na obse-
žnost dogodka Pirc še meni, da 
se bo odvijal pravi praznik kla-
rineta, zato bo zanimiv tudi za 
širšo javnost, ki ji je pri srcu 
tovrstna glasba.  

M. K. M. 

Robert Pirc
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BREŽICE – V knjigi življe-
nja, ki ga je močno preple-
tel s športom in planinar-
jenjem, je Brežičan Ivan 
Veble obrnil že osemdese-
ti list. Letos se mu je Špor-
tna zveza Brežice oddolži-
la s plaketo za življenjsko 
delo in jo pospremila z ob-
razložitvijo, ki sega v leto 
1950, ko je postal aktiven 
tekmovalec v Kegljaškem 
klubu Brežice. Nato je pre-
vzel še blagajniške posle, 
bil društveni predsednik, 
pa tudi trener in sodnik 
na zvezni ravni. Čeprav je 
klub zamrl, pa je še vedno aktiven kegljač v kegljaški ekipi 
brežiškega Društva upokojencev. Njegova strast do planin ga 
je povezala s Planinskim društvom Brežice, kjer sta z ženo 
Marijo najbolj znan planinski par v brežiški občini. Tudi tu 
ga poznajo po operativnih nalogah kot tajnika, pa blagajni-
ka, bil je tudi pomožni vodnik, polnih 25 let pa je bil eko-
nom v planinskih taborih, ob tem pa ostaja aktiven poho-
dnik, ki je z ženo trasiral tako pot Po poteh Brežiške čete 
kot tudi Brežiško planinsko pot.  M. K. M. 

Tokrat je imel strokovno pre-
davanje na temo »Pomen 
vseživljenjske rehabilitacije 
s srčno-žilno boleznijo« Me-
tod Prašnikar, dr. med. Po 
50. letu je redko kdo, ki se 
ne srečuje s srčno-žilnimi bo-
leznimi, sama rehabilitaci-
ja pa je zgolj informacija, ki 
lahko privede do spremem-
be v življenjskem slogu, saj 
smo ljudje nekritični do svo-
jih razvad, kot so teža, tele-
sna (ne)aktivnost, nepravil-
no jemanje zdravil. Namreč, 
malo je bolnikov, ki pozna-
jo osnovne farmacevtske la-
stnosti zdravil, nejasna pa je 
tudi predstava o vzrokih, ki 
so pripeljali do nastanka bo-
lezni. Klinično javljanje bo-
lezni pa so možganska kap, 
srčni infarkt in periferne ar-
terijske bolezni, kajti ate-
romatoza poteka neboleče 
in zahrbtno, spremembe na-
stajajo počasi in neopazno, 
merjenje krvnega tlaka pa 
je osnovni pokazatelj bole-
zni, ki z leti postaja vse višji 
in opozarja na prisotnost bo-
lezni srca in ožilja. 
Torej, kdaj lahko pomisli-
mo na bolezen? Ob poviša-
nem krvnem tlaku, povišani 
vrednosti holesterola, po-

GORJANE PRI KOPRIVNICI – Zgodba Frančiške Kunej sega v 
leto 1918, ko je 22. februarja zagledala luč sveta in osreči-
la mamo Marijo in očeta Janeza ter družinski prirastek zao-
krožila z devetko. Poleg petih fantov in štirih deklet je bila 

deklica, ki so jo krstili na ime Frančiška, ena izmed dvojčic, 
ki je nadaljevala gensko tradicijo in tudi sama leta 1952 ro-
dila dvojčka. Leta 1941 se je poročila z Johanom Kunejem, 
s katerim sta imela šest otrok. V težkih časih okupacije slo-
venskega ozemlja so bili izseljeni v Nemčijo. Johanovi star-
ši so živeli v Nemčiji, zato je govoril nemško in je bil pre-
vajalec, Frančiška pa je delala v kantini in se je tam tudi 
naučila igrati harmoniko. Po vrnitvi v domovino si je druži-
na uredila domovanje v Trebčah, leta 1954 pa so se prese-
lili v Gorjane, kjer prebiva še danes in se spominja težkih, 
pa tudi lepih trenutkov, kjer ji misli begajo k zimskim ve-
čerom, ko so v družinskem krogu ob raznih opravilih skupaj 
peli in molili. 

Usoda je hotela, da je moža izgubila leta 1976, a je kljub 
temu ob pomoči otrok in svojih najdražjih ostala polna ži-
vljenjske energije. Trenutke si krajša z igranjem na harmo-
niko in se raduje ob 11 vnukih in že tudi osmih pravnukih. 
Še vedno si rada sama skuha kosilo po lastnih željah in si po 
njem privošči kozarček rdečega vina. Pomodruje tudi o naj-
različnejših zimah, ki jih je doživela in že išče toplino prvih 
sončnih žarkov, ki jih s skromnimi odmerki prinaša letošnja 
pomlad.  M. K. M. 

Več	kot	pol	stoletja	v	športu

Ivan Veble

Ni	srčne	bolezni,	ki	ne	bi	
dovoljevala	fizične	aktivnosti
ČATEŽ OB SAVI – Ta mesec sta minili dve leti od ustanovitve Koronarnega kluba (KK) Brežice, v katerem se je 
z začetnih 24 število članov dvignilo na 163. To pomeni, da v zavesti Posavcev raste spoznanje, da za svo-
je zdravje lahko naredijo največ sami. „A  dobra volja in trdni sklepi niso dovolj, potrebna sta znanje in tudi 
psihična podpora, ki jo v koronarnem klubu nudi strokovno usposobljeno zdravstveno osebje, pri tem pa ne 
gre zanikati pomena izkušenj, ki jih lahko nudijo tisti, ki so se že soočili s srčno – žilnimi boleznimi,“ sta na 
zboru izrekla predsednik kluba Anton Čančer in predsednica strokovnega sveta dr. med. Mojca Savnik Iskra.

jav bolezni v sorodstvu (de-
dnost), slabi telesni zmoglji-
vosti, metabolni sindrom in 
angina pectoris. In kako smo 
ogroženi? Kajenje, hiperhole-

sterolemija, arterijska hiper-
tenzija, sladkorna bolezen, 
dednost, stres. In pomoč? Os-
novne preiskave, zdravljenje 
procesa ateromatoze in pre-
verjanje, ali je preventiva 
ateromatoze neučinkovita.
Temeljna stvar pri nadzoru 
bolezni pa je sprememba ži-
vljenjskega sloga, ki je moč-
no zakoreninjen in usoden za 
zdravje. Zato je nujna spre-
memba vedenjskega vzorca, 
sprememba življenjskih na-

vad (kajenje, redna telesna 
vadba, prehrana in zdravila).

Dr. Prašnikar je opozoril na 
dejstvo, da ljudje delujemo v 

smislu – ni časa za gibanje, sta 
samo hrana in delo, a srčna 
mišica ne more biti zdrava v 
telesu z oslabljenimi mišicami 
in nizko telesno vzdržljivostjo, 
kajti telesna vadba upoča-
sni proces staranja Ni čude-
žna, je pa problematična, ker 
jo zdravniki z lahkoto predpi-
šejo, izvaja pa jo le malokdo. 
Ta se naj ustrezno izvaja v ob-
močju dobrega počutja, štiri 
do pet krat tedensko na osno-
vi opravljenih diagnoz. Vaje za 

moč pa predpisujejo tudi bol-
nikom s srčnim popuščanjem, 
vsak dan po nekaj minut z re-
dno telesno vadbo – vsem bol-
nikom z načinom vadbe tako, 
da ti ne ostajajo brez sape.

V Koronarnem klubu bodo po 
besedah dr. Savnik Iskrove 
zato tudi v bodoče posvečali 
pozornost osnovnemu in obno-
vitvenemu izobraževanju va-
diteljic, ki izvajajo nadzoro-
vano telesno vadbo koronarnih 
bolnikov v Brežicah, Dobovi in 
Krškem, širitev vadbene sku-
pine tudi na Senovem pa po-
meni, da se bodo 15 sedanjim 
pridružile še tri nove skupine. 
Prehranjevalne navade članov 
kličejo po delavnicah zdrave 
prehrane; nadaljevali bodo s 
strokovnimi predavanji o bo-
leznih srca in ožilja, dejav-
nikih tveganja za njihov po-
jav in možnostih zdravljenja, 
z organiziranjem tečajev prve 
pomoči, izvedbami delavnic 
psihičnega sproščanja, teča-
ji nordijske hoje, sicer pa te-
lesna aktivnost ostaja osnovna 
dejavnost kluba. Ob Grajskih 
plesih gimnazijske plesne sku-
pine Celestina pa so udeležen-
ci uživali in se sprostili.

N. Jenko S.

Udeleženci zbora

Iznašla	recept	za	dolgo	
življenje

Slavljenka Frančiška obkrožena z otroci.

KRŠKO - V torek, 11. marca, se je v krškem 
Zdravstvenem domu pričela delavnica Zdravo hujšanje, 
ki bo trajala 12 tednov in jo vodi diplomirana 
medicinska sestra Vlasta Curhalek. Udeleženci, ki se 
jih je zbralo okoli 30, so se seznanili s potekom, kar 
pomeni, da bo njihova pozornost usmerjena k zdravi in 
uravnoteženi prehrani, k pripravi hrane, k samopodobi, 
pa tudi k telesni aktivnosti, saj le oboje hkrati daje 
želene rezultate, obenem pa tudi omogoča ohranjanje 
na novo pridobljene telesne teže. M. K. M. 

KRŠKO – Tudi v letošnjem letu je Valvasorjeva knjižnica Krško sodelovala v slovenski 
akciji Moja naj knjiga, katere namen je spodbujati branje in zanimanje za mladinsko 
književnost med mladimi bralci. V februarju so zbirali glasovnice tako v mladinskem 
oddelku v Krškem kot tudi v izposojevališčih (Videm, Senovo, Kostanjevica na Krki). 
Za najljubšo knjigo je glasovalo preko sto mladih bralcev. Med slovenskimi avtorji so 
se največkrat odločili za priljubljeno junakinjo Anico, avtorice Dese Muck in knjigo 
Drejček in trije marsovčki, avtorja Vida Pečjaka, med tujimi  pa je še vedno popular-
na Pika Nogavička (A. Lindgren), sledili pa sta ji knjigi Šola za zvezdnike (C. Jefferies) 
in Harry Potter (J. K. Rowling). Tokratno akcijo so zaključili 11. marca v mladinskem 
oddelku, z zabavno predstavo Maček Muri v izvedbi Gledališča Kolenc. 

POROČILI
SO SE

Na območju Upravne enote 
Brežice:

Anton Jagodič, Brezovica 
na Bizeljskem, in Cecilija 
Kos, Sevnica;
Dejan Zidar, Gaj, in Moni-
ka Požgaj, Gaj;
Igor Povh, Zgornji Obrež, in 
Janja Cerjak, Slogonsko;

Na območju Upravne enote 
Krško sta bili sklenjeni za-
konski zvezi in opravljena 
svečanost ob jubileju 50-
letnice sklenitve zakonske 
zveze:

Bogdan Dular, Kostanjek, 
in Barbara Umek, Kosta-
njek;
Boštjan Burja, Šutna, in 
Janja Klaužar, Dolnje Bre-
zovo;
Alojz Janez in Ivana Kerin, 
Slinovce – zlata poroka;

Na območju Upravne eno-
te Sevnica ni bilo sklenje-
nih zakonskih zvez.

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

•

KRŠKO – Sobota, 29. marca, je na krški osnovni šoli Jurija 
Dalmatina potekala v znamenju dneva šole.Tako so v dopol-
danskih urah na temo „Od Trubarjevega Abecednika do pi-
sane besede danes“ po razrednih skupnostih potekale raz-
lične delavnice. Poseben pomen dnevu šole pa sta dala še 
dva dogodka, in sicer podpis listine EKO programa, v kate-
rega se je šola vključila v letošnjem letu, in ob razgibanem 
kulturnem programu učencev šole sprejem prvošolcev, ki so 
tega dne z zaobljubo postali člani šolske skupnosti, ki šteje 
skupno 653 učencev.  B. M. 

Krški	prvošolci	sprejeti	v	
šolsko	skupnost
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polka in valček niso več novin-
ci, saj so se s skladbo Mami-
ne pesmi uspeli uvrstiti v fina-
le že leta 2004. Na letošnjem 
festivalu se bodo za čim boljšo 
uvrstitev potegovali s pesmijo 
z naslovom Tiha jesen zori, za 
katero je skladbo in priredbo 
napisal Jernej Kolar, besedilo 
pa Branko Zupanc.

Bojana Mavsar

V izletniški sekciji, ki je po 
številu članov paradni konj 
društva, so pripravili in opra-
vili planinci številne pohode, 
med drugim po bohorskih sla-
povih že 13. leto zapored Va-
lentinov pohod, ki se ga je 
udeležilo preko 230 pohodni-

kov, pohod na Kamniško se-
dlo, 3232 m visok avstrijski 
Petzec, prehodili so traso Vo-
gel-Rodica-Črna prst, 40 poho-
dnikov je osvojilo Triglav ipd., 
za popestritev pa so dodali še 
rafting na reki Soči. Vodni-
ki Branko Dular, Dejan Cer-
le, Boštjan Marjetič in Zo-
ran Dular so v mesecu aprilu 
organizirali odpravo na 5137 
metrov visok Ararat, vendar 
jim je zaradi slabih vremen-
skih razmer uspelo doseči viši-
no le 4200 m. V mesecu avgu-
stu so osvojili še 4810 m visok 
Mont Blanc, med zahtevnejši-
mi vzponi v letošnjem letu pa 
načrtujejo vzpon na 3152 m 
visok Piz Boe. 

Danes 22-letni Jernej Kolar 
je začel raztegovati meh pri 
osmih letih pod taktirko Toni-
ja Sotoška in se že leta 2000 
okitil z naslovom harmonikar-
skega evropskega in svetov-
nega prvaka. Leto zatem je 
ustanovil ansambel Jerneja 
Kolarja, katerega poleg Jerne-
ja sestavljajo še Bojan Kene, 
Miran Bevc in Klavdija Molan, 
nakar je zasedba s kvalitetni-
mi izvedbami narodnozabavne 
glasbe in nastopi začela hitro 
žeti uspehe tako doma kot v 
tujini, kamor jih pogosto po-
vabijo, predvsem v Nemčiji, 
Švico, Avstrijo in Italijo. Med 
drugim so bili kar dvakrat pro-
glašeni za najboljši trio na ita-
lijanskem festivalu Števerjan, 

Ansambel	Jerneja	Kolarja	
na	Slovenski	polki	in	valčku
DOLENJA VAS PRI ARTIČAH –  V petek zvečer, 4. aprila, boste lahko ob 20.30 uri 
zvečer ljubitelji narodnozabavne glasbe na 1. programu RTV Slovenija spremljali 
največji festival Slovenska polka in valček. In oddali tudi svoj glas, saj se je v fi-
nalni del, na katerem bo nastopilo najboljših dvanajst od skupno 79 prijavljenih 
ansamblov, uspelo uvrstiti domačemu Ansamblu Jerneja Kolarja.

za najboljši trio na narečnem 
festivalu v Škofji Loki, nagra-
jeni za najboljšo izvedbo na 
festivalu Zaigrajmo in zapoj-
mo v Novem mestu ipd., pa 
tudi na festivalu Slovenska 

Ansambel Jerneja Kolarja

Bohor	vse	bolj	priljubljena	
pohodniška	točka
BOHOR – V koči na Bohorju so se 15. marca sestali na le-
tnem občnem zboru člani Planinskega društva Bohor, v 
katerem deluje nekaj preko 300 članov v okviru pohodni-
štva ter izletništva, markacistov in vodniškega odseka.

V lanskem letu so bili aktivni 
tudi markacisti, ki digitalno 
vrisujejo in označujejo poti 
na Bohor, ki bodo predvidoma 
še v letošnjem letu prenese-
ne tudi v nove planinske kar-
te. V akcijo Prijatelji Bohor-
ja se je vključilo kar okoli 60 

članov, med njimi pa so naj-
več pohodov na Bohor opra-
vili Roman Sanda, ki je traso 
do koče opravil kar 234-krat, 
Jože Juh 156-krat in Peter 
Starc 120-krat. Sicer pa so 
v lanskem letu na društve-
ni koči na Bohorju zabeležili 
preko 6000 obiskov, kar doka-
zuje, da planinska koča na Bo-
horju postaja vse bolj obiska-
na in priljubljena pohodniška 
in turistična točka številnih 
pohodnikov in prijateljev na-
rave. Po besedah predsednika 
Hinka Uršiča pa se namerava-
jo delo društva in lepote Bo-
horja letos predstaviti tudi na 
spletni strani.

