
KRŠKO – V soboto, 26. aprila, se bodo na krškem Štadionu Ma-
tije Gubca že sedmič zapored pomerili svetovni mojstri spe-
edwaya, in sicer na uvodni dirki za svetovno prvenstvo posa-
meznikov oz. serijo GP. Na Veliki nagradi Slovenije bo domače 
barve branil Ljubljančan Matej Žagar, na priložnost v primeru 
odstopov pa naj bi čakala Izak Šantej in Jernej Kolenko.
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SROMLJE – Člani Turističnega društva Sromlje so pred tre-
mi leti s posebno delovno akcijo poskrbeli, da bodo iz leta 
v leto želi sadove svojega ustvarjanja, saj so posadili 400 
čebulic narcis. Te so se v utripu pomladnih dni prebudile in 
tako se letos v polnem sijaju v rahlih aprilskih sapicah po-

zibava že približno 3.000 cvetov. Predsednica turističnega 
društva Anica Kranjčič pravi, da so narcise avtohtona slo-
venska roža, niso gojitveno zahtevne, varne so pred podze-
mnimi sovražniki, kot je voluhar, obenem pa so tudi znanil-
ke pomladi. Nasad, ki se razteza po brežini pod sromeljsko 
cerkvijo, naj bi v bodoče še razširili.  M. K. M.

Na stotine cvetočih narcis 

Nasad sromeljskih narcis v polnem razcvetu

Predsednik Kmečke zadru-
ge (KZ) Kostanjevica na Krki 
Roman Škrjanc informacije 
o domnevni oddaji v najem 
kostanjeviškega kulturnega 
doma ni želel komentirati, 
saj se, kot je dejal, s tem 
nima časa ukvarjati. V ko-
likor je zadruga objekt res 
oddala v najem, je to v na-
sprotju z odredbo Okrajnega 
sodišča Krško, ki je KZ Kosta-
njevica začasno – do rešitve 
tožbe na Upravnem sodišču 
v Ljubljani – prepovedala od-
tujitev ali obremenitev ne-
premičnine, saj je iz njenih 
dejanj sklepati, da ima na-
men nepremičnino prodati. 
Med drugim so februarja lani 
Občini Kostanjevica posla-
li ponudbo za prodajo doma, 
ceno pa postavili na 209.000 
evrov, ki naj bi jih kupec po-

Namesto kulturnega doma 
hotel za petičneže?
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kmečka zadruga Kostanjevica naj bi po neuradnih po-
datkih kostanjeviški kulturni dom dala v najem lastniku ene najpomembnejših 
slovenskih medijskih skupin. Ta naj bi v objektu uredil nadstandardni luksuzni 
hotel, v prvih stikih z vodstvom Občine Kostanjevica pa dopušča tudi možnost, 
da bi se v domu ohranila kulturna dvorana, ki jo občina še kako potrebuje. V 
Kmečki zadrugi Kostanjevica zadeve nočejo komentirati.

ravnal v roku 30 dni (!). Obči-
na Kostanjevica na Krki je na-
mreč lani na Upravno sodišče 
v Ljubljani vložila dve tožbi 
zoper KZ Kostanjevica, s ka-
terima med drugim izpodbi-
ja veljavnost odločbe Občin-
skega ljudskega odbora Krško 
iz 28.4.1959, s katero je bilo 
zemljišče, kljub temu, da je 
bilo zazidano stavbno zemlji-
šče, kot kmetijsko zemljišče 
dodeljeno v trajno brezplač-
no uporabo KZ Kostanjevica. 
KD Kostanjevica je bil kasne-
je s sklepom Občinskega sve-
ta Krško razglašen za javno 
infrastrukturo na področju 
kulture. Po zakonu o uresni-

čevanju javnega interesa za 
kulturo so lahko javna kultur-
na infrastruktura le neprimič-
nine, ki so v javni lasti. 

Na Občini Kostanjevica na 
Krki pravijo, da bi bila smi-
selna neke vrste poravnava, 
saj gre v primeru kulturnega 
doma Kostanjevica dejansko 
za javno lastnino, zgrajeno 
z družbeno koristnim delom, 
ki je bila le pravno formalno 
prenešena na KZ. Nepremič-
nina bi po mnenju občinske 
uprave morala biti v še ve-
dno nerešeni delitveni bilan-
ci z Občino Krško.

P. Pavlovič

Usoda kulturnega doma Kostanjevica ostaja še naprej 
negotova.

Kulturni dom Kostanjevi-
ca je bil v središču pozor-
nosti že v začetku lanske-
ga leta, ko ga je Kmečka 
zadruga Kostanjevica že-
lela prodati znanemu kr-
škemu podjetniku. Sle-
dnji je zaradi ogorčenih 
odzivov v mestu in pro-
testa Občine Kostanjevi-
ca na Krki kasneje odsto-
pil od nakupa, čeprav je 
zanj že položil aro.  