Bojana Mavsar

Igor Karlovšek je po poklicu 
pravnik, zaposlen je v odve-
tniški pisarni v Celju, z ženo in 
dvema sinovoma pa živi v Ra-
dečah. S pisanjem krajših pro-
znih besedil je začel kot sre-
dnješolec, nato je nadaljeval 
s pisanjem daljših besedil - 

predvsem družbeno-kritičnih 
romanov; njegova odraščajo-
ča sinova sta ga spodbudila k 
pisanju mladinske literature, 
a ko bodo prišli vnuki, bo za-
čel s pisanjem pravljic, je še 
prepričan. Navdih za njegova 
literarna dela sta njegova si-
nova, gojenci Prevzgojnega 
doma Radeče, družbeni sis-
tem… Rad odkriva in razkriva 
institucionalno in individualno 
odgovornost. 
V svoje literarne like se vedno 
skuša vživeti, saj je tako pri-

Človek,	ki	piše	iz	
sebe	za	druge
SEVNICA – V novih prostorih Knjižnice Sevnica se je v to-
rek, 4. marca, predstavil sodobni slovenski pisatelj in 
scenarist Igor Karlovšek iz Radeč, ki se je v iskrivem dia-
logu z moderatorjem Matijo Drobnetom pokazal kot zelo 
sproščen, zgovoren, duhovit in prijeten sogovornik, ki 
mu idej in zanimivih, predvsem pa odkritih odgovorov ne 
zmanjka, saj je z veseljem odgovarjal tudi na vprašanja 
obiskovalk (le-te so bile na predstavitvi v večini).

poved privlačnejša, doživljaj-
sko in čustveno globlja, kar hi-
treje pritegne bralca k branju. 
Zanimajo ga predvsem »mali 
ljudje«, ki skušajo v prime-
žu življenja najti svoj prostor 
pod soncem. Čustveno moč-
no se ga je dotaknila nesmi-

selnost vojne v Bosni in Her-
cegovini, kar je zelo plastično 
opisal v romanu Klan (izšel je 
leta 1994), ki je bil nomini-
ran za nagrado Kresnik. V mla-
dinskem romanu Gimnazijec 
(zanj je prejel leta 2004 na-
grado Večernica) je lastno ži-
vljenjsko izkušnjo povezal z 
obema odraščajočima sinovo-
ma in z gojenci Prevzgojne-
ga doma Radeče. Napisal je 
tudi dve avtobiografski pripo-
vedi, ki ju odkrivata romana 
Navzdol in naprej ter Polnoč-
no dosjeji. Slovenski javno-
sti je Igor Karlovšek znan tudi 
kot avtor televizijskih in film-
skih scenarijev ter radijskih 
iger. »To, kar delam, delam 
dobro!« pravi avtor, ki ostaja 
na realnih tleh – slaven je že-
lel biti pri 20-ih letih, v seda-
njih zrelih letih (rojen je leta 
1958), v katerih skuša mlado-
sten videz ohranjati tudi z vr-
sto športnih aktivnosti.

Smilja Radi

Bibliotekar Matija Drobne v pogovoru s pisateljem 
Igorjem Karlovškom (od leve proti desni).

BREŽICE - V sredo, 19. marca, so v enoti Ozara Brežice, 
pripravili velikonočne ustvarjalnice in izdelovali 
najrazličnejše izdelke za bližajoče se praznične dni ter 
si tudi tako polepšali skupno druženje, ki ga ohranjajo 
vse delovne dni v letu. M. K. M. 

14. festival Slovenska 
polka in valček 2008 bo 
tudi tokrat potekal v stu-
diu RTV Slovenija, kjer se 
bo predstavilo 12 ansam-
blov s sedmimi valčki in 
petimi polkami. Med kar 
79 skladbami jih je iz-
brala strokovna komisija 
v sestavi Branimir Kle-
vže, Janez Dolinar, Ja-
nez Per, Loti Žlaus in 
Klemen Torkar.

BRESTANICA - V četrtek, 27. marca, so otroci našega vrtca pova-
bili v svojo sredino starše ter vse, ki jih imajo radi. Kajti za otro-
ke je bil poseben trenutek, saj so v pripravo nastopa vložili ve-

liko svojega truda in tudi veselja. Že nekaj tednov prej smo ob 
našem rednem delu spoznavali živali, ki jih srečamo na kmeč-
kem dvorišču. Tako so se naši najmlajši otroci predstavili s pe-
smicami o kužku, muci ter miški, ki je kašo kuhala. Najbolj pri-
kupni pa so bili, ko so zaplesali ples račk. Otroci starejših skupin 
pa so zaigrali igro „Domišljava miška na kmetiji“. Zgodba pripo-
veduje o nečimrni miški, ki si je izbirala ženina. In ko je našla 
pravega, se je z njim – mačkom poročila. Kaj vse je morala pre-
trpeti! Med kuhanjem juhe je padla v lonec, a zgodbe še ni bilo 
konec. Takrat je spoznala, da domišljavost nič ne pomaga in so 
pomembne druge vrline: prijaznost, strpnost in soodgovornost 
za drugega.  Helena Zupančič

Nastop	otrok	vrtca	Brestanica

Brestaniški malčki na odru

V brežiški, novomeški in 
celjski porodnišnici so ro-
dile:

Urška Kink, Dečno selo – 
dečka, 
Alenka Žokalj, Pišece – 
deklico,
Melita Pacek, Planina pri 
Raki – dečka,
Marjetka Pernišek, Zgornji 
Obrež – deklico,
Janja Beribak, Sobenja vas 
– dečka,
Mojca Potokar, Ribnica – 
dečka,
Damjana Martinčič, Veliki 
Obrež – dečka,
Vesna Rožman, Stara vas – 
dečka,
Stanka Dimec, Konjsko – 
dečka,
Nataša Jaklič, Dolenje 
Skopice – deklico, 
Nataša Štukelj, Krško – 
deklico,
Mirjana Kovačič, Loke – 
dvojčici deklici,
Eva Kokotec Šporar, 
Senovo – deklico,
Alja Pader Govejšek, Griže 
– dečka,
Bernarda Žnideršič, 
Brežice – deklico,
Ioana Rusu, Bizeljsko – 
deklico,
Martina Ban, Krško – dečka, 
Maja Požun, Sevnica – 
deklico,
Mateja Zoran, Tržišče – 
dvojčka dečka,
Mojca Šev, Osredek pri 
Krmelju – deklico, 
Darija Brsan, Skrovnik – 
dečka, 
Alenka Vučič, Kalce – Naklo 
– dečka,
Tatjana Moškon, Presladol – 
deklico,
Helena Stopar, Orehovec – 
dečka, 
Nikolina Plejič, Slovenska 
vas – deklico,
Petra Močan, Brežice – 
deklico, 
Janja Lesjak, Raka – 
deklico, 
Nataša Šušteršič, Brežice – 
dečka,
Sonja Drganc Štorman, 
Krško – deklico,
Tatjana Baznik, Gorenja 
Pirošica – deklico.

ČESTITAMO!

BREŽICE – Učenci in mentorji Glasbene šole Brežice so v far-
ni cerkvi sv. Lovrenca v počastitev materinskega dne pripra-
vili lepo glasbeno ugodje s šestnajstimi točkami bogatega 
programa. Tradicionalno prireditev so pričeli učenci glas-

bene pripravnice, nadaljevala pa se je s prepletom znanih 
narodnih in zahtevnejših skladb znanih skladateljev. Mami-
cam, babicam, tetam in drugim damam je čestitke in dobre 
želje namenil ravnatelj Dragutin Križanić, lepe praznično 
glasbene trenutke pa tudi prisotnim gospodom, ki so spre-
mljali program svojih otrok, vnukov in nečakov.

N.J.S.

Mamica	je	kakor	zarja…

Učenke glasbene šole med nastopom na prireditvi
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na obraz. Večer se je zaklju-
čil s klepetom ob kulinarič-
nih dobrotah Aktiva žena 
Boštanj in Društva vinogra-
dnikov Sevnica-Boštanj. 

Smilja Radi
Foto: LjuboMotore

mengeškega Špas teatra. S 
svojo sproščenostjo, z zgo-
vornostjo, z odkritostjo in z 
neposrednostjo je dal vede-
ti, da so to lastnosti, ki odpi-
rajo vrata vsepovsod, pred-
vsem pa privabljajo nasmeh 

Prikupna svetlolasa Živa Va-
dnov in temnolasi ljubitelj 
nežnejšega spola Rado Mu-
lej sta v sproščenem in du-
hovitih domislic polnem 
pogovoru sproščeno spre-
govorila o svojem zaseb-
nem in poklicnem življenju. 
Živa zaključuje študij socio-
logije in nekoč si želi posta-
ti kriminalistka. Laskavi na-
slov miss Slovenije leta 2004 
v njeno življenje ni prinesel 
prevelikih sprememb, saj 
želi slediti zastavljenim ci-
ljem, ki ji jih pomagata ure-
sničevati tudi njena starša, 
ki sta ji v oporo, čeprav se 
zgodi, da se ne strinjata ve-
dno z njenimi odločitvami – 
a ju zna z argumenti prepri-
čati. Je ljubiteljica potovanj 
(govori štiri jezike) in denar 
za potovanja si je največ-
krat prislužila sama - delala 
je tudi kot natakarica, a po 
osvojitvi naslova najlepše ji 
je bila odprta pot v medij-
ski svet, v katerem se pre-
izkuša kot televizijska vodi-
teljica glasbene oddaje, kot 
manekenka in kot fotomo-
del, kot moderatorka prire-
ditev, v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Sloveni-
je pa pomaga pri organizaci-
ji otroških taborov. Rado je 
že kot šestletnik vedel, da 
bo frizer in bo tako nadalje-
val z družinsko obrtjo, a na-
ključje je hotelo, da se lah-
ko preizkuša tudi kot igralec 
v znani televizijski nanizan-
ki NMK in na odrskih deskah 

Življenje	je	lahko	igra	…
BOŠTANJ – V petek, 21. marca, sta se v prostorih TVD Partizana Boštanj na večer-
nem pogovoru z znanimi Slovenci predstavila Rado Mulej, znan televizijski obraz 
iz priljubljene slovenske nanizanke Naša mala klinika, in Živa Vadnov, miss Slove-
nije 2004. S kratkim pevsko-gledališkim nastopom so navdušili učenci OŠ Boštanj.

Miss Slovenije 2004 Živa Vadnov in voditeljica 
večernega pogovora Marjana Grčman se smejeta še eni 
izmed anekdot iz življenja Rada Muleja, za katerega se 
zdi, da sprejema življenje kot igro. 

Učenci OŠ Boštanj so v pesmi in z govorjeno besedo 
slikovito predstavili svoj domači kraj.

Po zaključku druge maše v 
cerkvi sv. Nikolaja v Sevni-
ci se je množica radovedne-
žev zbrala okoli tekmovalcev, 
ki so si želeli s »sanjskim me-
tom« v pirh, postavljenim v 
za to priložnost izdelan lesen 
podstavek, pridobiti prehodni 
kristalni pokal v obliki jajca. 
Pravila igre so bila enaka kot 
vsa pretekla leta - razdalja 
meta je bila 2,5 m. Zadetek 
se je priznal, ko je kovanec 
ostal v pirhu, ki ga je sodnik 
dvignil meter od tal. Tekmo-
valo se je v dveh kvalifikacij-
skih serijah. Vsak tekmovalec 
je imel na voljo 10 metov. Ko 
je tekmovalec zadel, je pre-
nehal z metanjem in pripisa-
lo se mu je toliko točk, ko-
likor metov je porabil, da je 
zadel pirh. 

Zmagovalec je postal tisti, ki 
je porabil najmanj metov. V 
metanju malih kovancev za 
20 centov z razdalje 2,5 me-
tra je bil letos najboljši Rud-
ko Mlinarič iz Brestanice, ki 
je bil tudi predsednik komi-
sije (njegova desna roka, ve-
stna zapisovalka podatkov je 
bila Franja Jazbar iz Sevni-
ce). Za nagrado je prejel v 
trajno last mali sevniški pirh, 
izdelan iz lesa, in penino ter 
prehodni kristalni pokal v 
obliki jajca, ki si ga je lansko 
leto s »sanjskim metom« pri-
boril Damjan Dobnik iz Vele-
nja, ki je na letošnjem tek-
movanju pristal na častnem 
tretjem mestu. 

Drugo mesto si je z dobrim 
metom priboril Aleš Žumer 
iz Sevnice, na četrtem me-
stu je pristal Sevničan Štefan 
Krajnc, na petem Dejan Kre-
snik iz Ljubljane in na šestem 
Jože Weis iz Boštanja. Tradi-
cionalnega sevniškega tekmo-

Ohranjajo	ljudski	običaj	
»sekanja	pirhov«
SEVNICA – V starem mestnem jedru Sevnice že po nekaj desetletij trajajoči 
tradiciji na velikonočno nedeljo poteka »sekanje pirhov« in tako se je v ne-
deljo, 23. marca, zbralo kar lepo število radovednežev, ki so opazovali tek-
movalce pri metu kovanca za 20 centov v lep velikonočni pirh.

Na tradicionalnem sevniškem »sekanju pirhov« je 
sodeloval tudi enolog, domačin Zdravko Mastnak.

vanja v sekanju pirhov sta se 
letos udeležili tudi dve pred-
stavnici nežnejšega spola, in 
sicer Sevničanki Jerca Šantej 
in Snežana Pungerčič, ki je 
prvič sodelovala že v prete-
klem letu. No, tekmovalcem 
in tekmovalkama se je pri-
družila še najmlajša, osnov-

nošolka Nejka Jene, ki si je z 
enim zadetkom v pirh prislu-
žila posebno nagrado. Vseh 
tekmovalcev je bilo 36, sicer 
nekoliko manj kot preteklo 
leto, za kar je bilo morda kri-
vo tudi precej slabo vreme.

Smilja Radi 
Foto: Ljubo Motore

Vaja	dela	mojstra
BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v galerijskem prostoru Mestne hiše 
pripravilo otvoritev študijske razstave »Tihožitje«, na kateri se je s svojimi 
deli predstavilo dvajset avtorjev, izbor in mnenje o razstavljenih delih pa je 
bilo delo mentorice Cvetke Miloš.

»Ob veselju in zagnanosti lju-
biteljev slikanja je potrebno 
tudi veliko znanja, še več pa 
dela, kajti učenje se nikoli ne 
konča. Novi motivi, novi nav-
dihi, novi izzivi, predstavlje-
na dela pa so slikana z oljnimi 
barvami, ki imajo svoje do-
bre in manj dobre plati. Do-
bra – slike lahko dalj časa do-

grajujemo zaradi počasnega 
sušenja barv. Slabe – prav za-
radi sveže barve jih ne more-
mo spravljati v mape, ker jih 
lahko razmažemo, umažemo 
pa lahko tudi sebe. Znati mo-
ramo oprati tudi čopiče, da 
so pripravljeni na naslednje 
podvige.  Na tečaj prihaja-
jo udeleženci z več ali manj 
izkušnjami, zato ocenjeva-
ti dela, ki so nastala na teča-
ju, ni mogoče. Avtorji so po-
stavili svoja dela na ogled. 
Na voljo so, da si jih ogleda-
te, sicer pa imajo vsake oči 

svojega malarja. Sodelujo-
čim čestitke in pohvala za 
njihovo delo!« so hudomušno 
resne misli mentorice Miloše-
ve, ki jih je prebrala Branka 
Ereš. 

In ker na razstavi vrtnice za-
vzemajo kraljevsko vlogo, je 
Ereševa nanizala zanimivo-

sti ene ali več vrtnic in spo-
ročilnost njihovih barv, saj je 
z vrtnicami mogoče povedati 
marsikaj, ker ima vsaka barva 
te žlahtne in krhke rože svoj 
pomen. Vrtnice vedno sporo-
čajo, da je pošiljatelj roman-
tičen človek, ki želi poveda-
ti nekaj posebnega. Avtorji 
se Cvetki Miloševi zahvaljuje-
jo za potrpežljivost pri delu 
in učenju,  učencem men-
torice Anite Strgar pa za iz-
vedbo kulturnega programa. 

N. Jenko S.

Ji bo uspelo zadeti pirh v 
lesenem podstavku ali ne? 
Sevničanka Jerca Šantej je 
poskusila, a žal zgrešila.

Pirh, ki ga je potrebno 
zadeti.

Z otvoritve razstave
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BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja so postavili na ogled 
razstavo fotografij avtorjev Mire Drnač Hajtnik, Roberta 
Gajška in Sama Hajtnika, ki so jo avtorji poimenovali »Bar-

ve«. Slavnostni govornik na otvoritvi je bil župan Občine Kr-
ško Franc Bogovič, o razstavi je govoril fotograf, novinar in 
glavni urednik revije Fotografija Matjaž Intihar, članice ŽPZ 
Prepelice iz Dolenje vasi so dogodek popestrile s pesmijo, 
Posavski muzej Brežice pa je za to priložnost izdal katalog.