Prenova garancijske sheme 
Posavja, ki je že delovala 
pred nekaj leti, je pomemb-
na predvsem zaradi globalne 
finančne in bančne krize, za-
radi katere so banke v veči-
ni primerov dvignile obrestne 
mere za kredite, predvsem 
pa zahtevajo bistveno višja 
zavarovanja. Bistvo prenove 
so enostavnejši in krajši po-

Garancije bodo podjetnikom 
omogočile ugodne kredite
KRŠKO – Direktor Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje Robert Ostrelič 
je prepričan, da je bilo delo agencije v lanskem letu dobro in uspešno ter da se 
tako nadaljuje tudi letos. Lani so s 14 projekti posavskih občin na razpisih Služ-
be Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za obdobje 2007-2009 
dobili odobrenih 11 milijonov evrov sredstev iz evropskega sklada za regionalni 
razvoj, kar Posavje uvršča med najuspešnejše regije z vidika črpanja evropskih 
sredstev. Lani so med drugim tudi prenovili garancijsko shemo Posavja.

stopki za izdajo garancij, niž-
ji stroški odobritve ter nižje 
obrestne mere – šestmesečni 
EURIBOR + 0,7 %. Javni razpis 
za dolgoročne investicijske 
kreditev z garancijami bodo 
predvidoma objavili 25. apri-
la, na razpolago pa bo slabih 
620 tisoč evrov sredstev, od 
tega polovica za garancije. 
Garancija naj bi „pokrila“ od 

50 do 80 % bančnega posojila, 
visokega od pet do 60 tisoč 
evrov. Gre za najugodnejše 
kredite za male podjetnike, 
je poudaril Robert Ostrelič, 
prednost pa bodo imeli ra-
zvojno in ekološko naravnani 
projekti, je dodala svetoval-
ka za gospodarstvo in finanč-
ne vzpodbude Tatjana Ibra-

nadaljevanje na 2. strani

BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO – Danes in v nasle-
dnjih dneh bodo zasedali trije posavski občinski sveti, krški 
celo dvakrat. Kostanjeviški občinski svet se bo danes popol-
dne sestal na 17. redni seji v tem mandatu. Na izrednih se-
jah bosta brežiški občinski svet danes popoldne, krški pa ju-
tri, sprejemala mnenje k predlogu dopolnjenega državnega 
prostorskega načrta za letališče Cerklje ob Krki, oba pa ima-
ta na dnevnem redu tudi potrditev nekaterih investicijskih 
projektov. Neusmiljen tempo sej se nadaljuje predvsem v 
Krškem, kjer se bodo svetniki in svetnice že naslednji četr-
tek sestali že na 20. redni seji v tem mandatu.  P.P. 

Krško in Brežice izredno 
o letališču

Prizor z dirke za Veliko nagrado Slovenije 2006

V Krškem že sedmič GP

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.
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Na predlog Kostaka Krško so 
podražili oskrbo s pitno vodo 
za 7,9 %, odvajanje komunal-
ne odpadne vode za 7 %, či-
ščenje komunalne odpadne 
vode za 11,6 % ter pokopali-
ško-pogrebne storitve za 10 
%. Prihodek od predlaganih 
podražitev naj bi se v celo-
ti namenil stroškov amorti-
zacije za objekte gospodar-
ske infrastrukture. Takšne 
podražitve bi po Kostako-
vih izračunih mesečno polo-
žnico za komunalne storitve 
povprečnega gospodinjstva 
povišale za 4,4 % oziroma za 
1,91 evra. Čeprav so neka-
teri vodje svetniških skupin 
za prejšnjo izdajo Posavske-

Brez glasu proti podražitvam
KRŠKO - Krški občinski svetniki in svetnice so na nadaljevanju 19. redne seje pred dvema tednoma po 
sicer dolgi razpravi brez glasu proti izglasovali podražitev nekaterih komunalnih storitev. Podražitev 
mora sicer potrditi še Vlada RS, ki še vedno ni potrdila podražitve odvoza odpadkov, na Občinskem sve-
tu Krško potrjene že lani septembra. 

ga obzornika (str. 2, „Bodo 
kljub pomislekom podraži-
li komunalne storitve?“) na-
povedali, da bodo predlo-
gu podražitev nasprotovali, 
je 23 svetnikov na glasova-
nju predlog podprlo, nih-
če pa ni bil proti. V razpra-
vi so nekateri svetniki sicer 
opozarjali, da je podražitev 
previsoka, pa tudi, da bi po-
dražitev, če je res potrebna, 
lahko Občina Krško pokrila iz 
drugega vira, denimo iz na-
domestila zaradi sobivanja z 
jedrskim objektom. Svetniki 
so v skoraj triurni razpravi si-
cer pohvalili izboljšanje kva-
litete komunalnih storitev v 
zadnjih letih, opozarjali pa 

na ponekod ne najboljšo pi-
tno vodo.

Občinski svet je sprejel še vr-
sto sklepov. Omenimo opera-
tivni program odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpa-
dnih vod občine Krško, ki bo 
v naslednjih letih služil kot 
koncept izgradnje kanaliza-
cijskega sistema za odvod 
komunalne odpadne vode 
na komunalne čistilne na-
prave, investicijske projek-
te za izgradnjo komunalne 
infrastrukture v naseljih Ve-
lika vas - Gorenja vas, Vihre 
- Mrtvice, Dolenja vas, Sta-
ri Grad in Pesje ter Senovo 
- Dovško, odlok o zagotovi-

tvi 394.000 evrov za odpravo 
posledic neurja iz leta 2005 
ter odlok o ustanovitvi pro-
računskega stanovanjskega 
sklada Občine Krško. Občin-
ski svet je dal tudi soglasje 
k ceni socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč družini na domu 
v občini Krško za leto 2008 v 
višini 14,66 evrov, pri čemer 
subvencija občine znaša 8,21 
evrov, ter soglasje k ceniku 
storitev v počitniških objek-
tih občine Krško v turistič-
nem naselju Bučanje. Člani 
občinskega sveta so soglaša-
li tudi s trimesečno poskusno 
uvedbo sobotnih voženj za 
krški mestni avtobus. 

P. Pavlovič

Borut Pahor je med drugim 
poudaril, da bo šla stranka SD 
na jesenske volitve pripra-
vljena, z dobro kadrovsko se-
stavo in 280 strani obsežnim 
alternativnim vladnim pro-
gramom, ki bo pripravljen do 
konca tega meseca. Ob tem 
je bilo kar nekaj udeležen-
cev mnenja, da mora stranka 
v osnovnem programu osta-
ti zvesta socialni noti in pra-
vičnosti, predvsem pa so se 
vprašanja in razprave udele-
žencev navezovale na priva-
tizacijo šolstva in zdravstva, 
na odpuščanje delavcev brez 
krivdnih razlogov, na pro-
gramsko shemo RTV Sloveni-
ja in pretirano predvajanje 
komercialnih oglasov. Spra-
ševali so, ali bodo v progra-
mu predvideli ukrepe zaradi 
podnebnih sprememb, mo-
žnost individualne rente iz 
naslova omejene rabe pro-
stora zaradi jedrskega objek-
ta, pravično delitev veteran-
skih sredstev, zanimalo pa jih 
je tudi Pahorjevo stališče o 
pokrajinski zakonodaji. Na to 
vprašanje je odgovoril, da je 
bila po njihovem mnenju pre-
dlagana zakonodaja o finan-
ciranju pokrajin in prenosu 
pooblastil na pokrajine nedo-
rečena in da zagovarja stali-

Pokrajine naj bi bile 
prioriteta prihodnje vlade...
KRŠKO - Pod naslovom Slovenijo je mogoče voditi bolje je v petek, 4. aprila, v krškem Kulturnem domu 
potekala javna tribuna, na kateri je številnim zbranim članom stranke in ostali zainteresirani javnosti 
spregovoril predsednik stranke Socialni demokrati (SD) Borut Pahor. 

šče, da bo ustanovitev le-teh 
prioritetna naloga vlade v na-
slednjem mandatu. 

Sicer pa je Pahor velik del 
svoje razprave posvetil obdo-
bju zadnjih štirih let, pri če-
mer je poudaril, da je Slo-
venija statistično gledano 
napredovala, saj smo beležili 
nepričakovano visoko gospo-

darsko rast in 
najnižjo sto-
pnjo brezpo-
selnosti, po 
drugi stra-
ni pa se ven-
darle pove-
čuje problem 
zado l ževa -
nja, ki lahko 
do lgoročno 
ogrozi makro-
e konomska 
ravnovesja, in 
naraščujoče 
stopnje infla-
cije, ki prav-
zaprav izniči 
vse, kar smo v 
zadnjem letu 
ustvarili. Po 
Pahorjevem 
mnenju vlada 
Janeza Jan-
še ni izpol-
nila pričako-

vanj volivcev tudi zato, „ker 
ugotavljamo, da imamo tudi 
pri tej vladi opravka s koali-
cijo političnih sil, ki je temu, 
da bi ostala na oblasti, pri-
pravljena podrediti vsa druga 
politična opravila.“  

Pahor meni, da se po tej pla-
ti Janševa vladavina ne razli-
kuje bistveno od obdobja po-

litike in vladanja Liberalne 
demokracije Slovenije, ki je 
pred štirimi leti izgubila vo-
litve predvsem iz dveh razlo-
gov, in sicer, ker se je globoko 
zažrla v vse pore družbenega, 
gospodarskega, kulturnega in 
medijskega življenja, kar so 
občutili tudi ljudje, ki se si-
cer ne ukvarjajo s politiko, in 
ker je bil del ljudi, ki ni izka-
zal lojalnosti oblasti, izklju-
čen iz sodelovanja pri ustvar-
janju, iz socialnega življenja 
in kariernega napredovanja. 
Zaradi vsega navedenega je 
po Pahorjevem mnenju čas, 
da na jesenskih volitvah lju-
dje dobijo novo možnost od-
ločitve, pri tem pa je ponov-
no demantiral namigovanja o 
možnosti oblikovanja velike 
koalicije med strankama SD 
in SDS: „Morda bi bila res ve-
lika koalicija prava pot, da se 
v obdobju zatona gospodar-
ske rasti loti strukturnih spre-
memb, ampak danes ugota-
vljam, da imamo z demokrati 
predsednika Janše resda veli-
ko skupnega, a da je še mno-
go več tistega, kar nas ločuje 
od njih in njihovega pogleda 
na vladanje“.

Bojana Mavsar

Borut Pahor

Gre za drevesa na zemljišču, ki je v lasti Kmečke zadruge Ko-
stanjevica na Krki, katere člani naj bi tudi izvršili posek. Po po-
datkih očividcev je v prvem podiranju padlo šest dreves, v dru-
gem pa še eno, nato pa so se delavci zaradi protesta lastnice 
sosednje graščine odnehali.