N.J.S.

Barve,	ki	so	več	kot	barve
DOBOVA - V mesecu marcu smo se v vrtcu Najdihojca Dobo-
va pridno pripravljali na materinski dan, da bi svoje mami-
ce presenetili in jim pokazali, kako jih imamo radi. Naši naj-

manjši iz skupine Medvedki in otroci iz skupine Metuljčki so 
mamicam zapeli in zaplesali. Otroci iz skupine Pikapoloni-
ce so zaigrali glasbeno pravljico Grad gradiček. Najstarej-
ši iz skupine Čebelic pa so zaigrali dramatizacijo pravljice  
Mojca Pokrajculja. Mamice smo tudi pogostili in jim izdela-
li darila.

Vesna Čančer 

Predstava	za	materinski	dan

SEVNICA – V sevniški občini 
je bilo v soboto, 30. marca, 
zelo živahno, pestro in zani-
mivo, saj je potekal t.i. Dan 
pohodništva, ki se razvija v 
tradicionalno prireditev v 
organizaciji PD Lisca Sevni-
ca. V nekdanjem rudniku v 
Krmelju, na Tagbau-u, je po-
tekal prikaz dnevnega kopa 
rude. V Bebrovem mlinu v 
Cerovcu pri Šentjanžu je po-
tekalo ocenjevanje potic in 
salam za tradicionalno šen-
tjanško prireditev Potica-
riada in salamiada v znani 
gostilni Repovž v Šentjanžu, 
kamor so se obiskovalci lah-
ko pripeljali skozi Krmelj, 
kjer obnavljajo glavno ce-
sto skozi kraj. V Boštanju 
so istega dne zvečer izbira-
li športnika leta. V Kulturni 
dvorani gasilskega doma na 
Studencu je potekala prire-
ditev Pozdrav pomladi - na 
njej so se predstavila dru-
štva in predšolski otroci KS 
Studenec ter učenci tamkaj-
šnje podružnične šole.

Foto: Ljubo Motore

Dan	pohodništva	s	PD	Lisca
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V APRILU

PREDSTAVITEV ZBORNIKA NAŠE POTI
petek, 4. april, ob 19.00 uri – 

Izposojevališče Senovo 

Ali se morda še spominjate, kakšna je bila šola pred 
nekaj desetletji? Vabimo vas na predstavitev zborni-
ka Naše poti - Poti prve povojne generacije dijakov 
državnega učiteljišča Ljubljana 1945 – 1949. Svoje 
izkušnje bodo v pogovoru s knjižničarjem Vilkom Pla-
nincem odkrivale nekdanje senovške učiteljice Silva Go-
louh, Meta Habicht in Iva Dernač.

LUTKOVNA PREDSTAVA KJE JE NAJLEPŠE?
ponedeljek, 7. april, ob 18.00 uri – 

Mladinski oddelek v Krškem

Ob spomladanskem zaključku pravljičnih uric vas vabi-
mo na lutkovno predstavo Kje je najlepše?, ki so jo pri-
pravile vzgojiteljice iz leskovškega vrtca.

KLJUB VSEMU, ŽIVETI JE LEPO!
četrtek, 10. april, ob 19.00 uri – 

Osnovna šola Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki

Tokrat smo vam v sodelovanju z kostanjeviško osnovno 
šolo pripravili pogovor z župnikom, pisateljem, publici-
stom in režiserjem patrom Karlom Gržanom. Z njim se 
bo pogovarjal Goran Milovanović, kustos Galerije Boži-
dar Jakac. 
 

PODARIMO KNJIGO IN CVET
sreda, 23. april, – 

park pred osrednjo knjižnico v Krškem

Ob 23. aprilu, mednarodnem dnevu knjige in avtorskih 
pravic vas vabimo, da se nam pridružite na že tradicio-
nalni prireditvi Podarimo knjigo in cvet v parku pred 
krško knjižnico. V sodelovanju z različnimi oblikovalci 
življenja v lokalnem okolju vam bomo pripravili pestro, 
zabavno in zanimivo popoldne.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

ob četrtkih, tedensko med 9.00 – 11.00 uro - 
Osrednja knjižnica v Krškem 

Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakda-
na, ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako 
enostavna, vas vabimo na računalniške delavnice za 
starejše. 

VODENI OGLEDI KAPUCINSKE KNJIŽNICE
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Morda se ob številnih vsakodnevnih obveznostih prema-
lo zavedamo, da imamo tudi v Krškem bogato kapucin-
sko knjižnico, ki hrani knjižno gradivo iz preteklih sto-
letij. Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati, da pokličete 
na tel. 07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

KAM V POSAVJU? 
 Vaš vodnik po prireditvah 
   v Posavskem obzorniku.
   Tudi na www.posavje.info
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Ulica Pod obzidjem je v fazi 
gradbišča od pomladi 2007, 
saj na ulici potekajo hkrati 
kar trije projekti, in sicer iz-
gradnja kanalizacije za celo 
mesto, gradijo nova parkiri-
šča in ureja se staro mestno 
jedro (javna razsvetljava, 
pločniki in cestišče). Vzpore-
dno bo podjetje Gratel vgra-
jevalo tudi vode sekundarne 
kabelske kanalizacije, Te-
lekom bo pripravil vse po-
trebno omrežje za odstrani-
tev svojih zračnih vodov ter 
Elektro obnovil svoj visoko-
napetostni vod. Vsa dela je 
potrebno med seboj uskladi-
ti in postopek racionalizirati, 
kar pomeni, da bo sanacija 

Dela	na	ulici	Pod	obzidjem	
bodo	zaključena	maja	
Začetki prenove ulice Pod obzidjem segajo v pomlad 2007, ko so se pričela dela na kanalizaciji, konec jeseni 
2007 so bila pričeta dela na parkiriščih. Trije projekti obnove in izgradnje na ulici Pod obzidjem bodo po pri-
čakovanju glede na vremenske razmere zaključeni, s tem pa celotna ulica obnovljena do konca maja 2008.

cestišča in pločnika počakala 
do zaključka ostalih del.  

Pri projektih prihaja do za-
mud zaradi nepredvidenih 
okoliščin, ki so zahtevale za-
časne ustavitve del. Dela za 
izgradnjo parkirišča zamujajo 
glede na prvotno določen ter-
minski plan, ker je prišlo do 
zapletov z lastništvom zemlji-
šča kljub pridobljenemu grad-
benemu dovoljenju. Lastniška 
vprašanja so se pojavila pri iz-
gradnji parkirišč, za izgradnjo 
kanalizacije in obnovo ceste 
pa teh zapletov ni, saj se vsa 

dela odvijajo na javnem do-
bru. Na delu gradbišča, kjer so 
se dela pričela jeseni 2007, je 
podtalna voda zalila gradbe-
no jamo, kar je zahtevalo do-
datne geološke raziskave  ter 
spremembo predvidene izved-
be. Poleg navedenih težav, ki 
so delo na gradbišču časovno 
upočasnile, so nastopile tudi 
zimske razmere. 

Dela na ulici se sedaj nadalju-
jejo. Parkirišče, ki je trenu-
tno v gradnji v ulici Pod ob-
zidjem, predstavlja samo eno 
od faz celotnega predvidene-

ga parkirišča na zahodni stra-
ni ulice Pod obzidjem. Skupno 
imajo vse faze predvidenih 
46 parkirnih mest, faza, ki 
se trenutno izvaja pa 24 par-
kirnih mest. Kot smo nave-
dli že prej, pa zaradi zaple-
tov z zemljišči ene  izmed faz 
(ki zajema skupaj 5 parkirnih 
mest) verjetno ne bo moč iz-
vesti. Glavni financer obnove 
Pod obzidjem je Občina Bre-
žice. Projekt izgradnje kana-
lizacije se delno financira iz 
evropskih skladov ISPA v sklo-
pu čistilne naprave Brežice 
in izgradnje kanalizacijske-
ga omrežja, projekt obnove 
mestnega jedra pa je sofinan-
ciran s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

Občinska uprava se zaveda, 
da je zaradi obnovitvenih 
projektov promet v mestu 
otežen, podobno je z dosto-
pom do parkirišč. Zaradi na-
rave del, nepredvidenih oko-
liščin in uskladitve projektov 
je čas obnove daljši, vendar 
smo prepričani, da bo osve-
žena podoba ulice z novimi 
parkirišči, ki bodo pripomo-
gla k razbremenitvi mestne-
ga jedra, poplačilo za pre-
stane nevšečnosti.   

Občinska uprava

Javni poziv 
za prijavo za sofinanciranje prireditev 

izven mesta Brežice 

Župan občine Brežice poziva vse neprofitne organizaci-
je, društva in posameznike, ki so organizatorji na špor-
tnih, kulturnih, turističnih, humanitarnih, strokovnih, 
družabnih prireditvah v občini Brežice, izven območja 
krajevne skupnosti Brežice, da kandidirajo za sredstva, 
zagotovljena v proračunu Občine Brežice na proračun-
ski postavki Poletne prireditve izven mesta Brežice.  

O vlogi za odobritev sredstev bo odločala komisija, pri-
javijo se lahko organizatorji prireditev na katerih je 
predvidena udeležba najmanj 250 obiskovalcev in ki 
bodo izvedene v času od junija do septembra 2008. 

Vloge za dodelitev sredstev je potrebo oddati do 
30.04.2008 na obrazcu, ki je priloga javnega poziva. 
Prijavni obrazec je na voljo v sprejemni pisarni Obči-
ne Brežice in na spletni strani Občine Brežice http://
www.brezice.si.

Pobude	za	nov	prostorski	
plan	do	19.	aprila	2008
Prostorske sestavine planskih dokumentov Občine Brežice, ki opredeljujejo namen-
sko rabo zemljišč (stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča ipd.), 
ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Glede na negativne 
demografske in gospodarske kazalce se je Občina odločila, da bo pristopila k pripra-
vi novih prostorskih aktov. Težnjo po novem prostorskem aktu narekuje tudi dej-
stvo, da je bila zadnja generalna sprememba prostorskega akta v letu 2000.

Pred leti je bilo potrebo pro-
storske sestavine plana v skla-
du z Zakonom o urejanju pro-
stora nadomestiti s strategijo 
prostorskega razvoja občine 
(v nadaljevanju: SPRO) in s 
prostorskim redom občine (v 
nadaljevanju: PRO). V času 
priprave teh dokumentov je 
Državni zbor sprejel nov za-
kon - Zakon o prostorskem 
načrtovanju, ki je za prostor-
ski akt predvidel občinski pro-
storski načrt in smo zanj že v 
zaključni fazi izdelave po-
trebnih strokovnih podlag.
V skladu z Zakonom o prostor-
skem načrtovanju je župan iz-
dal sklep o začetku postopka 
občinskega prostorskega na-
črta za občino Brežice. V tem 
sklepu je tudi navedba, da 
bodo pobude za spremembo 
namembnosti zemljišč, odda-
ne do 19.04.2008, obravna-
vane še v tem postopku pri-
prave OPN-ja. Zato pozivamo 
vse pobudnike za spremem-

bo namenske rabe zemljišč, 
da svoje pobude oddajo do 
19.04.2008, saj vse kasnej-
še pobude ne bodo obravna-
vane v tem postopku. 

Postopek sprejemanja OPN 
je časovno omejen na cca. 
dve leti. Gre za zelo zahte-
ven postopek, v katerega se 
vključuje več kot 40 nosil-
cev urejanja prostora, ki po-
dajo svoje usmeritve in mne-
nja (soglasja) k posegom. 
Takoj po objavljenem sklepu 
o začetku postopka je Obči-
na Brežice pristopila k izbiri 
izdelovalca občinskega pro-
storskega načrta.

Istočasno poteka tudi spre-
memba sedaj veljavnega 

prostorskega akta – plana 
(SD-plan). V tem postopku 
se obravnavajo tiste potrebe 
po ureditvah na območju ob-
čine Brežice, ki jih je Občina 
skladno z Zakonom o prostor-
skem načrtovanju evidenti-
rala kot razvojne. Poleg tega 
se obravnavajo samo tiste 
ureditve, ki so glede na ča-
sovne plane predvidene za 
takojšnje izvajanje in jih ča-
kanje na sprejem OPN-ja ra-
zvojno omejuje. Med potre-
be širšega javnega pomena 
so uvrščene širitev OŠ Dobo-
va, Zelena meja – cestna po-
vezava po slovenskem ozem-
lju in izvennivojsko križanje 
regionalne ceste z železni-
co z dostopom do cone Bre-
zina. 

Dela na ulici Pod obzidjem

Tako minister kot župan sta 
lastniku in zaposlenim česti-
tala in zaželela mnogo po-
slovnih uspehov še naprej. 
Župan je v svojem nagovoru 
povzel zgodovino ideje o IC 
Brezina, katere začetki se-
gajo v leto 2003, ko je po-
budo zanjo dal tedanji žu-
pan in sedanji minister za 
gospodarstvo mag. Vizjak. 
Kljub takrat številnim pomi-
slekom o smiselnosti investi-
cije, se je projekt nadalje-
val in z otvoritvijo prvega 
obrata dokazal svojo upra-
vičenost. Večji delež vlože-
nih sredstev v opremljanje 
in urejanje IC je bil večino-
ma iz naslova regijskih sred-
stev za razvoj. Občina Bre-
žice nadaljuje s projektom 
opremljanja, saj ima tudi iz-
bor za izvajalca za nadalje-
vanje komunalnega opre-
mljanja zemljišč v IC, glede 
na izkazan interes pa lahko 
pričakujemo naslednje leto 
vsaj še en nov obrat. 

Vlaganje	v	IC	Brezina	
prineslo	prve	sadove	
V petek, 28. marca, je množica povabljenih delila veselje z lastnikom uspe-
šnega podjetja Kovis g. Pangerčičem in zaposlenimi ob slavnostnem odprtju 
novega proizvodnega objekta v IC Brezina. Trak je prerezal lastnik v družbi 
ministra za gospodarstvo, Brežičana mag. Andreja Vizjaka, in župana občine 
Brežice Ivana Molana. 

Minister za gospodarstvo 
mag. Andrej Vizjak je poz-
dravil otvoritev novega proi-
zvodnega objekta v industrij-
sko poslovni coni Brezina, saj 
gre za razvoj uspešnega do-
mačega podjetja, ki izdelu-
je tehnološko zahtevne izdel-
ke z višjo dodano vrednostjo. 
Slovensko gospodarstvo bo z 
usmeritvijo svoje poti v pro-
izvodnjo in storitve z višjimi 
dodanimi vrednostmi nada-

ljevalo svoj uspešni razvoj, je 
prepričan minister Vizjak. 
Minister je poudaril tudi skrb 
države za napredek celotne-
ga slovenskega gospodar-
stva, ki se uresničuje skozi 
mehanizme podpore malim, 
srednjim in velikim podje-
tjem v naši državi. V letu 
2008 dosega vrednost razpi-
sanih sredstev podpore ma-
lim, srednjim in velikim pod-
jetjem 127 milijonov evrov.

BIZELJSKO - »Kar pa praznik ta 
zadeva,/ naj po svetu vsem od-
meva,/ srečno, zdravo vam ži-
vljenje bodi,/ po poteh vas glad-
kih naj usoda vodi./ Naj voščilo 
vsem velja,/ ko dan slavimo vseh 
žena.« Tako je pred 14 leti zapi-
sala Marija Šemrov, ko je prvič 
organizirala srečanje ob dnevu 
žena. Od takrat se vsak 8. ma-
rec na Bizeljskem srečujejo vse, 
ki jim ta dan nekaj pomeni. Dru-
ženje je neformalno in vabljene 
so vse krajanke. Letos se je sre-
čanja udeležilo 40 žena. V uvo-
du je gospa Šemrov pozdravila 
vse udeleženke in se jim zahvali-
la za tako veliko udeležbo.  Sledil 
je kulturni program. Svoj prvi na-
stop v javnosti je uspešno opra-
vil tudi 11-letni Jernej Ulčar iz 

Gregovc pri Bizeljskem. Sreča-
nja se je udeležila tudi pisatelji-
ca in prevajalka Barbara Hoče-
var Balon, ki je prebrala nekaj 
pesmic iz lastne zbirke. V veliko 
pomoč in desna roka pri organi-
zaciji je bila tudi Jožica Obrado-

vič, ki je poudarila pomen druže-
nja in obeleževanja dneva žena. 
Po pripovedovanju smešnic, dobri 
domači hrani smo tudi zapele in 
zaplesale ob zvokih domače glas-
be. Prav luštno je bilo.

Simona Zupančič

Osmi	marec	na	Bizeljskem

Udeleženke prazničnega srečanja
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Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

Cikel predavanj: 
POT DO SREČE OBSTAJA 

LAS Krško v sodelovanju z MC Krško in KD Krško pripra-
vlja cikel brezplačnih predavanj »Pot do sreče obstaja« 
in je predvsem namenjen staršem in ostalim, ki jih za-
nimajo tovrstne teme. Prvo predavanje bo 

v petek, 18. aprila 2008, ob 19. uri 
v Kulturnem domu Krško.

Osnovni namen je slušateljem podati informacijo, da 
smo sami odgovorni za svojo srečo in da lahko z bolj 
ustreznim načinom mišljenja, čustvovanja in ravnanja 
najdemo pot do nje. Cikel petih predavanj bo člove-
ško življenje zajel od rojstva do smrti. Aprila in maja se 
bodo zvrstila tri predavanja, posvečena razvojnim ob-
dobjem v našem življenju – otroštvu in mladostništvu.

Prva predavateljica bo dr. Katarina Erzar Kompan, dru-
žinska in zakonska terapevtka, ki nam bo v predavanju 
z naslovom »Mami, oči, me imata res rada?« predstavila 
termin varna navezanost v družini in govorila o njenem 
pomenu za celotno življenje posameznika. 

Vabljeni!

Na 17. seji Občinskega sveta občine Krško je svetnica stranke DeSUS 
Olga Košir izpostavila  vzdrževanje otroških igrišč in njihovo izgradnjo 
izven območja vrtcev in šol. Oddelek za družbene dejavnosti Občine Kr-
ško pojasnjuje, da pri izgradnji otroških igrišč sledi skupnemu interesu 
in dogovoru vseh zainteresiranih strani tako uporabnikov, krajevne sku-
pnosti kot občine. Ob večstanovanjskih objektih oziroma soseskah je 
možno v okviru funkcionalnega zemljišča k objektu oz. skupnega funk-
cionalnega zemljišča k več takim objektom urediti poleg zelenic in ra-
znih zasaditev, tudi igrala za otroke oz. otroško igrišče. Takšen postavi-
tve in vzdrževanje le teh morajo organizirati stanovalci, običajno preko 
svojih upravljavcev stanovanjskih objektov. Ureditev je podobna kot pri 
lastnikih individualnih hiš, ki si tudi pri svojih hišah postavijo različna 
igrala za svoje otroke.

Občina Krško se zaveda pomembnosti otroških igrišč. Zaveda se tudi, 
da obstoječa mreža otroških igrišč ne zadostuje potrebam uporabnikov, 
tako po številu kakor tudi po opremljenosti in vzdrževanosti.  Občina Kr-
ško bo zagotovila čim boljšo odprtost otroških igrišč pri javnih zavodih.  
V okviru vzdrževanja parkovnih površin in zelenic pa se bo namenila ve-
čja pozornost urejanju določenih lokacij za potrebe otroških igrišč (rib-
nik Resa, kompleks okrog stadiona Matije Gubca, itd). Občinska uprava 
je prav tako sklenila, da se bo pri sprejemanju prihodnjih proračunov 
zagotavljalo tudi sredstva za urejanje takšnih lokacij z igrali za otro-
ke. V letošnjem letu Občina Krško načrtuje pripravo meril za financira-
nje KS, kjer bo eno od meril tudi urejanje otroških igrišč. S tem bo kra-
jevnim skupnostim, ki nimajo večjih parkovnih površin in zelenic, ki jih 
ureja občina, dana možnost in sredstva s katerimi bodo glede na svoje 
potrebe lahko urejale določene površine z igrali za otroke.

Svetniško vprašanje svetnika Slovenske demokratske stranke Janeza 
Krajnca na 18. seji občinskega sveta občine Krško se je nanašalo na iz-
vajanje in financiranje deratizacije v občini. Oddelek za družbene de-
javnosti Občine Krško pojasnjuje, da je namen, vrsta in obseg dera-
tizacije v občini Krško določen v Odloku o obvezni, splošni in občasni 
deratizaciji v občini Krško. Ta narekuje, da se mora zaradi uspešne-
ga preprečevanja nalezljivih bolezni in velike gospodarske škode, ki jo 
povzročajo glodalci, izvajati splošna in občasna deratizacija na obmo-
čju celotne občine v naseljih z več kot 10 gospodinjstev. Prav tako se 
mora deratizacija opraviti tudi v vseh romskih naseljih. Obvezna splo-
šna deratizacija se izvaja dvakrat letno, obvezna štirikrat letno, med-
tem ko občasno deratizacijo odredi sanitarna. Stroški za izvedbo dera-
tizacije bremenijo:

lastnike oziroma uporabnike zgradb za stanovanjske prostore s pripa-
dajočimi objekti in površine v zasebni lasti, 
sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanjskih hiš za stanovanjske 
prostore s pripadajočimi objekti in površine v družbeni lasti,
sredstva za redno vzdrževanje pri javnih prometnih in zelenih povr-
šinah,
uporabnike instalacijskih kolektorjev po enakem ključu, kot krijejo 
redno vzdrževanje, vodno skupnost Dolenjske pa za brežine vodo-
tokov,
upravljalce za javne komunalne in druge naprave,
upravljalca sanitarne deponije.

Ker »Vodne skupnosti Dolenjske« ni več, stroške deratizacije brežin vodo-
tokov, pa tudi deratizacijo romskega naselja Kerinov grm, poravna občina 
Krško iz proračuna, izvajalca pa izbere po postopku zbiranja ponudb. Dru-
gačen sistem financiranja bi terjal zagotavljanje drugih finančnih virov in 
spremembo 9. člena Odloka. Predmetni odlok je po svoji vsebini, pred-
vsem terminološko in glede pristojnosti organov, zastarel, zato bo občin-
ska uprava v prihodnjem letu pripravila nov osnutek odloka in ga posredo-
vala v obravnavo in sprejem OS. 

•

•

•

•

•
•

Kanal S1 ima svoje izhodišče 
v že zgrajenem zadrževalnem 
bazenu ZB1 v Zatonu v starem 
delu mesta Krško, od koder bo 
potekal ob reki Savi pod obsto-
ječim mostom mimo stadiona 
Matija Gubec do severnega 
roba industrijske cone Žadovi-
nek, kjer se nahaja črpališče, 
ki bo prečrpavalo odpadno 
vodo na levi breg reke Save. 
V Žadovinku je izgradnja ka-
nala S8 v zaključni fazi. Izva-
jalec del Primorje d.d. v tem 
času izvaja dela tudi na Drno-
vem na kanalu S6 ter na preč-

Začeli	z	izgradnjo	kanalizacijskega	
kanala	po	desnem	bregu	reke	Save
Občina Krško je konec minulega tedna v sklopu druge faze izgradnje kanalizacijskega omrežja Krško za-
čela z izgradnjo kanala S1, ki poteka po desnem bregu reke Save in bo odpadno vodo odvajal proti či-
stilni napravi pri podjetju Vipap.

kanju reke Save s kanalizacijo 
pod dnom rečne struge.

V drugi polovici leta 2008 bo 
zgrajeno še preostalo kanali-
zacijsko omrežje v smeri vasi 
Brege, Mrtvice, Vihre ter del 
od čistilne naprave pri Vipapu 
mimo naselja Vrbina do Spo-
dnjega Starega Grada. S tem 
bo 5 mio evrov vredna investi-
cija, ki je v 42 % sofinancira-
na s sredstvi evropskega ko-
hezijskega sklada, zaključena 
in sistem odvajanja odpadnih 
voda vzpostavljen.

CICIBANOVE URICE!

Vrtec Krško bo v šolskem letu 2007/08 organiziral
CICIBANOVE URICE,

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

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

 v mesecu aprilu in maju.

Program se bo izvajal v enoti vrtca v Dolenji vasi. 

Začetek bo v četrtek, 10.4.2008.

Vabljeni so otroci iz Krškega in okolice.

Cicibanove urice so brezplačne.

Otroka lahko prijavite v tajništvu vrtca osebno ali po 
telefonu 07/49-21-558 ali 07/49-05-155 oziroma 

na gsm 041 202 410 do vključno 13.4.2007.

Vljudno vabljeni!

Občina Krško tudi letos v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in skupinami obča-
nov izvaja in spodbuja k čiščenju okolja. 

Število divjih odlagališč se postopno zmanjšuje, k čemur poleg predpisov, ki urejajo ravna-
nje z odpadki, rednega odvoza odpadkov in postopne sanacije divjih odlagališč s strani Ob-
čine Krško, pomembno prispevajo tudi akcije čiščenja v katere se vključujejo občani.

Obveščamo vas, da bo v okviru pomladanskega čiščenja potekalo pobiranje odpadkov, 
ki se nahajajo v okolici naših bivališč in v naravi. Občina Krško bo zagotovila določeno 
število kontejnerjev in njihov odvoz na ustrezno deponijo. Več informacij posreduje-
ta Darko Anžiček (49 81 300) in Robert Grošelj (49 81 314).

Občanke in občane, meščanke in meščane 

VABIMO, 
da se pridružite skupinski delovni akciji, 

ki bo v soboto 5. aprila 2008.

Zbirno mesto bo ob 8. uri pri gostilni Murko v starem mestnem jedru, kjer se bodo obli-
kovale ekipe za čiščenje starega mestnega jedra, javnih površin na Vidmu in v Leskov-
cu (zdravstveni dom in trg). Organizatorji bomo zagotovili tehnične pogoje in sredstva za 
uspešno čiščenje in urejanje. Zahtevnejša opravila pa bodo opravile strokovno usposoblje-
ne ekipe. 

Akcijo bomo zaključili v mestnem parku ob 10. uri, ko bomo v gaju zaslužnih občanov 
odkrili obeležja, na katerih bodo v slovenskem in angleškem jeziku zapisani največji do-
sežki tistih, ki so v mestnem parku že dobili svoje mesto. Mesto v parku bo dobil tudi kip 
Vladimirja Štovička Deček z ribo, ki je del mestnega vodnjaka. Program bo sooblikovala 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško.

S skupnimi močmi bomo lažje ohranili naše mesto lepo in čisto. 

Dobrodošli!
Odbor za olepšanje mesta in Občina Krško

KRŠKO - Župan Franc Bogovič je v torek, 31. marca, na ura-
dnem obisku sprejel veleposlanico Francije Chantal de Ghai-
sne de Bourmont. Visoki gostji je predstavil geografske in kul-
turne značilnosti občine ter koncept gospodarskega razvoja. Pri 
slednjem je izpostavil prostorski razvoj in priložnosti za doma-

če in tuje investicije na 150 ha razpoložljivih poslovnih površin. 
Orisal je projekt izgradnje HE Krško in obvoznice, ki bo razbre-
menila prometne tokove skozi mesto, ter se dotaknil tudi viso-
košolskega izobraževanja in obeh tukajšnjih fakultet. Pozornost 
sta posvetila tudi procesu regionalizacije v Sloveniji, pri čemer 
je župan poudaril, da slednja omogoča več možnosti pa tudi ve-
čjo odgovornost za hitrejši in bolj kakovosten razvoj posame-
znih občin. Župan in veleposlanica sta se najdlje zadržala pri 
sobivanju z jedrskim objektom ter trenutno aktualnih postopkih 
umeščanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 
Nje. eksc. Chantal de Ghaisne de Bourmont je pohvalila razvoj 
mesta in regije ter občini Krško zaželela uspeha pri njenih na-
daljnjih razvojnih aktivnostih.

Obisk	francoske	veleposlanice

Župan in francoska veleposlanica v pogovoru

Velikonočno-
snežni	pohod	
KOPRIVNICA – Turistično dru-
štvo Koprivnica je na veliko-
nočni ponedeljek pripravilo 
drugi pohod na sv. Jošt. Ju-
tranji pogled skozi okno ni 
obetal nič kaj dobrega. Ple-
soče snežinke so spominja-
le bolj na božič kot na veliko 
noč, a mi smo se kljub temu 
odločili, da se odpravimo na 
pot. Tako nas je razmišljalo 
kar nekaj in na koncu se nas 
je zbralo 20 pohodnikov. 

Ko nas je na Joštu po sveti 
maši obsijalo sonce, smo ve-
deli, da smo se odločili prav. 
Ob čudoviti pokrajini, za-
sneženih smrekah in pogle-
du, ki se je razprostiral  da-
leč, smo prehodili Ravni Log 
in cel Veternik, kjer smo se 
tudi okrepčali z golažem. In 
ko smo se vračali proti Veli-
kemu Kamnu, nas tudi sneg, 
ki je začel počasi naletava-
ti, ni več mogel zmotiti. Za-
dovoljni, da smo se druži-
li in nekaj naredili zase, po 
napornih »ješčih« praznikih, 
smo se s pesmijo poslovili v 
večer. 

S. Bračun
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Občina Sevnica je na gra-
du Sevnica prvič organizirala 
srečanje z vsemi javnimi za-
vodi v Občini Sevnica. V uvo-
dnem delu je župan Kristijan 
Janc predstavil načrte in po-
membne investicije, ki se iz-
vajajo v občini. V nadalje-
vanju je Mojca Sešlar, v.d. 
vodje oddelka za družbene 
dejavnosti, predstavila ka-
kšno vlogo imajo javni zavodi, 
na kakšen način se financira-
jo, predstavila je nove inve-
sticije s posameznih področij 
šolstva, zdravstva, kulture in 
športa, ki so se izvedle v za-
dnjih dveh letih, opisala je 
investicije, ki se bodo izvaja-
le v prihodnjih letih in spre-
govorila je o pričakovanjih za 
naprej predvsem v luči do-
brega sodelovanja in aktivne-
ga vključevanja v posamezne 
projekte. V razpravi je bilo 
poudarjeno, da je potrebno 
vseskozi slediti razpisom tako 

s strani države kot tudi Evro-
pe, saj je občinski proračun 
za nove investicije premaj-
hen. V razpravi so posamezni 
direktorji in ravnatelji zavo-
dov predstavili svoje poglede 
na delo in sodelovanje z ob-
čino in probleme, s katerimi 
se srečujejo pri svojem delu. 
Po razpravi so si ogledali film 
o Ajdovskem gradcu, ki se bo 

v letošnjem letu deloma tudi 
obnovil s sofinanciranjem 
sredstev iz Ministrstva za kul-
turo. Ravnatelji in direktorji 
javnih zavodov so predlagali, 
da se vsako leto takšno sre-
čanje ponovi, saj je koristno 
z vidika spoznavanja proble-
mov s posameznih področij in 
iskanja skupnih rešitev.

Čestitke	in	obiski	jubilantov	
ob	rojstnih	dnevih	
Kot smo vas že obvestili preko sredstev javnega obve-
ščanja, je Občino Sevnica v lanskem letu obiskala infor-
macijska pooblaščenka zaradi prijave enega iz med ob-
čanov, da Občina Sevnica krši določila Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, ko je župan pošiljal voščila starejšim 
občanom (za 60.,70., 80., 90. in nato vsak rojstni dan) 
in jih ob njihovem soglasju tudi obiskal. 

Primorani smo bili uničiti vse pridobljene baze osebnih 
podatkov ter prenehati s posredovanjem čestitk ob ju-
bilejih in obiski na domu ter o tem obvestiti informacij-
sko pooblaščenko.

Ker so vprašanja naših občanov čedalje pogostejša, za-
kaj smo prenehali s to prijazno gesto, vas ponovno po-
zivamo, da v kolikor želite prejeti čestitko oziroma že-
lite, da vas obišče župan ob vašem jubileju (za 90., 95. 
in vsak nadaljnji rojstni dan), pokličite na tel.št. 07/81-
61-213, kjer boste dobili vse potrebne informacije.

Predloge lahko podate tudi predstavniki krajevnih sku-
pnosti ter svojci starejših občanov. 

Srečanje	s	predstavniki	
javnih	zavodov

Predstavniki javnih zavodov (foto: Vili Zupančič)

Gradnja	infrastrukture	ob	
HE	Blanca
Na rednem usklajevalnem 
sestanku so se sestali pred-
stavniki Občine Sevnica in 
javnega podjetja Infra za-
radi ureditev ob izgradnji 
HE Blanca. Pričela se je re-
konstrukcija cest na levem 
in desnem bregu reke Save, 
zato je bila posebna pozor-
nost namenjena ureditvi 
prometa v času del. Razpra-
va je tekla tudi o možno-
stih koriščenja lokalnih cest 
za potrebe obvoza in uredi-
tvi teh obvoznih poti. Pred-
stavniki Občine Sevnica so se 
zavzeli, da je potrebno ce-
ste, ki se bodo uporabljale 
za obvoze, primerno uredi-
ti. Razprava je tekla tudi o 
dostopih do vode na akumu-
lacijskem bazenu za potrebe 
dostopov reševanja, zajema-
nja požarne vode, dostopov 
za namen plovbe in za potre-
be namakanja kmetijskih ze-
mljišč. Pričela se je tudi ob-
nova regionalne ceste skozi 
mesto Sevnica. Pričela se je 
obnova ceste na Grič. Cesta 
bo razširjena, v nadaljeva-
nju pa bo zgrajen pločnik, 
javna razsvetljava ter komu-
nalni vodi. Dokončna uredi-
tev bo opravljena po izvedbi 
projekta izgradnje HE Blanca  
in Centralne čistilne naprave 
Sevnica, saj se bo v tem času 

občasno uporabljala tudi kot 
obvozna cesta. Zaradi del na 
cestnih odsekih bo deloma 

moten tudi promet, zato vo-
znike prosimo za razumeva-
nje in strpnost. 