Kot so nam potrdili na ljubljanski območni enoti Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki je pristojna za 
območje občine Kostanjevica na Krki, gre v primeru dvorca Do-
brava pri Kostanjevici dejansko za varovano območje. „Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Lju-
bljana, za posege v varovano območje Dobrava pri Kostanje-
vici – Dvorec s parkom ni izdal kulturnovarstvenih pogojev ali 
soglasja za posek dreves. Zato je odgovorna konservatorka Pe-
tra Babič Jernejec skladno s svojimi pristojnostmi nemudoma 
ukrepala in nedovoljen poseg prijavila Inšpektoratu za kulturo 
in medije,“ so sporočili z zavoda. 
Predsednik KZ Kostanjevica na Krki Roman Škrjanc meni, da 
zadruga lahko gospodari na svojem, poleg tega pa naj bi bilo 
varovano le območje, ne pa posamezna drevesa. „Lahko je ne-
kaj ščititi, dati za to pa nič,“ pravi Škrjanc, ki se mu zdi debata 
o (ne)upravičenosti poseka nekaj dreves nepotrebna. 

P. Pavlovič

Sporen posek dreves 
DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI – Kar precej razburjenja med 
nekaterimi najbližjimi sosedi je povzročil posek nekaj 
dreves, med njimi tudi več kot stoletnih hrastov v parku 
v okolici dvorca na Dobravi pri Kostanjevici na Krki. 

Posekani več kot stoletni hrasti

KRŠKO- Sestanka občinskega odbora DeSUS Krško sta se 2. 
aprila udeležila tudi mag. Franc Žnidaršič, vodja poslanske 
skupine DeSUS v Državnem zboru, in Milan Lah, predsednik 
PO DeSUS za Dolenjsko, Bele Krajino in Posavje. Mag. Žni-
daršič je članom OO DeSUS na široko prikazal aktualna poli-
tična vprašanja naše države in vlogo stranke DeSUS v druž-
benih aktivnostih. DeSUS združuje najbolj revne in nemočne 
državljane, socialno šibke in zdravstveno prizadete sloje. V 
skrbi za to populacijo se stranka je že do sedaj močno an-
gažirala na raznih nivojih družbenih dogajanj, zlasti v par-
lamentu (pokojninski zakon, nasprotovanje uvedbi enotne 
davčne stopnje, seniorska olajšava pri dohodnini, sprejem 
azbestnega zakona, boj za pravice bolnikov itd). Materialni 
položaj državljanov in še posebej starejše populacije, zdra-
vstveno varstvo, ohranitev socialne države, odnos do 2. sve-
tovne vojne in ideološka neobremenjenost DeSUS so glavne 
smernice poslancev, ki delujejo v Državnem zboru RS. 540 
tisoč upokojencev v Sloveniji naj bi v bodoče zastopalo več 
poslancev iz stranke DeSUS, med njimi naj bi bili tudi po-
slanci iz Posavja. V živahnem razgovoru o letošnjih volitvah 
v DZ je sodeloval tudi Milan Lah kot predsednik volilnega 
štaba 6. volilne enote. OO DeSUS Krško je predstavila svojo 
kandidatko za poslanko v DZ. 

Š. Marjetič

Žnidaršič na obisku v krškem 
odboru DeSUS

čević. Upravičenci so mikro, 
mala in srednje velika podje-
tja ter samostojni podjetniki 
s sedežem v občinah Brežice, 
Krško, Kostanjevica na Krki in 
Sevnica, vsaka občina pa ima 
določeno kvoto glede na svoj 
vložek v shemo.  

V letu 2007 so na RRA Posav-
je umestili projekt „Hidra-
vlične izboljšave vodovodnih 
sistemov v regiji Posavje“ v 
Operativni program razvo-
ja okoljske in prometne in-

frastrukture, s čimer je re-
gija dobila možnost porabe 
12,5 milijonov evrov iz ko-
hezijskega sklada, posredo-
vali so več kot deset razvoj-
nih pobud v okviru priprave 
DPN za HE Brežice in Mokri-
ce ter projekta Feniks, sode-
lovali so pri pripravi številnih 
podjetniških projektov, začeli 
so izvajati projekt „Naravne 
vrednote v turistični ponudbi 
Posavja“, prenovili posavsko 
štipendijsko shemo, izvedli 
vse potrebne aktivnosti za 
uspešno izvajanje Programa 

razvoja podeželja 2007-2013 
in programske pobude LEA-
DER... RRA Posavje je v letu 
2007 tudi finančno uspešno 

poslovala in s pomočjo posa-
vskih občin v celoti sanirala 
86 tisoč evrov izgube iz prej-
šnjih let. Ustvarili so 711 tisoč 

evrov prihodkov, odhodkov je 
bilo 2.580 evrov manj. Zaradi 
očitkov, ki so jih bili deležni v 
preteklih mesecih, so naroči-
li notranjo revizijo, ki je sicer 
odkrila manjše nepravilnosti, 
a pokazala, da sta se gospo-
darnost in poslovanje agenci-
je izboljšala. „Dobrih rezulta-
tov dela agencije v letu 2007 
ne bi bilo mogoče doseči brez 
požrtvovalnega in visoko stro-
kovnega dela vseh zaposle-
nih ter odličnega sodelovanja 
vseh šestih občin, vključenih 
v posavsko razvojno regijo,“ 
je poudaril Ostrelič. 

Letos bodo največ pozorno-
sti namenili trem nalogam: 
pripravi na prijavo projek-

tov občin in RRA Posavje na 
tretji javni razpis »Program 
regij« za obdobje 2008-
2010, izdelavo dokumentaci-
je za izvedbo projekta Pho-
enix ter izdelavo projektne 
in investicijske dokumenta-
cije za projekt »Hidravlič-
ne izboljšave vodovodnih 
sistemov na območju regi-
je Posavje«. Načrtujejo tudi 
aktivnosti v zvezi s širitvijo 
nabora storitev podpornega 
okolja za gospodarstvo v re-
giji Posavje, sodelovanje s 
Fakulteto za energetiko ter 
vzpostavitev območja za iz-
vajanje programske pobude 
LEADER. 

Peter Pavlovič

Garancije bodo podjetnikom 
omogočile ugodne kredite

Robert Ostrelič s sodelavko Tatjano Ibračević

nadaljevanje s 1. strani
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Jure, kaj pomeni uvrsti-
tev v Evropski gastronom-
ski vodič?
To je najvišje priznanje za 
mladega gostinca (Jeunes 
Restaurateurs d'Europe), 
kar ga je sploh mogoče do-
biti v teh krajih. V Sloveniji 
je to trenutno najvišja oce-
na posamezne restavracije 
s strani tujcev. V Evropi pa 
je najpomembnejše takoj za 
Michelinovim, ki podeljuje 
tako imenovane Michelino-
ve zvezdice, ki pa so največ, 
kar lahko doseže restavraci-
ja v svetovnem merilu, ven-
dar Michelin v Sloveniji še ni 
prisoten.

Bili ste najmlajši sommeli-
er v Sloveniji, se pravi vin-
ski svetovalec, ki mora po-
znati vino od trsne rezi do 
potrošnika...
Iz teh vod sem se podal v ku-
harske, ker je sommelier in 
kuhar v eni osebi najboljša 
povezava. 

Koliko let ima danes Debe-
luh? Z očetom sta se z ve-
liko truda in poguma od-
ločila za oštarijo, kako je 
danes?
Novembra bo imel šest let, 
čas gre noro naprej. Danes 
menimo, da je bilo težko, 
še sedaj ni lahko, in vedno 
si v dvomih, ko se odločaš 
za novo stvar, ki predstavlja 
višjo raven v načinu dela, 
sploh pa v krajih, kjer je ga-
stronomska kultura še zelo 
v povojih. Zato je še toliko 
težje postati prepoznaven. 
Ko ljudje sprašujejo, kam 
bi šli danes v teh krajih, jih 
ustna priporočila tistih, ki 
so pri nas že bili, napotijo 
v Debeluha. Z veliko truda, 
usposabljanja, izobraževa-
nja, trdega dela in znanja 
si zgradiš osebno izkazni-
co, imidž. Potrjujejo te dru-
gi, kar je veliko priznanje in 
še večja obveza za naprej. 
Veseli smo, da smo Brežice 
vpisali v najpomembnejši 
gastronomski zemljevid.

Kaj najraje svetujete iz 
vaše kuhinje?
O tem se ni lahko odločiti. 
Če moram to storiti jaz, sve-
tujem naše najnovejše kro-
žnike, ki temeljijo na po-
polnoma svežih in sezonskih 
sestavinah. Te pa so trenu-
tno šparglji in druga sveža 
zelenjava. Res smo poznani 
po mesu, vendar to nima se-
zonske prepoznavnosti. Naši 
stalni gostje so pri nas že 
tako doma, da se nam najra-
je kar prepustijo.

In kaj največkrat izberejo 
sami?
Odlično meso – jagenjčka, 
račke, govedine, cobebeef, 
žrebička -, ki je pripravljeno 
na naraven način, na narav-
nem ognju, z najrazličnejši-
mi sezonskimi predjedmi in 

Veseli smo, da smo Brežice vpisali	
na evropski gastronomski zemljevid!

Jure Tomič, gostinec iz Brežic

BREŽICE - Brežiška Oštarija Debeluh je bila pred nedavnim v Goriških Brdih na posestvu Movia uradno 
sprejeta v elitni Evropski gastronomski vodič. V svojem in v imenu Debeluha je sprejem potrdil Jure To-
mič in doseženo s trudom pojasnil: »V Debeluhu smo ponosni na priznanje, a si želimo, da bi ga prido-
bil še kdo iz naše okolice, ker bomo le tako skupaj postali uspešni in prepoznavni!«

prilogami. Sicer je res, da 
smo začeli z balkansko ku-
hinjo, ki pa jo je naša kuhi-
nja prerasla, ker so bile zah-
teve in povpraševanja daleč 
iznad tega.

Od kod so gostje in kakšni?
To je poslovni svet – sloven-
ski, hrvaški, srbski, bosan-
ski, italijanski, znani smo 
namreč kot  lokacija, kjer se 
dobivajo in sklepajo posli, 
sklenjenim poslom pa tudi 
nazdravijo.

In vaš vinski bar?
Ta je zelo pomemben. Sko-
zi njega širiš vinsko kultu-
ro med gosti in širše v okoli-
ci. Njegov namen je, da gost 
lahko pride na kozarec vina, 
ne da bi moral naročiti celo 
steklenico. Kljub našemu na-
predku še zmeraj ohranjamo 
dve mizi za uživanje ob ko-
zarcu dobrega vina, samo pi-
jače pa ne strežemo več.