Ureditev ceste skozi Sevnico (foto: Vili Zupančič)

Obnova ceste na Grič (foto: Vili Zupančič)

Na podlagi uspešno opravljenega tehničnega pregleda je bil na 
objektu podružnične osnovne šole in vrtca v Loki pri Zidanem 
Mostu opravljen še kvalitetni prevzem del od izvajalca Remont 
d.d. Zapisniški prevzem del je opravila komisija v sestavi pred-
stavnikov Občine Sevnica, OŠ Savo Kladnik Sevnica, Vrtca Cici-
ban Sevnica, nadzornika ter izvajalcev del. Komisija je ugoto-
vila, da so bila vsa pogodbena dela s strani izvajalca v celoti 
opravljena, skladno z ugotovitvami na tehničnem pregledu pa 
so bile odpravljene tudi vse pomanjkljivosti. Komisija na objek-
tu ni ugotovila vidnih pomanjkljivosti. Novi prostori šole in vrtca 
so bili tako predani investitorju Občini Sevnica. Upravna enota 
Sevnica je za objekt izdala uporabno dovoljenje in s tem so iz-
polnjeni pogoji za pričetek delovanja vrtca v novih prostorih.

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. so pripravile otvoritev sonč-
ne elektrarne Vrhovo in male elektrarne Vrhovo. Slavnostna go-
vornika sta bila direktor Savskih elektrarn Drago Polak in mi-
nister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak. Odprtje novih 
elektrarn pomeni prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov in povečanje deleža obnovljivih virov v slovenski ener-
getski oskrbi. Za savske elektrarne to dvig učinkovitosti proi-
zvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Obe elektrar-
ni skupaj bosta proizvedli 250 megavatnih ur, to pomeni toliko 
energije, kot jo porabi približno 70-80 gospodinjstev. S sončno 
in malo hidroelektrarno Vrhovo so povečali izkoristek električne 
energije za obratovanje hidroelektrarne Vrhovo. Po navedbah 
ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka je ključno spremeni-
ti odnos vsakega posameznika v Sloveniji do energije, namera-
vajo pa spodbujati posameznike in predstavnike gospodarstva k 
učinkovitejši rabe električne energije. V Radečah so se sestali 
člani komisije za vzdrževanje mostu pri HE Vrhovo, ki so ga Sa-
vske elektrarne Ljubljana na osnovi skupnega dogovora preda-
le v upravljanje in uporabo občinama Radeče in Sevnica. Dogo-
vorili so se o pogojih vzdrževanja in prometnem režimu. Preko 
mostu lahko poteka promet za osebna vozila.

Prodaja	zemljišč
Občina Sevnica prodaja nepremičnine – kmetijska ze-
mljišča, kmetije in stavbna zemljišča na območju celo-
tne občine, ki jih ne potrebuje za poslovanje oz. opra-
vljanje svojih nalog. Nekatera zemljišča so skupaj z 
letalskimi posnetki objavljena tudi na spletni strani Ob-
čine Sevnica. Za vse dodatne informacije v zvezi z ze-
mljišči in postopkom prodaje lahko pokličete na tel. 
07/81-61-269 ali pa se osebno oglasite na Občini Sevni-
ca, pisarna 214.

Sevniški podžupan Srečko Ocvirk je na Artu z lastniki ze-
mljišč arškega polja sklical sestanek glede uvedbe namakal-
nega sistema na to področje. Konzorcij za namakanje Po-
dravja že izdeluje Idejno zasnovo namakanja, definirati pa 
je potrebno območje namakanja in v tej fazi se je potreb-
no resno opredeliti, kdo želi in kdo ne v izgradnjo takšnega 
sistema. Za uvedbo namakanja je potrebno pridobiti 80 % 

soglasje lastnikov zemljišč, glede na površino, da se stri-
njajo z uvedbo namakanja. Stroške do izvedbe črpališča in 
cevovodov s hidranti, ki so odvzemno mesto za posamezne-
ga uporabnika, krije 100 % Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ter Evropska unija. Stroške rednega le-
tnega vzdrževanja in uporabo namakalnega sistema krije 
lastnik zemljišč, kjer se nahaja namakalni sistem. Na pred-
stavitvi so se prisotni lastniki zemljišč Arškega polja oprede-
lili, da so zainteresirani za izvedbo namakalnega sistema. V 
nadaljevanju sestanka pa so bili predstavljeni tudi proble-
mi in težave, ki jih imajo krajani v sklopu izgradnje hidroe-
lektrarne Blanca. Načelni dogovor je bil, da Občina Sevnica 
v roku 2-3 tednov s krajani Arta skliče sestanek glede težav 
in rešitev pri izgradnji HE Blanca, ureditev ceste G1, od-
vodnjavanja, ureditev potoka Štegine, dostopnih parcel ter 
okoliške infrastrukture.

Občina Sevnica je preko javnega razpisa Ministrstva za kultu-
ro pridobila sredstva za obnovo arheološkega najdišča Ajdo-
vski gradec. Obnova bo zajemala sanacijo vodnega zbiralni-
ka, krstilnega bazenčka ter druga gradbena dela, ki so vezana 
predvsem na ureditev pešpoti do najdišča. Predračunska vre-
dnost investicije je 57.834 EUR, financiranje s strani države 
pa je 90 % vrednosti. Zavod za varstvo kulturne dediščine Ce-
lje je pripravil vse popise del, ki se nanašajo na investicijo. 
Občina Sevnica se v tem trenutku usklajuje z lastniki zemljišč 
o možnostih koriščenja oziroma o eventualnem odkupu od-
merjenih parcel. Dela se bodo začela predvidoma v mesecu 
maju oziroma, ko bo Ministrstvo za kulturo pridobilo soglas-
je Ministrstva za finance. Vse postopke v zvezi z izvajanjem in 
izbiro izvajalca bo vodila Občina Sevnica v sodelovanju z za-
vodom KŠTM Sevnica.

V Ljubljani so se sestali predstavniki Občine Sevnica in Druž-
be za državne ceste, ki vodi nadzor nad projektom izgradnje 
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Sevnica. V sklo-
pu izgradnje hidroelektrarne Blanca se je pričela celovita re-
konstrukcija Drožanjske in Florjanske ulice, in sicer v izliv-
nem delu potokov, zato bo potrebno slediti tudi z izvedbo 
kolektorjev za kanalizacijski sistem. Do konca meseca avgu-
sta 2009, ko je predviden tehnični pregled za čistilno napravo 
s kanalizacijskim sistemom in spremljajočimi objekti, kate-
remu bo sledilo eno leto poskusnega obratovanja, je potreb-
no zgraditi preko dvanajst kilometrov kanalizacijskih vodov. 
Na lokaciji čistilne naprave na Logu pod Selami se bodo pred-
vidoma v mesecu aprilu pričele tudi arheološke raziskave na 
najdišču Groblje, zaradi česar bo terminsko podaljšana spro-
stitev terena za izvedbo oziroma pričetek gradnje čistilne na-
prave. V ta namen se bodo predstavniki Občine Sevnica se-
stali s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da 
bi določili ukrepe za pospešitev raziskav oziroma sproščanje 
terena, da ne bi bil ogrožen pričetek gradnje, ki je predvide-
na v mesecu juniju. 

Vrtec	LokaMale	elektrarne	in	most	pri	
HE	Vrhovo

Namakanje	ob	HE	Blanca

Dostop	do	širokopasovnih	povezav
Občina Sevnica želi zagotoviti občanom občine Sevnica, ki 
sicer nimajo možnosti dostopa do širokopasovnih povezav 
(interneta), dostop do sodobnih širokopasovnih storitev. V 
nadaljevanju predstavljamo eno izmed večih komercial-
nih možnosti, ki to omogočajo. Dvosmerni satelitski inter-
net preko satelita omogoča rešitev za tiste končne upo-
rabnike, katerim niso dostopne zemeljske širokopasovne 
povezave kot so DSL ali CATV. Navedena oprema omogo-
ča neomejen 24-urni dostop do interneta, največja hitrost 
downloada 1024 kbit/s ter največjo hitrost uploada 128 
kbit/s. Več informacij na www.elsat.si ali pri g. Borisu Po-
redošu na mobilni tel. št. 040/286-940.

Izgradnja	centralne	čistilne	
naprave

Namakanje ob HE Blanca (foto arhiv Občine)

Obnova	Ajdovskega	gradca
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bastjan Vodlan, plesni par 
Luka Vodlan in Maja Omo-
všek ter v odsotnosti Ve-
sna Vučajnk; Ana Vodeb in 
Urška Štus, telovadki Gim-
nastičnega društva Rain; v 
odsotnosti spidvejist Iztok 
Šantej, člana Triatlon klu-
ba Krško Jaroslav Kovačič 
in Blaž Žmavčič; Rok Grilc 
iz Kolesarskega kluba Olimp, 
mlada in obetavna tenisači-

ca Hana Umek iz  Teniške-
ga kluba Krško, šahisti Ša-
hovskega kluba Krško Mirela 
Ahmatovič, Karmen Mar in 
v odsotnosti Ana Muzychuk 
ter Samo Štajner, zadnje  
priznanje pa sta Bogovič in 
Kozmus v odsotnosti podeli-
la Maji Marušič, radioama-
terki Radiokluba Krško.  

Bojana Mavsar

Priznanja so ob glasbenih 
vložkih, ki jih je izvajal Tro-
bilni kvintet Glasbene šole 
Krško, prejeli: Rok Vegelj, 
Haris Ameti in v odsotnosti 
Rok Kerin, vsi trije plaval-
ci PK Celulozar Krško, člani-
ce in član Karate kluba Tri-
glav Marija Jeler, Jasmina 
Grilc, Saša Venek, Denisa 
Širič, Andrej Pajk in v od-
sotnosti Danijela Grilc; član 
Kluba tajskega boksa Pri-
mož Hribšek, nogometaši-
ce in nogometaši NK Krško  
Adrijana Bogolina, Alja Kr-
znarič, Dejan Rusič in v od-
sotnosti Slaviša Dvorančič 
ter Robert Berič; rokome-
taši RK Krško - Klemen in 
Nejc Cehte, Tomislav Sla-
mar in v odsotnosti Blaž Ša-
lamon; Nina Mandl, člani-
ca Multisport kluba Krško, 
Aleksandra Voglar in Katja 
Krejan, članici Posavskega 
alpinističnega kluba, Jelica 
Majstorovič in Damjan Pa-
vlin, strelca Strelskega klu-
ba Leskovec, člani Plesnega 
kluba Lukec, in sicer Se-

Priznanja	za	38	krških	
športnikov
KRŠKO – V petek, 21.marca, je že četrto leto zapored krški župan Franc Bo-
govič v krški Dvorani v parku pripravil sprejem za športnike iz športnih dru-
štev in klubov v občini Krško, ki so v letu 2007 osvojili prvo mesto na ura-
dnih državnih prvenstvih, dosegli kategorizacijo pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije ali nastopili za državno reprezentanco. Z letošnjim gostom, Primo-
žem Kozmusom, svetovnim podprvakom v metu kladiva, je župan Bogovič 
podelil priznanje 38 športnikom. 

Športniki iz občine Krško v družbi s Primožem 
Kozmusom (na sliki spodaj desno) 

Diplome za mladinski razred 
so prejeli Vid Bogovič, An-
draž Božičnik, Bruno Bu-
dič, Denis Butara, Tjaša 
Gorišek, Sandi Hotko, Ti-
len Kolarič, Dejan Kozole, 
Uroš Matjašič, Žan Obrado-
vič, Gabrijela Pešec, Aljaž 
Petančič, Sandi Petelinc, 
Vojko Vučkovič, Vid Zev-
nik, Jure Žabjek, Matija 
Žalac in Damjan Žerjav. Di-
plome za državni razred so 
podelili Matjažu Avšiču, To-
mažu Bogoviču, Petru Di-
mitrovskemu, Mateji Drob-
nič, Mateju Dušiču, Jožetu 
Ferenčaku, Maji Ferenčak, 
Dejanu Harapinu, Andra-
žu Hribarju, Anici Hribar, 
Borisu Irtu, Bojanu Jevše-
varju, Francu Kolariču, Ve-
sni Kržan, Danijelu Lipar-
ju, Rudolfu Mlinariču, Jaki 
Piltaverju, Juriju Rovanu, 
Gorazdu Slemenšku, Marku 
Slemenšku in Boštjanu Vim-
polšku. Diplome za perspek-
tivni razred so bile pode-
ljene Luciji Križnik, Petru 
Pšeničniku in Marku Špiler-
ju. Športni znak so prejeli 
Damjan Žerjav, Rok Derža-
nič in Maja Petan, plaketo 
pa Vlado Kevo in Ivan Ve-
ble. Športnica leta je posta-

Kozmus,	Špilerjeva	in	
Derenda	–	Ferenčak
BREŽICE - V sreda, 19. marca, je Športna zveza Brežice v brežiškem Prosve-
tnem domu pripravila prireditev Športnik leta 2007 in najzaslužnejšim breži-
škim športnikom podelila najrazličnejša priznanja za športne dosežke. 

la Barbara Špiler, športnik 
leta Primož Kozmus, oba 
športnika sta člana Atletske-
ga kluba Brežice, ekipa leta 
pa je bila lani dvojica An-
drejka Ferenčak in Matic 
Derenda iz Društva borilnih 
veščin Katana Globoko. 

Slovesne podelitve sta se 
udeležila tudi član sloven-
skega Olimpijskega komiteja 
in zlati olimpijec na konju z 
ročaji Miroslav Cerar in bre-
žiški župan Ivan Molan,  se-
veda pa je zbranim namenil 
nekaj besed tudi predsednik 

brežiških športnikov Stane 
Tomše. Prireditev sta pove-
zovala Antea Mramor in Le-
nart Lipovšek, kulturno pa 
so športni dogodek popestri-
li plesalci Plesnega društva 
Imani in glasbena skupina 
D'palinka band.  

M. Kalčič M.      

Šopek brežiških športnikov po podelitvi

Na 8. tradicionalni prireditvi 
Športnik leta občine Sevnica, 
ki je tokrat potekala v dvo-
rani TVD Partizan v Boštanju, 
so bili podeljeni pokali naj-
boljšim športnikom, ki so leto 
2007 zaznamovali z odličnimi 
dosežki. Za prijetno vzdušje 
so poskrbeli glasbena zased-
ba Trio K Orchestra ter ple-
sni skupini Narkotik in Mlade 
žurerke, zbrane pa sta nago-
vorila bivši alpski smučar Ma-
tjaž Vrhovnik in podpredse-
dnik Športne zveze Sevnica 
Rudi Dobnik. Dobro delo-
vanje športne zveze, ki pod 
svojim okriljem združuje 34 
klubov oz. 2570 športnikov, 
sta pohvalila direktorica za-
voda KŠTM Petra Pozderec 
in župan Kristijan Janc, ki 
je izpostavil tudi nekatere 
planirane občinske investi-
cije v športno infrastruktu-
ro, kot so izgradnja atletske 
steze pri bazenu, kolesarskih 
poti in pešpoti ob Savi, do-
datne športne dvorane v Kr-
melju ter ureditev možnosti 
za aktivnosti na vodi. Za de-
lovanje športnikov oz. špor-
tnih klubov je občina v lan-
skem letu namenila 800.000 
evrov. 

Športna osebnost leta je po-
stal Miran Grubenšek, ki je 
leta 1994 skupaj s prijatelji 
pričel v občini Sevnica z re-
dno organizirano vadbo sa-

Sevniški	športniki	leta	so	
karateisti	in	atleta
BOŠTANJ – Zadnjo marčevsko soboto je Športna zveza Sevnica v sodelovanju z javnim zavodom KŠTM 
Sevnica podelila nagrade najboljšim športnikom v občini. S svojimi dosežki so preteklo leto najbolj za-
znamovali trener borilnih veščin Miran Grubenšek, članska ekipa karate kluba HYPO v postavi Rok Čre-
pinšek, Denis Orač in Marko Stopar ter atleta Borut Veber in Maja Teraž.

moobrambe oziroma ju-jitsa. 
V okviru sekcije ŠD Policist 
Krško je organiziral vadbe-
ne centre v Sevnici, Bošta-
nju in Tržišču. Pod njegovim 
vodstvom je vadilo okoli 70 
učencev in dijakov iz sevni-
ške občine, pa tudi iz sose-
dnjih. Bil je tudi eden izmed 
pobudnikov ustanovitve Ju-
jitsu zveze Slovenije, kasne-
je pa tudi pobudnik ustano-
vitve Društva borilnih veščin 
Ippon, kateremu je predse-
doval od leta 2001 do 2007. 
V šoli borilnih veščin »Sen-
sei«, ki jo je ustanovil leta 
1998, poučuje borilne vešči-
ne študente in delavce pra-
vosodnih organov. Je avtor 
več prispevkov v različnih 
športnih medijih, tik pred iz-
idom pa je tudi učbenik z na-

slovom Ju-jitsu za mlade in 
začetnike. 

Naziv športna ekipa leta je 
bil tudi letos podeljen član-
ski ekipi Karate kluba Hypo v 
postavi Rok Črepinšek, De-
nis Orač in Marko Stopar. 
Ekipa je samo v zadnjih dveh 
letih na različnih tekmova-
njih na državnih, mednaro-
dnih in svetovnih prvenstvih 
ter mednarodnih grand prix 
turnirjih osvojila 17 medalj, 
od tega 14 zlatih, 2 srebrni in 
1 bronasto. V letu 2007 so na 
državnem prvenstvu in dveh 
mednarodnih grand prix tur-
nirjih osvojili 3 zlate meda-
lje, sicer pa imajo osvojenih 
12 zaporednih naslovov eki-
pnih državnih prvakov. Uskla-
jena in borbena ekipa že 16. 

leto zapored vadi pod stro-
kovnim vodstvom glavnega 
trenerja Jurija Orača.

26-letni atlet Borut Veber, 
ki je osvojil naslov športnika 
leta, je v preteklem letu do-
segel 1. mesto na državnem 
prvenstvu za člane v teku na 
800 m ter 1. mesti na atlet-
skem pokalu Slovenije za 
člane v teku na 800 m in na 
1500 m. Poleg ostalih odlič-
nih uvrstitev se lahko pohva-
li tudi z nastopom v članski 
reprezentanci Slovenije v 1. 
ligi evropskih reprezentanc v 
Italiji, kjer je dosegel 6. me-
sto v teku na 1500 m ter 7. 
mesto na 800 m.

Že drugo leto zapored je 
športnica leta postala 19-le-
tna atletinja Maja Teraž. 1. 
mesta je osvojila na dvoran-
skem državnem prvenstvu za 
mladinke v teku na 3000 m, 
na državnem prvenstvu v ce-
stnem teku za starejše mla-
dinke na 10 km ter na držav-
nem prvenstvu za članice na 
3000 m v teku na zapreke. Na 
ostalih državnih prvenstvih 
je v lanskem letu osvojila še 
tri druga in tri tretja mesta, 
omeniti pa velja še 5. mesto 
na evropskem ekipnem poka-
lu na 3000 m v teku zapreke 
na Češkem.

Tanja Grabrijan

Trener borilnih veščin Miran Grubenšek, članska ekipa 
karate kluba HYPO - Denis Orač, Rok Črepinšek in 
Marko Stopar ter atleta Maja Teraž in Borut Veber KRŠKO, PRAGA 

- Mladi rokome-
taši iz Krške-
ga so bili uspe-
šni na turneji v 
češki Pragi. Na 
pot sta odšli 
dve ekipi, in si-
cer letnik 1995 
in mlajši (na fo-
tografiji) ter le-
tnik 1993 in 
mlajši, skupaj 37 igralcev. Sodelovali so na uveljavljenem med-
narodnem turnirju, v družbi ekip iz 18 držav. »Na turnirju je na-
stopalo 54 ekip v generaciji letnika 1993 in 48 ekip v generaciji 
letnika 1995. Podatek, da sta obe ekipi izpadli šele v četrtfina-
lu, potrjuje dejstvo, da se v klubu z mladimi dobro dela in da je 
prihodnost kluba svetla,« je dogodek komentiral trener Gašper 
Kovač. Kot ocenjujejo v klubu, je njihov uspeh že, da so sodelo-
vali na uveljavljenem mednarodnem turnirju v družbi ekip iz 18 
držav. Kovač dodaja, da sta obe ekipi skozi celoten turnir nav-
duševali gledalce in trenerje ostalih ekip z dinamično, učinkovi-
to in na oko dopadljivo igro ter z angažiranim in borbenim pri-
stopom vseh igralcev.

KRŠKO - Na štadionu Matije Gubca v Krškem je v nede-
ljo potekala prva letošnja spidvej dirka, in sicer za držav-
no prvenstvo posameznikov Avstrije, Hrvaške in Sloveni-
je. V programu B so trojno zmago slavili hrvaški vozniki 
na čelu s Krešom Petkovićem. V A programu so bili domači 
navijači posebej zadovoljni vse do četrtega nastopa Iza-
ka Šanteja, ko je po treh zmagah odnehal zaradi odpove-
di motorja. Na koncu sta se Matej Žagar in Jernej Kolenko 
v dodatni vožnji pomerila za prvo mesto v korist prvega, 
prav tako pa Šantej in Jurica Pavlic (Hrvaška) za tretje 
mesto, uspešnejši pa je bil krški spidvejist. Naslednja dir-
ka v Krškem Velika nagrada Slovenije 26. aprila.

Mladi	rokometaši	v	Pragi

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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KRŠKO - V soboto, 15. marca, smo se otroci in starši zbra-
li na železniški postaji Krško. Na vlaku smo izvedeli, da ne 
bomo začeli pohoda v Rimskih Toplicah, pač pa v Hrastni-
ku. Peš smo se odpravili na Gore. Hodili smo tudi po goz-

dni poti, kjer smo se valjali v listju. Na Gorah smo se preo-
blekli, malicali in imeli tudi kviz, na katerem smo vsi dobili 
zanimive nagrade. Potem smo odšli še na Kopitnik. Pri koči 
smo se igrali in počivali. Odšli smo tudi na vrh Kopitnika. Na 
zadnjem delu poti smo plezali po skalah. Na vrhu je bil ču-
dovit razgled. Pot navzdol je bila zelo strma. Pogumno so jo 
prehodili tudi najmlajši. Ko smo prispeli na železniško po-
stajo v Rimskih Toplicah, nam je pred prihodom vlaka osta-
lo še nekaj časa za igranje. Vlak nas je hitro pripeljal v Kr-
ško. Bil je čudovit izlet. 

Pia Vodeb 5.c

BISTRICA OB SOTLI - V večnamenskem prostoru v osnovni šoli 
je potekala prireditev v počastitev dneva žena in materinske-
ga dneva, ki so jo pripravili učenci in učitelji OŠ Bistrica ob So-
tli v sodelovanju z občino. Vsako obiskovalko, ki jih je bilo v 

veselje vseh lepo število, je čakala majhna pozornost, troben-
tica v lončku. V razgibanem kulturnem programu so sodelova-
li učenci od prvega do devetega razreda, svoje pa so pridali 
tudi otroci iz vrtca. Za obiskovalke so zapeli, zaplesali, igrali 
in recitirali. Na koncu sta prisotne pozdravila ravnatelj osnov-
ne šole Bogomir Marčinković in župan Jože Pregrad. Oba sta 
posebej čestitala vsem ženam, materam in dekletom ob njiho-
vem prazniku ter jih povabila na druženje s pogostitvijo.

Suzana Moškon

Planinski	izlet	na	Gore	in	
Kopitnik

Udeleženci izleta na Kopitniku

Proslava	ob	dnevu	žena

Proslavi je sledila še pogostitev.

BREŽICE - V času od 9. do 16. marca je na Gimnaziji Breži-
ce zopet potekala mednarodna izmenjava ekonomskih gim-
nazij z nemško partnersko šolo Heimschule Lender Sasbach 
iz dežele Baden Württemberg. Dijaki so pri pouku z mentor-

ji izdelali slovensko-nemško primerjavo šolskih sistemov in 
proučili vpliv inflacije na dijaške dohodke. V nekaterih od-
delkih sta pouk ekonomije vzporedno poučevala Irena Pa-
pac in Michael Krübel. Druženje se je nadaljevalo s spo-
znavanjem turistične ponudbe Term Čatež, z ekskurzijo po 
Savinjski regiji in z družabnimi igrami. Ob slovesu je bilo 
opaziti marsikatero dijaško solzico, ki bo zažarela v mavrici 
letos meseca maja ob ponovnem snidenju v Nemčiji.  I.P.

STUDENEC - Običaji, ki spremljajo veliko noč, so si od pokrajine 
do pokrajine zelo različni. Da bi v današnjem času ohranili del 
našega ljudskega izročila, se trudimo tudi na naši šoli. Na naši 
šoli vodja šole Andreja Janc izvaja projekt že dvanajsto leto. 
Cilj projekta je ohranjanje ljudskega izročila. Vsako leto znova 

ponovimo značilno-
sti izdelovanja pir-
hov, barve, s kateri-
mi barvamo jajca in 
motiv, ki je zelo po-
memben. Na šoli iz-
vedemo Natečaj za 
najlepši pirh. Ne-
kajkrat nas je obi-
skal naš upokojeni 
likovni pedagog, sli-
kar Mirko Bogovič 
iz Loke, ki nam je 
zaupal male skriv-
nosti izdelovanja 
pravega pirha. So-

deloval je pri natečaju, nas poučil in usmeril na še boljšo pot. 
Učenci v šolo prinašajo pirhe, ki so ves čas na razstavi. Nihče 
ne ve, kdo je lastnik posameznega pirha, le vsak zase. V petek 
se učiteljice postavimo v vlogo ocenjevalca. Upoštevamo krite-
rije, ki so jih učenci slišali na začetku natečaja. Izberemo naj-
lepše tri in jih simbolično obdarimo, vsi ostali učenci pa prej-
mejo čokoladno jajce za sodelovanje.

Erika Anzelc Intihar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

Natečaj	za	najlepši	studenški	
pirh

Ocenjevanje pirhov na studenški šoli

Mednarodna	izmenjava	z	
Nemčijo

Brežiški in nemški dijaki na skupnem druženju

GLOBOKO - V vrtcu pri OŠ Globoko že drugo leto sodelujemo v 
projektu Euchires, bolj znanem kot projekt Pasavček, letos pa 
se je v projekt vključil tudi 1. razred OŠ Globoko. K sodelovanju 
smo povabili Postajo prometne policije Krško in komandir Peter 
Molan se je skupaj s sodelavci vabilu prijazno odzval. Policist 
Karl Župevc in vzgojitelji smo poleg ostalih dejavnosti projek-
ta en teden na šolskem parkirišču sprejemali otroke ob priho-
du v vrtec. Ustrezno nameščene in pripete otroke smo pohvalili 

in nagradili s spodbudnim darilcem. Pri zbiranju gradiva, ki smo 
ga podarjali otrokom, so nam policisti velikodušno ponudili po-
moč in prispevali figurice Pasavčka, odsevne trakove in kresnič-
ke. Policisti so otrokom predstavili tudi policijska vozila in nji-
hovo opremo. S svojim prijaznim pristopom in pripravljenostjo 
na odgovarjanje otroškim vprašanjem so pomembno prispevali k 
ustvarjanju pozitivnega odnosa do policije in njenih dejavnosti. 
Otroci so policistova navodila za uporabo varnostnih sedežev in 
pasov vzeli resno ter z opominjanjem staršev postali neke vrste 
skrbniki za pripenjanje v družinskih vozilih. Hkrati pa se je na-
šem vabilu prijazno odzval tudi policist Policijske postaje Breži-
ce Ignac Bizjak, ki je z otroki spregovoril na srečanjih v oddel-
kih in še dodatno utrdil prizadevanja delavcev vrtca in šole.
Strokovni delavci menimo, da smo družine z dejavnostmi pro-
jekta temeljito seznanili s pomembnostjo uporabe varnostnih 
sedežev in varnostnih pasov, za utrjevanje navade pa se bomo 
trudili še naprej.

Mateja Kalin, dipl. vzg.

Pasavček	tudi	v	vrtcu	Globoko

Globoški otroci so spoznali tudi notranjost policijskega 
vozila.

KOPRIVNICA - »Mama, tako zelo te imam rada!« in »hvala 
za strta srca in ograje, ki si jih popravila!« so bile naše že-
lje, zahvale in čestitke spoštovanim mamam ob materin-
skem dnevu, ki smo ga na OŠ Koprivnica praznovali 25. mar-

ca. Mnogo mamic in babic si je prišlo ogledat svoje otroke in 
vnuke, ki so jih učiteljice in vzgojiteljice pripravile za prire-
ditev. Program so izvajali recitatorji, plesalci, pevski zbor in 
instrumentalisti. Naši najmlajši iz vrtca so na ta dan postali 
čebelice in rožice. Ob koncu proslave smo se otroci in odra-
sli malo posladkali in poklepetali ter odšli z željo,da bi ma-
mam podarili čimveč sonca in lepih trenutkov.

Emanuela Bukovinski, 9.r,
OŠ Koprivnica

Mamam	smo	polepšali	večer

Nastopajoči na prireditvi v Koprivnici

BLANCA - Spet je prišla pomlad. Učenci OŠ Blanca smo v venček 
spletli pesmice, ki so pogrele srca naših mamic, babic, očetov 
in vseh, ki jih imamo radi. Skupaj z njimi smo se poveselili ži-
vljenja in pomladnega prebujanja. Ustvarjali smo tudi v pomla-

dnih delavnicah. Čas hiti. Minevajo dnevi, pomlad je že z nami, 
za njo poletje, jesen in zima in vse se bo zopet zavrtelo v čude-
žnem krogu. Veseli smo, da nas je obiskalo veliko število naših 
najdražjih in so skupaj z nami odganjali zimo.

 Učiteljice Ksenija, Majda,Tatjana, Stanka in Mateja

Dan	pomladi	na	OŠ	Blanca

GLOBOKO - Zaposleni in otroci iz vrtca pri OŠ Globoko smo pri-
pravili projekt »Druge kulture me bogatijo«. Skozi pravljico smo 
spoznavali življenje, običaje, glasbo, živali, oblačila in prehra-
no na afriškem kontinentu. Največji poudarek smo dali glasbe-

nemu izražanju, ki smo ga dosegli preko doživljajskega poslu-
šanja afriške glasbe različnih plemen in posnemanju njihovega 
tradicionalnega ritma. Otroci so tudi uživali pri igranju na nji-
hove ljudske inštrumente. Skozi projekt smo spoznavali in se se-
znanjali z drugačnostjo druge kulture, njihovega načina in stila 
življenja. Skupaj smo dosegli cilj, da smo postali občutljivejši za 
sprejemanje druge kulture – drugačnosti. Projekt smo izvajali v 
vseh skupinah vrtca in ga zaključili s skupno predstavo za starše 
in druge krajane. Sledila je pogostitev s tropskim sadjem. 

Kolektiv vrtca pri OŠ Globoko

Druge	kulture	me	bogatijo	
skozi	pravljico

Globoški vrtičkarji med predstavo za starše

PODBOČJE - Vrtec je v četrtek, 20. marca, pripravil prosla-
vo ob materinskem dnevu, na katero so bili povabljeni star-
ši otrok iz omenjenega vrtca. Program so izvedle vsaka sku-
pina zase. Pri najmlajših Sončkih so najprej otroci in njihovi 
starši izdelali velikonočnega jajčka, ki so ga okrasili z barv-

nimi listki. Ob koncu so s pomočjo vzgojiteljic zapeli nekaj 
pesmic. Otroci iz skupine Muc so se staršem predstavili s pe-
smicami in ob glasbi so tudi zaplesali. Otroci iz skupine Me-
tuljčkov so poleg proslave ob materinskem dnevu pripravili 
tudi delavnico v okviru projekta Pasavček. Na kratko so star-
še seznanili s projektom Pasavček, ki poteka skozi vso šolsko 
leto. Otroci so skupaj s svojimi starši izdelali pare. Motiv, ki 
so ga vzgojiteljice izbrale je bil »Red je vedno pas pripet«. 
Vsaka skupina je ob končani prireditvi iskala Velikonočnega 
zajčka, ki se jim je skril v bližini vrtca. Razveselil jih je s 
polno košaro čokoladnih jajčk. Otroci so mu v zahvalo zape-
li nekaj pesmic in se fotografirali z njim. 