Pred leti ste mi dejali, kako 
si najbolj želite, da bi se v 
naših krajih bolj razvila 
vinska kultura. Ta je bila 
tedaj po vaši oceni na zelo 
nizki ravni, kaj pa danes?
Naši gostje jo zelo dobro 
poznajo, tudi na regionalni 
ravni se dviguje. Menim pa 
in tudi pozivam ostale go-
stince, da dajo več na vinsko 
kulturo. Te ne more biti s po-
nudbo dveh nekakovostnih 
vin v lokalu, pomembna pa 
je tudi postrežba v kozar-
cih. Ker je Slovenija posta-
la pomemben člen vinarske 
in vinske Evrope, mislim, da 
je pomembneje širiti vinsko 
kulturo kot reklamirati ame-
riška in škotska piva. Global-
no gledano je ta zgodba iz-
gubljena.

Reciva še kakšno o beaujo-
laisu, mladem vinu.
To je zgodbica, s katero da-
nes v večini počastimo svoje 
goste ob dnevu, ko beaujola-
is pride na trg in to je vsako 
leto tretji četrtek v novem-
bru, in sicer kot posebnost 
ali kot počastitev gosta. Pri 
tem bi rad dodal, da imamo 
dosti tujih vin, vendar ve-
dno bolj dajemo prednost 

slovenskim vinom, na kate-
ra smo lahko ponosni.

Kaj pa bi skuhali gostu, ki 
resnično uživa v hrani?
Danes bi mu pripravil doma-
čo žrebičkovo pašteto z ma-
lancaninim čipsom; hladne-
ga jelena s pestom (krema) 
iz regrata, orehov in oljčne-
ga olja; zatem bi mu pripra-
vil krompir s špinačo in koz-
jim sirom; tortico govejega 
tatarja, gosjih jeter, spe-
njeno prepeličje jajce, za-
činjeno s kavo; za glavno 
jed jagnječji vrat, kuhan v 
vakuumu pri 60 stopinjah z 
ocvrtim regratom in pirejem 
iz bučnih semen; za sladico 
pa domač čokoladni slado-
led iz 80-odstotne čokolade 
z belim tartufom.

In kaj bi ob tem pil?
K hladnim predjedem bi po-
nudil Keltis sivi pinot z Bi-
zeljskega, k toplim predje-
dem Simčič Teodor beli iz 
Goriških Brd, k glavni jedi 
pa Movia modri pinot iz Go-
riških Brd, k sladici pa Štur-
mov prepovedan sadež iz 
Bele krajine. Okusi vin se 
morajo namreč ujemati.

Kdo je komu šef v kuhinji, 
pri svetovanju ustreznih 
vin k jedem, pa pri postrež-
bi gostov?
Je že res, da je največ pre-
puščeno meni, vendar pou-
darjam, da je vse v odličnem 
družinskem timu. V kuhinji je 
zelo prisoten brat Gašper, tu 
sta mama Metka in oče Džo-
ko. Vsi smo povsod šefi in to 
samo z edinim ciljem – kvali-
tete. Ni druge in to je izka-
znica. Izkaznice »kvaliteta 
namesto kvantitete« pa bi se 
morala zavedati vsa regija.

Dobro ime Oštarije Debe-
luh v Brežicah je izkaznica 
za ves kraj. Poleg Tomiče-
vega družinskega tima so se 
v evropski gastronomski ze-
mljevid oziroma v vodič Je-
unes Restaurateurs d'Europe 
vpisali še Gostilna Apolonia 
iz Sežane, Hiša Franko iz Ko-
barida, Pri Danilu iz Škofje 
Loke in Pri Lojzetu iz Vipa-
ve. S prizadevnostjo in pre-
pričanostjo, da pomembno 
prispevajo k nedvomni ra-
sti, ki sloni na trdni tradici-
ji, kakovosti in nedotaknje-
nih pokrajinah, iz katerih 
njihovo delo v kuhinji brez 
dvoma jemlje navdih.  

Natja Jenko Sunčič

Jure Tomič (foto: T. Jeseničnik)

Piše: Žiga Kump

Univerzalni temeljni dohodek, t.i. UTD, je predlog zanimive in 
v nekaterih pogledih tudi radikalne inovacije v socialni politi-
ki. Idejo UTD-ja smo imeli priložnost pobliže spoznati v petek, 
11. aprila, v prostorih Mladinskega centra Krško. Pri nas je go-
stoval dr. Igor Pribac, danes gotovo eden največjih poznaval-
cev in strokovnjakov na področju socialne in politične filozofi-
je v Sloveniji. 
Izhajajoč iz dejstva, da ustroj sodobnega »postfordističnega« 
kapitalizma namesto gotove poti v »obljubljeno deželo«, v ka-
tere ideologijo mnogi verjamejo še danes, generira vse bolj oči-
tne družbeno-ekonomsko krizne situacije, nam predlog UTD po-
nuja neko novo izhodišče za ublažitev zaskrbljujočih neskladij. 

Za kaj pravzaprav gre?