Darinka Tomažin

Materinski	dan	in	iskanje	
velikonočnega	zajčka

Otroci z velikonočnim zajčkom
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Geslo križanke pošljite do četrtka 24.4.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja SALON ZAVES SONČEK, 
Frančiška Levičar s.p., TPC Slovenska vas 2L, 8261 Jesenice na Dolenjskem.:

Nagrajenci 5/08 številke:
1. Dragec Deželak, Pot na Zajčjo Goro 15, Sevnica
2. Marija Resnik, Sremič 29, Krško
3. Breda Urek, Dečno selo 45, Artiče

Geslo 05/2008 številke: 
Z DOBRO VOLJO DO 
LEPEGA IZGLEDA

Nagrade:
1. nagrada: Bon v vrednosti 50,00 €
2. nagrada: Bon v vrednosti 30,00 €
3. nagrada: Bon v vrednosti 20,00 €

VVE pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki

v skladu
z Zakonom o vrtcih (Ur.l. RS št. 12/1996 in spremembe 

Ur.l. RS, št. 44/2000, 78/2003, 113/2003-UPB1, 
72/2005, 100/2005-UPB2, 25/2008) 

objavlja

RAZPIS
za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2008/2009

(od 1.09.2008 do 31.08.2009)

Vrtec bo predvidoma izvajal dnevne programe v traja-
nju od 6 do 9 ur. Dnevni programi so namenjeni otro-
kom od prvega leta starosti do vstopa v šolo. Poslovni 
čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure.

Otroci bodo vključeni v skupine prvega (od 1. do 3. let) 
in drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v 
šolo) ter kombinirane skupine teh dveh obdobij. Posa-
mezni program se bo izvajal, če bo prijavljenih zado-
stno število otrok.

Vpis bo potekal v mesecu aprilu 2008 do vključno 
5.5.2008. 

Otroka morate vpisati tudi, če boste varstvo potrebova-
li šele sredi šolskega leta.
Starši oziroma zakoniti zastopniki boste pisno obveščeni 
o rezultatih vpisa najkasneje do 30. junija 2008.

Vlogo za vpis otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki 
dvignete v svetovalni službi v šoli, v vrtcu ali na spletnih 
straneh OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.  

Ravnateljica
Melita Skušek, prof.

Občni zbor Društva za oživitev mesta Brežice je 26. 
marca letos potrdil program bodočih prizadevanj za 
oživitev mestnega jedra Brežic. Program  obsega dvo-
je: razkriti   vrednote in pomen srednjeveških Brežic 
ter odzivanje na pomembnejša vprašanja. V ta namen 
je v pripravi že tretja obsežna knjiga dvanajstih avtor-
jev, ki bodo osvetlili  zanimivosti iz življenja in razvo-
ja mestnega jedra Brežic. Delo vodi uredniški odbor v 
okviru programa »brežiške študije«,  ki jih je uteme-
ljil Jože Škofljanec z ureditvijo  prve knjige in z njego-
vim z prispevkom v knjigi Župnija Sv. Lovrenca v Breži-
cah. Vodilna strokovnjakinja pri organizaciji brežiških 
študij je Alenka Černelič Krošelj. Društvo je hvaležno 
vsem strokovnjakom, ki ste se vključili v zahtevne nalo-
ge, in to predvsem iz dobrohotnih nagibov  ker  visoko 
cenite  zgodovinske vrednote Brežic. Za razumevanje in 
pomoč se lepo zahvaljujemo Občini Brežice in vsem, ki 
nam pomagate in sodelujete z nami. 

Karl Filipčič
predsednik Društva za oživitev mesta Brežice

PREJELI SMO

Na	poti	že	tretja	knjiga	
o	Brežicah

V času, ko poslušamo in gledamo vroče debate o nerešenih 
obmejnih vprašanjih s Hrvaško, so ostali preveč v senci ne-
rešeni problemi glede nuklearke v Krškem. V OO SNS Krško 
menimo, da bi morali tudi v javni razpravi o odlagališču ra-
dioaktivnih odpadkov veliko bolj resno in odločno spregovo-
riti o tem. 

Če že moramo trpeti lastne, slovenske odpadke, medtem ko 
se na naš račun lepo redi predvsem Ljubljana in njene in-
štitucije, ki nam tako rade solijo pamet, ne vemo, zakaj bi 
morali tiho prenašati tudi hrvaške. Od vlade bi morali zah-
tevati, da se še v času pogajanja Hrvaške za vstop v EU še en-
krat preveri ravnanje te države, ki bo pokazalo, da ni zrela 
za vstop v EU tudi zaradi njenega neodgovornega ravnanja v 
zvezi z jedrsko energijo.

Hrvaško elektrogospodarstvo prejema iz Krškega ogromne 
količine elektrike, ki omogoča delovanje njihove industri-
je in oskrbo njihovim gospodinjstvom. Posledice delovanja 
elektrarne pa nosimo samo prebivalci v okolici elektrarne, 
finančne stroške pa za zdaj samo slovenski državljani. Kdor 
trdi drugače, naj pove, koliko sredstev so doslej Hrvati pri-
spevali ali vsaj, koliko jih imajo v Skladu, ki so ga menda 
ustanovili.

V teh dneh pozabljamo, da so nas tudi v primeru sporazuma o 
NEK močno preigrali, saj ta določa, da bodo lahko njihovi od-
padki v elektrarni vse do leta 2023, medtem ko moramo svoje 
pospraviti do leta 2013. In še teh rokov ne bi bilo, če se ne bi 
Krčani pod vodstvom župana uprli brezbrižnosti tedanje slo-
venskega vlade. Krčani se moramo vprašati tudi, kaj bo z NEK 
in odpadki, če ponovno pridejo na oblast v Slovenji tisti, ki 
so sprejeli tako ohlapen in do Hrvatov dobrohoten sporazum? 

Sprašujemo, do kdaj bosta Krško in Slovenija dopustila, da 
se na Krškem polju kopičijo odpadki, ki nastajajo ob prozvo-
dnji električne energije, ki služi hrvaškemu gospodarstvu. 

Nesprejemljivo je tolmačenje ARAO, da moramo mi najprej 
imeti odlagališče, potem pa se bomo lahko pogajali s Hrva-
ti, češ, da moramo najprej pomesti pred svojim pragom. Go-
spoda v Ljubljani pozabljajo, da Krčani že imamo odpadke 
in še kaj drugega na svojem pragu. Ampak le zakaj bi pome-
tali in kompostirali tudi hrvaške radioaktivne smeti na Kr-
škem polju?

Občinski odbor SNS Krško
Dušan Šiško, član Občinskega sveta občine Krško

Do	kdaj	hrvaške	radioaktivne	
smeti	na	Krškem	polju?

SPOROČILO	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 ...).

Da bo vaš dom zasijal kot toplo

pomladansko sonce, vam bomo

pomagali v

SALONU ZAVES "SONČEK".

SALON ZAVES

SONČEK
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Del. čas: pon.- pet: 09.00 - 12.00; 15.00 - 19.00

sobota: 09.00 - 13.00

TPC Slovenska vas 2L, 8261 Jesenice na Dolenjskem

tel.: 07 45 74 660; 07 33 76 485 (Novo mesto)
- OGLED IN SVETOVANJE

- IZMERA IN MONTAŽA KARNIS

- IZDELAVA ZAVES...

PROSTI ČAS, PREJELI SMO
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Prodam kravo simentalko, staro tri 
leta in brejo tri mesece, ter telico li-
muzin, staro 14 mesecev. 
Tel.: 07 49 77 259

Prodam kamp prikolico z vso opre-
mo znamke Tabbert 5000 letnik 1980, 
v odličnem stanju, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 438 932

Prodam odojke, težke od 20 do 25 kg, 
cena po dogovoru. Tel.: 07 48 83 083

Prodam teličko LS.CK, staro 5 mese-
cev, in bikca LS.LIM, starega 3 mese-
ce, kravo LS.CK, drugič brejo 4 mese-
ce. Tel.: 041 468 384

Prodam telico črno bele pasme, težko 
430 kg, staro 18 mesecev, primerno za 
osemenitev ter nadaljnjo rejo. 
Tel.: 040 803 850

Prodam dvižna garažna kovinska vrata, 
240 x 200, in traktorsko prikolico. 
Tel.: 041 826 046

Ugodno prodam starinske klopi, vr-
tno uto z vrati, oknom, nadstreškom in 
dvojno kritino. Tel.: 041 709 516

Prodam kolovrat, starinski, po obliki je 
narejen za štajersko regijo, je v brez-
hibnem stanju, cena 150 €.
Tel.: 041 565 089

Prodam povsem novo večjo klubsko 
mizo, pravokotno, temnejše barve, 
nizka, po želji pošljem fotografijo na 
e-mail. Tel.: 031 803 599

Prodam dobro ohranjen tepih 2x3 m, 
sive in vijolične barve, za 50 €. 
Tel.: 041 915 221

Prodam posteljico bele barve iz izre-
zljanega lesa, skoraj nov otroški jogi, 
poleg podarim dve posteljnini in varo-
valno obrobo iz pene. 
Tel.: 041 360 405 

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Marketing

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

OBVESTILA

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

špirovcev (roženic). Tel.: 07 49 67 545

Kupim dvo- ali dvoinpolsobno stano-
vanje v Krškem, možna tudi menjava 
manjšega stanovanja za večje, z do-
plačilom. Tel.: 051 814 630

Oddam puhalnik brez motorja, pro-
dam štedilnik na trda goriva Alfa 90 
cm, cena 100 €. Tel.: 040 744 778

Menjam traktor in kabino Zetor 1125, v 
odličnem stanju, za traktor na 4 pogo-
ne ali Tomo V. Tel.: 041 826 046

Prodam urejen vinograd, terase, 450 
trt, sadni vrt, opremljen vikend, voda, 
elektrika, telefon, skupaj 50 arov. 
Tel.: 07 81 88 091

Prodam hišo z gospodarskim poslo-
pjem in zemljo v Kapelah – Slogonsko. 
Tel.: 07 49 26 537

Prodamo trisobno stanovanje v Rade-
čah. Tel.: 031 626 717

Prodam šest hektarjev mešanega goz-
da na Površju pri Raki, gozd je dosto-
pen z vsemi stroji. Tel.: 051 633 499

Prodam dva travnika v izmeri 2024 m2 

in 5070 m2, Gazice, Veliko Mraševo. 
Tel.: 07 49 78 147

Prodam ali oddam v najem poslovni 
prostor v centru Senovega, primeren 
za pisarniško oz. drugo mirno dejav-
nost. Tel.: 031 524 010

Prodam stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 041 935 804

Prodam vinograd, 700 trt, 30 arov, s 
hramom, na lepi sončni legi v Brezjah 
pri Bojsnem. Tel.: 031 701 781

Prodam električno verižno dvigalo Mi-
nor 500 kg in kostanjev les, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 57 205 

FS 50QT-3
1345 €
850 €

FS 50QT
1230 €
790 €

w w w . m o t o r j i - m a c h . s i
NUDIMO VAM DEVET RAZLIČNIH MODELOV!

Serijo skuterjev s štiritaktnim motorjem 50, 125, in 150 ccm

Telefon: 040/218 217, Fax: 01/541 77 31
E-pošta: info@motorji-mach.si
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

OTROŠKA TRGOVINA BAMBI, TA-BU CENTER KRŠKO, TEL.: 07 49 27 337
Del. čas: od pon. do pet.: 8.00 - 20.00, sobota: 8.00 - 17.00
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- OTROŠKI SEDEŽI, VOZIČKI RAMATTI

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

www.vratazaren.si

Sekcijska garažna vrata Crawford - 
Originalna švedska kvaliteta, zaprta vodila.
INDUSTRIJSKA VRATA
ROLO VRATA

GARAŽNA VRATA
Tip G60, debelina izolacije 42 mm

PROTIVLOMNA IN 
PROTIPOŽARNA VRATA

10 let
garancije

Golek 17, 8270 Krško
tel: 07 49 212 59, 
gsm: 041 652 343
fax: 07 49 212 50, 
info@vratazaren.si
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JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA
Grič 12, 8290 SEVNICA, GSM: 041/650 054, E-mail: jozekosem@email.si

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

Trdinova 1, 8250 Brežice, Tel.: 07/499-22-33

OPTIKA KEBER
Damjan Keber s.p.

Vsak ponedeljek dopoldan

in drugi ter četrti četrtek

v mesecu popoldan!

Pokličite!

Ordinira spec. oft. dr. Krešimir Macan.

OKULISTIČNI PREGLEDI

Prodam travnika na Bregah, v izme-
ri 64 in 45 m², in traktorsko kosilnico 
dvojni rez Ino 1,80 m širine, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 710 045

Prodam 165 let staro žepno srebrno 
uro Perret Fils, brezhibno, Zenit Ome-
ga ter ročno Omega avtomatik ter Omi-
kron. Tel.: 041 724 335

Prodam nakladalko Sip 19, obračalnik 
220 in puhalnik z motorjem. 
Tel.: 041 835 932

Prodam molzni stroj ter motor APN 6 
S, letnik 2000. Tel.: 031 585 179

Prodam kosilnico BCS 127, bencin – 
petrolej, z vozičkom, lepo ohranjeno. 
Tel.: 07 81 44 361

Prodam nahrbtno kosilnico Aktive Big – 
lakserico. Tel.: 041 773 484 

Prodam kosilnico BCS z vozičkom, trač-
ni obračalnik 2,20 m, rabljen samo 10 
ur, in poravnalko s cirkularjem, brez el. 
motorja. Tel.: 041 552 915

Prodam gozdarski vitel znamke Di-
trojt, vlečna moč je 30 ton. 
Tel.: 031 502 727

Prodam kosilnico BCS, acme motor, 
kosa 110, visoka kolesa, odlično ohra-
njena, bencin – petrolej in svinčene 
uteži 2 x 30 kg. Tel.: 031 866 698

Prodam ali menjam za snežno frezo 
Mulčer Muta UK60, gre tudi na mali BCS 
(stari) priklop, dva vijaka. 
Tel.: 041 385 397

Prodam kosilnico BCS dvojni rez 182 
cm in zagrbljalnik Deuz – Fahr 280 cm, 
ugodno. Tel.: 07 81 88 460

Prodam samohodno kosilnico – zadnji 
pogon, rotacijsko Elma 55, rabljeno tri 
sezone za 5 arov vinograda. 
Tel.: 051 318 944 – zvečer

Prodam bencinsko škropilnico, rablje-
no eno sezono, črpalko s 100 m cevi. 
Tel.: 07 74 49 060

Prodam teličko simentalko, staro 8 te-
dnov. Tel.: 040 547 487 

Prodam dva prašiča cca 180 kg in odoj-
ke 30 kg. Tel.: 031 306 645

Prodam bikca in teličko, križano med 
črnobelo in limuzin pasmo, težko 80 
kg. Tel.: 051 687 815

Prodam teličko, staro 10 tednov, si-
mentalko – limuzin ali menjam za bik-
ca starega od 10 dni dalje, samo ne za 
frizijko. Tel.: 07 81 89 161

Prodam prašiče, težke od 80 do 150 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 135

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

VEDEŽEVANJE

090 66 27 
1,25 EUR / min 

ŽENITNO
POSREDOVANJE

090 66 28
1,50 EUR / min

D
M

B 
D

.O
.O

., 
Kr

šk
a 

va
s 6

3,
 8

26
2 

Kr
šk

a 
va

s

SEJEM V KRŠKEM

VSE NA ENEM MESTU:
OBLAČILA, SPODNJE PERILO, OBUTEV, POSTELJNINA, ORODJE, 

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SHUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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JOŽETA PETERKOVIČA

ZAHVALA
V sredo, 26. marca, smo se na Sromelj-
skem pokopališču poslovili od dragega 
moža, očeta, tasta, starega očeta, praded-
ka, brata in strica

iz Curnovca
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za ustno in pisno izrečena sožalja, za podarjene sveče 
in cvetje. Hvala kolektivu Elektro Celje - enota Krško, MPZ Sro-
mlje, KS Sromlje, TD Sromlje in ljudskim pevcem Sromlje. Hva-
la sosedi Jožici Verstovšek, upokojenemu sodelavcu Ivanu Lapu-
hu, predsedniku MPZ Sromlje Tonetu Banu in vojnemu tovarišu 
Jožetu Zupančiču za lepe poslovilne besede. Hvala dr. Marinčk-
ovi in patronažni sestri Doroteji Zidar. Hvala tudi g. Jožetu Žič-
karju za organizacijo pogreba in g. kaplanu iz Brežic. Posebej 
pa smo dolžni zahvalo družini Verstovšek iz Curnovca za vse-
stransko pomoč.

Hvala vsem še enkrat, tudi tistim, ki jih nismo posebej imeno-
vali, pa so nam kakorkoli pomagali. 

Žalujoči vsi njegovi

Vsako slovo je težko,
zadnje najbolj boleče…

Oddam v najem vinograd s 1000 trta-
mi, na Kremenu v Krškem. 
Tel.: 041 843 828

Kupim parcelo ali starejšo hišo na 
sončni in mirni legi v okolici Brežic, do-
bro plačilo. Tel.: 041 582 342 

Kupim pašnik – travnik nižjega razre-
da, Velika ali Mala Dolina z okolico. 
Tel.: 031 876 668

Kupim kompresor z napeljavo za trak-
tor Deutz 48. Tel.:  07 49 87 849 

Kupim 180 kom. strešne opeke Vesna -  
Bramac, sive barve. Tel.: 040 177 478 

Kupim gozd v katastrski občini Anovec, 
Sremič, Pleterje ali Stara vas. 
Tel.: 041 313 429

V Posavju iščem gradbeno parcelo z 
možnostjo delnega plačila in delne 
kompenzacije z mizarskimi deli. 
Tel.: 031 262 632 

Kupim traktor na pogon 4 x 4, lahko s 
priključkom, dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim 600 do 700 kosov rabljene stre-
šne opeke in 13 rabljenih, 4 m dolgih 
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izdaja 
Zavod Neviodunum  
v Krškem 

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice, Sevnica 
in Kostanjevica na Krki, od 
6.3.2008 za občino Radeče.
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 
Matjaž Mirt, 
Trženje in promocija 
Bojana Kunej  
tel.: 07 49 05 780 
bojana.kunej@posavje.info
Rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki je 
9. aprila. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. Ne-
naročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne hono-
riramo.
Tisk 
Delo d. d. - Tiskarsko sre-
dišče, Ljubljana
Naklada 
25.600 izvodov
Časopis je brezplačen. 
Naročniki plačajo samo 
poštnino.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  3 .  i n  1 6 .  a p r i l o m

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorniku 
in za nekomercialne namene. Vsak 

bralec lahko objavi v posamezni šte-
vilki praviloma le po en oglas. Za po-
novno objavo mora naročnik ponovno 
poslati naročilo, vendar bomo oglas z 

si pravico spremembe vsebine in zavr-
nitve oglasa. Za resničnost in verodo-
stojnost objavljenih oglasov odgovar-
ja 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 časopi-
sa, na naslovu: 
Posavski obzornik, Trg M. Gubca 3, 
8270 Krško.

isto vsebino objavili največ dvakrat.
Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-
vo in s tiskanimi črkami. Oglas mora 
biti napisan v slovenskem jeziku. V 
primeru, da bo mali oglas daljši od 20 
besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo 

Četrtek, 3. 4.
ob 12.00 v MC Sevnica: odprtje razstave „Rad-a imam ko-
šarko“ v okviru likovnega natečaja za osnovnošolce
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: slovenski mlad. film Tea
ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: otvoritev razstave 
udeležencev slikarske delavnice pod mentorstvom Toneta 
Zgonca

Petek, 4. 4.
ob 15.00 na parkirišču Zdravstvenega doma Krško: test hoje 
na 2 km
ob 18.00 v mali dvorani KD Krško: javna tribuna „Slovenijo 
je mogoče voditi bolje“, gost predsednik SD in evropski po-
slanec Borut Pahor
ob 19.00 v restavraciji hotela City Krško: Praznik vina Sre-
mič 2008 – vodena degustacija najbolje ocenjenih vin
ob 19.00 v Galeriji Krško: odprtje razstave „Teater“ aka-
demske slikarke Nataše Ribič
ob 19.00 v knjižnici na Senovem: predstavitev zbornika Poti 
prve povojne generacije dijakov in dijakinj, ki so se šolali na 
učiteljišču v Ljubljani v letih 1945-1949 in pogovor z učite-
ljicami Silvo Golouh, Meto Habicht in Ivo Dernač
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: monokomedija Shirley 
Valentine, darilna predstava za modri abonma in izven
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: ljudska veseloigra 
„Moža je zatajila!“
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupine Zabra-
njeno pušenje
ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival 2008 – 3. del

Sobota, 5. 4.
ob 8.00 pri gostilni Murko v Krškem: skupinska delovna akci-
ja pomladnega urejanja in vrdrževanja čistega okolja v mestu 
Krško, ob 10.00 zaključek v mestnem parku
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, brezplačne ustvarjal-
ne delavnice za najmlajše – izdelava ogrlic iz testenin
ob 10.00 v MC Sevnica: seminar „Ali naj postanem podje-
tnik“ 
ob 11.00 v Kulturnem domu Krško: prireditev ob svetovnem 
dnevu Romov – romske kulturne skupine, gost Halgato band
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica za otroke in 
mlade – osnove animiranih filmov
ob 14.00 v telovadnici OŠ Podbočje: turnir za prvaka 3. slo-
venske košarkarske lige
ob 17.00 na turistični kmetiji Balon – Bela gorca na Bizelj-
skem: odprtje razstave bizeljskega ajdovega kolača in pred-
stavitev raziskovalne naloge „Od zrna do mize - ajda“
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: Praznik vina Sremič 2008 
– zaključna slovesnost s kulturnim programom in podelitvijo 
priznanj, ob 20.00 v restavraciji hotela City Krško: vinogra-
dniški ples z ansamblom Senovški muzikanti
ob 18.00 v MC Sevnica: Joga v vsakdanjem življenju – uvo-
dni sestanek
ob 19.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje „Tunizija – 
osvajanje z bandirjem“
ob 19.00 v Prosvetnem domu Artiče: jubilejni koncert ob 40-
letnici delovanja folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče
ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: ljudska veseloigra 
„Moža je zatajila!“ 
ob 20.00 v OŠ Koprivnica: koncert zasedbe 4 generacije s pri-
jatelji
ob 20.00 v Domu Svobode Krmelj: komedija „Ne vem, sm lih 
kar pršu...“ v izvedbi 
gledališke skupine Ceglis Krmelj

Nedelja, 6. 4.
ob 9.00 pri KS Globoko: pohod po mejah KS Globoko
ob 19.00 v Kulturni dvorani Studenec: komedija Prigode iz 
ambulante v izvedbi gledališke skupine KD Studenec

Ponedeljek, 7. 4.
ob 19.00 v MC Sevnica: predavanje o zdravilnih rastlinah
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Torek, 8. 4.
ob 17.30 v Kulturnem domu Krško: igrano-lutkovna pred-
stava Pika Nogavička, za rumeni abonma in izven

Sreda, 9. 4.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin
ob 10.00 v Kulturnem domu Krško: prireditev ob 50-letni-
ci Srednje šole Krško
ob 17.00 avli EtrŠ Brežice: območna revija mladinskih pev-
skih zborov „Pustite nam ta svet“
ob 18.00 v MC Brežice: sredin mednarodni popoldan

Četrtek, 10. 4.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: območno srečanje 
predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov „Poj z 
menoj“
ob 17.00 v MC Brežice: okrogla miza „Mladi in podjetni-
štvo v Posavju“

Petek, 11. 4.
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: koncert Mladih harmo-
nikarjev iz Podbočja, za oranžni abonma in izven
ob 19.00 v TVD Partizan Boštanj: gledališka predstava 
„Slovenija – od kod lepote tvoje“
ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer
ob 20.00 v Kulturni dvorani Sevnica: komedija „Randez 
vous“ v izvedbi Gledališkega društva Radeče 

Sobota, 12. 4.
ob 6.00 z avtobusne postaje Sevnica: sobotni planinski iz-
let na Kočevsko
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, brezplačne 
ustvarjalne delavnice za najmlajše – medvedki iz ostan-
kov blaga
ob 18.00 v Domu krajanov Sromlje: srečanje ljudskih pev-
cev „Pozdrav pomladi“
ob 20.00 v MC Sevnica: predizbor za Rock Otočec 2008
ob 20.00 v krajevnem domu na Velikem Trnu: koncert KD 
Anton Aškerc Koprivnica „Pozdrav pomladi“

Nedelja, 13. 4.
ob 9.00 pri cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: pohod po poteh 
dr. Slavka Sušina
ob 9.00 pred MC Sevnica: čistilna akcija „Mladi za čisto 
okolje“
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: monokomedija Kolum-
bovo jajce

Ponedeljek, 14. 4.
ob 17.00 v Prosvetnem domu Brežice: območno srečanje 
otroških folklornih skupin

Torek, 15. 4.
ob 8.30 v MC Brežice: Delujmo lokalno – regijski mladin-
ski dogodek
ob 19.00 v Tržišču: predavanje o zeliščih in njihovi upora-
bi „Za vsako bolezen raste roža“
ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija „Prere-
kanja“
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: gledališka predstava 
„Matjaž Javšnik in provokatorji“, za abonma in izven

Sreda, 16. 4.
ob 6.30 z avtobusne postaje Sevnica: planinski izlet
od 15.00 do 18.00 v Knjižnici Sevnica: slovenski dnevi 
knjige – Igor Kužnik: Prikaz ročne izdelave knjig
ob 17.00 v Prosvetnem domu Globoko: Globoko poje – 
pevski zbori se predstavijo
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje Toma Kri-
žnarja „Darfur – vojna za vodo“
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, 
nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam leseno panoramsko steno 
2.390 x 2.190 – balkon, vrata 100 x 210 
in pet kosov oken, vse novo. 
Tel.: 07 49 57 068 (zvečer)

Prodam malo rabljen električni štedil-
nik, grelna plošča steklokeramična, ter 
otroško kolo znamke Olpran, dimenzije 
gum 24 x 2,125. Tel.: 041 652 045

Prodam več starih hrastovih sodov od 
100 do 1500 litrov. Tel.: 041 653 309

Prodam cisterno Creina 3200 l. za gno-
jevko. Tel.: 07 49 51 250

Prodam peč na drva in črpalko. 
Tel.: 07 49 51 233

Prodam hrastove plohe – 5 cm, so zrač-
no suhi, cena 350 €, cca 5 m³. 
Tel.: 051 672 581

Prodam igrice za playstation 2 - NBA 
07, tenis, FIFA 08 in olimpijske igre, vse 
po ugodni ceni. Tel.: 031 393 409

Prodam pomivalno korito inox 120 cm, 
nasadno, s koritom in odcejalnikom de-
sno, malo rabljeno. Tel.: 041 652 547

Prodam dva enoseda, lepo ohranjena, 
kot nova, stara 3 leta, rjava, masiva, 
80 €/kom. Tel.: 031 804 231

Prodam kotno računalniško mizo s pre-
dalom za tipkovnico in policami ter 
traktorske gume. Tel.: 040 796 143

Prodam nov pleten koš, cena 40 €. 
Tel.: 031 709 544

Prodam suhomontažno polkrožno tuš 
kabino 80 x 80, kaljeno steklo, cena 
150 €. Tel.: 07 49 26 253

Prodam večjo količino domačega žga-
nja – sadjevec – hruškovec. 
Tel.: 051 304 760

Prodam zelo kakovostno vino, belo in 
rdeče, cena 1€/liter, večjo količino pri-
peljem na dom. Tel.: 041 720 308

Prodam hruškovo žganje, 4 €/liter. 
Tel.: 031 399 614

Prodam kvalitetno žganje – sadjevec, 
cena 3,50 €. Tel.: 041 524 287

Prodam mešano rdeče vino, cena 1 €/
liter. Tel.: 041 813 074

Prodam domačo slivovko, cena 6 €/li-
ter, čisto frankinjo, cena 2 €, ter meša-
no rdeče vino, cena 1,3 €. 
Tel.: 041 439 908

Prodam 70 litrov vinskega žganja, ugo-
dno. Tel.: 041 294 793

Prodam beli jedilni krompir ter rde-
čega – Romano in prašiča, težkega cca 
150 kg. Tel.: 07 49 67 826 – zvečer
 
Prodam slamo v balah, kocke, dogno-
jevalec koruze, dvoredni z motikami. 
Tel.: 07 49 67 337 – zvečer

Prodam Volvo 460 gle, letnik 1994, 
odlično ohranjen, prevoženih 102.000 
km, registriran do 11. aprila 2008. 
Tel.: 030 911 534 

Prodam AX 1,1 i, letnik 93, lepo ohra-
njen, reg. do 29.9.2008, cena 420 €. 
Tel.: 040 274 855 

Prodam drva, metrska ali nasekana. 
Tel.: 040 464 458

Prodam jedilni ter semenski krompir 
sorte desire. Tel.: 031 845 064

Prodam naravno sušeno koruzo v zr-
nju. Tel.: 041 825 153

Prodam koruzo v zrnju in belač za ko-
ruzo. Tel.: 07 49 20 057

Prodam koruzo v zrnju ali v storžih, 
lahko tudi menjava za domače koline 
od 100 do 150 kg. Tel.: 031 688 859

Prodam 3000 kg ječmena. 
Tel.: 031 761 266

Prodam Fiat Punto 55 S, letnik 1997, 
registriran do 9.2.2009, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 557 447

Prodam Alfa Romeo, letnik 2003, tip 
1561,9, rdeče barve, registriran do 
25.5.2008, 139.600 km, kompletna 
oprema, serijska knjižica. 
Tel.: 031 218 039

Prodam traktor McCormic, 66 km, lepo 
ohranjen, s kabino, 3500 €. 
Tel.: 041 644 149

Prodam avto Fiat Tempra, letnik 1993, 
reg. do 28.8., centralno zaklepanje, 
digitalna armatura, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 585 245

Prodam platišča in gume Kumho 
205/70 S+M, 15 colske, 1200 km, za 
avto Suzuki Dimi ali za Samuraj. 
Tel.: 041 215 716

Prodam platišča z letnimi  gumami za 
AX (Dunlop 155/70  R13), cena 110 €, z 
gumami, prevoženih 5000 km. 
Tel.: 041 833 946

Prodam Peugeot 206 1,4, letnik 2001, 
prevoženih 62.500 km, 1. lastnica, re-
gistriran do oktobra, nekaramboliran, 
zelo dobro ohranjen. Tel.: 041 697 076

Prodam Rav 4 2.0 D-4D-Toyota, srebrne 
barve, prev. 101.000 km, zelo lepo ohra-
njen, letnik 2003. Tel.: 041 840 601

Prosim, da mi kdo podari otroška igra-
la za na vrt; hiško, tobogan, peskovnik, 
avto ali motor na akumulatorski pogon. 
Hvala. Tel.: 031 526 835

Stiki: 42-letni samski moški želi spo-
znati samsko žensko brez otrok, ki bi 
bila pripravljena priti na moj dom za 
skupno življenje. Tel.: 051 802 323

Stiki: 44-letni moški, višje postave, 
želi spoznati žensko od 35 do 40  let, 
za skupno življenje, pošljite SMS na: 
070 830 460 

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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Nakupi s kartico 
Mercator Pika
in določeno število zbranih pik,
vam lahko v določenem
bonitetnem obdobju prinesejo
dodatni 3 do 6 odstotni popust.
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vabi k sodelovanju
v PROGRAMU PRIREDITEV za leto 2008

Namen prireditev: Programi bodo prvenstveno namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti v 
širšem smislu, prijetnemu in koristnemu preživljanju prostega časa, oživljanju starega 
mestnega jedra Brežic, promociji mesta, občine in regije ter predstavitvi (promociji) 
izvajalcev programa in njihove dejavnosti. Vstop na večino prireditev bo brezplačen.

Vabljeni izvajalci: 
slikarji, fotografi, kiparji, arhitekti, oblikovalci, modni kreatorji;
pesniki, pisatelji, recitatorji, igralci, animatorji, lutkarji, čarovniki, voditelji oz. 
moderatorji;
manjše dramske skupine, lutkovne skupine, izvajalci stand-up komedij, monodram;
scenaristi, režiserji, snemalci, producenti ter drugi filmski in televizijski ustvarjalci;
pevke in pevci, vokalne, vokalno-instrumentalne ali instrumentalne zasedbe različnih  
glasbenih zvrsti;
drugi potencialni izvajalci, kot so avtorji novih knjig in predstavniki ter člani različnih 
društev, klubov, kreativnih skupin itd.

 
Pogoji sodelovanja: Izvedbe organizator 
praviloma ne honorira, možna je povrni-
tev določenih stroškov. Izvajalcu zagotavlja-
mo promocijo preko medijev (Posavski ob-
zornik, TV Krško in IK KTV Brežice, spletna 
stran www.posavje.info) ter raznih napo-
vednikov.

Čas in kraj dogajanja: od aprila do oktobra 
2008 v Mestnem atriju Brežice, CPB 17. 

Prijave in informacije po elektronski pošti 
mestni.atrij@posavje.info, tel.: 040 164 654.
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INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
NOVICE, KRONIKA, ŠPORT, KULTURA, NAPOVEDNIK...