Gre za predlog delovanja socialne države, po katerem naj bi dr-
žava vsem odraslim članom družbe v enotni višini in rednih pre-
sledkih izplačevala nek dohodek. Gotovo najpomembnejši vidik 
pri tem pa je, da je izplačilo te dotacije brezpogojno. To pome-
ni, da bi določeno količino denarja – UTD -  dobivali vsi odrasli 
člani družbe, ne glede na njihov materialni ali socialni status, 
ne glede na to, ali so zaposleni ali ne, ne glede na to, ali so upo-
kojenci ali so študenti itn. 
Danes eden izmed verjetno teoretsko najprepričljivejših zago-
vornikov ideje, Phillipe Van Parijs, trdi, da bi UTD na ravni ek-
sistenčnega minimuma razširil pravičnost v družbi s tem, ko bi 
povečal svobodo, izboljšal življenje žensk in pomagal okolju. 
Sam Van Parijs zavzema levo libertarno stališče, po katerem 
naj bi bil temeljni cilj demokratične družbene ureditve to, če-
mur pravijo »dejanska« svoboda. Ljudje bi morali ne le razpo-
lagati s pravico do tega, da lahko izberejo takšen življenjski 
slog, kot si ga želijo, temveč bi morali razpolagati tudi z eko-
nomskimi sredstvi, da lahko to abstraktno pravico pretvorijo v 
dejanskost. UTD, ki bi bil določen v bližini eksistenčnega mini-
muma, naj bi to dejansko omogočal. Parijs in še nekateri osta-
li zagovorniki te ideje, vidijo šele v njeni uvedbi dosego cilja 
demokratične družbene ureditve – »dejanske« svobode za vse 
ljudi, hkrati pa se ne zdi nemogoče, da bi se z uspešno uvelja-
vitvijo UTD-ja precej približal tudi drugemu temeljnemu cilju 
sodobnih demokratičnih družb – enakosti. Če UTD res predsta-
vlja možnost sovpada teh dveh temeljnih vrednot – enakosti in 
svobode – potem morda ponuja tudi točko zbliževanja dveh te-
meljnih konceptov vrednostnih usmeritev (beri: ideologij), ki 
sta se izoblikovala v moderni politični zgodovini - levega in de-
snega seveda. 

Vsi za UTD?

Seveda pa UTD nima le svojih zagovornikov, marveč je kar pre-
cej tistih, ki se s tem predlogom absolutno ne strinjajo. Ti opo-
zarjajo predvsem na ekonomsko neracionalnost predloga ter 
zagovarjajo tezo, da bi uvedba te ideje pomenila veliko gro-
žnjo obstoječemu konceptu družbene pravičnosti. Nasprotni-
ki uveljavitve tega predloga namreč pogosto navajajo ugovor 
nekoliko bolj moralne narave: »Zakaj dajati denar nekomu za 
prazen nič?«. UTD naj bi bil v nasprotju s temeljnim načelom 
vzajemnosti, ki pravi, da bi morali vsi ljudje v zameno za soci-
alne prejemke tudi sami kaj prispevati družbi nazaj. Podobnih 
»zdravorazumskih« in teoretsko prepričljivejših ugovorov gle-
de UTD je še veliko in žal tu ni prostora, da bi navajali vsake-
ga posebej.
Kar se mi zdi glede UTD-ja veliko pomembnejše, je, da razpi-
ra prostor in konceptualna tla za vnovičen premislek temeljnih 
vrednot in ciljev sodobnih političnih ureditev, še posebej v ob-
dobju, ko so te že korenito presegle meje zgolj nacionalnega in 
postajajo iz dneva v dan vse bolj globalne. 

Strah pred izgubo kritične javnosti

Po kratkem uvodnem predavanju, v katerem je profesor dr. Igor 
Pribac v Krškem predstavil idejo univerzalnega temeljnega do-
hodka in osnovne koncepte na katerih ta temelji, je sledila teh-
tna in zanimiva diskusija o razlogih za in proti možnostim uve-
ljavitve UTD-ja v politično realnost. Mladi, ki so zasedli večino 
kluba, so se ponovno izkazali za več kot le kompetentne sogo-
vornike, kar je nenazadnje poudaril tudi dr. Pribac sam.
Razlog, zakaj so takšni večeri sploh potrebni, je predvsem v 
tem, da je razprav o političnih vidikih družbene pravičnosti v 
Sloveniji (in s tem tudi v Posavju), premalo. Pravzaprav jih ra-
zen tistih, ki vzbrstijo v akademskih krogih, skorajda ni. Tudi 
razprave med političnimi strankami in tiste, ki smo jih dele-
žni v vsakodnevnem tisku, si skorajda ne dovolijo ekskurza od 
aktualnih preverjanj političnih predlogov v vladi ali parlamen-
tu. Tudi politične razprave v Krškem in v Posavju se ohranjajo 
predvsem znotraj meja »zgolj« pragmatičnega in s tem, para-
doksalno, ožijo prostor možnega in širijo prostor nemogočega, 
kar navsezadnje vodi v politično apatijo in otopelost. To pa 
vodi v popolno nezmožnost politične in družbene imaginacije, 
posledično pa v izgubo kritične javnosti, ki je pri nas, razen 
redkih posameznikov, pravzaprav ni. Kritična javnost pa je oz. 
bi morala biti temelj vsake zdrave politične kulture. 

Zanimivo, a nikakor nenavadno, pa je žal dejstvo, da se nam 
kljub vabilu niso pridružili tudi lokalni politični »veljaki«. Kaj 
poreči o tem? No, tokrat nič, morda pa kdaj drugič. Kakorko-
li že, upanje za vpostavitev kritične javnosti pri nas bo oči-
tno ostalo naloga prihodnosti za mlade – in verjetno je kar 
prav tako. 

UDT - Nov korak do 
pravičnejše družbe?

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI 
MESTA KRŠKO

Na podlagi 4. člena Statuta KS mesta Krško in določil pra-
vilnika o podeljevanju priznanj KS mesta Krško objavlja

Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organizaci-
jam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam ljudi, posamezni-
kom in drugim za izjemno uspešno delo, ki imajo izreden pomen pri 
uresničevanju napredka in družbenega razvoja v krajevni skupnosti 
mesta Krško in širšem prostoru.

Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja : 
a) NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Krško je najvišje priznanje 

KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom KS mesta Krško, 
občanom občine Krško in drugim državljanom Republike Slo-
venije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne 
zasluge, na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, 
ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS me-
sta Krško.

b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za več 
kot 10-letno uspešno delo.

c) PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 5-letno 
uspešno delo.

d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne 
pomembne dosežke in rezultate v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje delo.

Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet KS, sku-
pine ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter druge orga-
nizacije in skupnosti.
Predlog za priznanje mora vsebovati : podatke o predlagatelju, vr-
sto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu prejemniku 
priznanja in obrazložitev k predlogu.
Predloge je potrebno poslati na naslov ; KRAJEVNA SKUPNOST ME-
STA KRŠKO, CKŽ 23, Krško, najpozneje do torka, 20. maja 2008.

 
Datum: 31.3.2008  Svet Krajevne skupnosti mesta Krško
Številka : 103/2008  Predsednica Sveta 
  Jožica Mikulanc, l.r.
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RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ KS MESTA KRŠKO
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INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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Vrtnarstvo Kostevc Kristina
Zasavska cesta 16 
8280 Brestanica

Obiščite nas na vrtnariji, 
prepričali se boste sami!!!

Tel: 07-49-71-783
Mob: 041-645-301

Po najnižjih cenah vam nudimo:

-  balkonsko cvetje, obešanke
-  sadike paradižnika, paprike 
 in zelenjave
-  sadike enoletnic

KRMELJ – Člani krmeljskega društva upokojencev so se zbra-
li na občnem zboru in ugotovili, da so program v celoti re-
alizirali. Člani so aktivni v športnih, kulturnih, pa tudi v so-
cialno-zdravstvenih sekcijah. Skozi vse leto se udeležujejo 
različnih srečanj in poskrbijo za svoje razvedrilo. Organizi-
rali so tri izlete, najuspešnejši pa so bili pohodniki pod vod-
stvom neumorne Silve Dobnik. Letos praznujejo deseto leto 
delovanja. Organizirali so 25 pohodov v bližje in daljne kra-
je, skoraj vsak dan pa opravijo enourno rekreacijsko hojo. 
Lansko leto so pričeli tudi z luninim pohodom. Z lastnim 
zgledom učijo mlade in manj mlade zdravega načina življe-
nja. Balinarji so dosegli prvo mesto v Posavju ter se udeleži-
li državnega tekmovanja, kjer so pristali na šestem mestu. 
V letošnjem letu bodo namenili največ pozornosti projektu 
Starejši za starejše in E-upravi.  B.L.

Uspešno leto krmeljskih 
upokojencev

NOVO
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LESOKOV
BREŽICE d.d.

Cesta bratov Cerjakov 43
8250 Brežice

Tel.: 07/496-12-32

DNEVI STAVBNEGA POHIŠTVA
od 15. aprila do 5. maja 2008

Okna Glin, vrata Liko, strešna okna Velux, gotovi parketi in laminati 
Haro, talne in stenske obloge, lesne in Knauf plošče ter ostali 

reprodukcijski material za finalna dela v gradbeništvu.

UGODNI GOTOVINSKI POPUSTI DO 17%!
Talne in stenske obloge, okna ter vrata tudi vgradimo.

S tradicijo in kvaliteto vedno z vami Lesokov Brežice.

Zaključek akcije je pote-
kal v soboto, 5. aprila, ko so 
skupine občanov začele že 
v jutranjih urah s čiščenjem 
starega mestnega jedra, 
javnih površin, pa tudi povr-
šin ob potokih, pri čemer so 
zahtevnejša dela in odvoze 
nabranih odpadkov opravile 
strokovno usposobljene eki-
pe in službe. Kar večje šte-
vilo tistih, ki so se udeleži-
li spomladanskega čiščenja, 

Za lepše mesto Krško in 
njegovo okolico
KRŠKO - V organizaciji Občine Krško in Odbora za olepšanje mesta je 25. marca stekla akcija spomla-
danskega čiščenja Krškega in okolice, v katero so se vključila razna društva, ustanove, podjetja, krška 
osnovna šola in tudi posamezni občani z namenom, da mesto postane lepše urejeno ne le za same pre-
bivalce, pač pa tudi za obiskovalce in tiste, ki potujejo skozi mesto. 

se je udeležilo tudi zaključ-
ka akcije v mestnem parku, 
ki je  od sobote ne le čistej-
ši, pač pa tudi obogaten z 
novimi pridobitvami. Dopr-
sni kipi v gaju zaslužnih ob-
čanov (dr. Mihajlo Rostohar, 
Vladimir Štoviček, Adam 
Bohorič, Jurij Dalmatin in 
France Vardjan) so opre-
mljeni tudi z dvojezičnimi 
zapisi o njihovem delu, na 
travnati površini za Dvorano 

v parku pa se od sobote da-
lje nahaja tudi skulptura De-
ček z ribo, del vodnjaka, ki 
ga je za mesto ustvaril Vla-
dimir Štoviček. Vodnjak, ki 
je bil pokrit s podobo dečka 
z ribo, je nastal pred drugo 
svetovno vojno in je izgu-
bil svojo funkcijo leta 1964 
z odprtjem vodovoda na Be-
lem bregu. Dečka z ribo in 
table, za katere obliko in 
umestitev je poskrbel Fedor 

Špacapan, sta odkrila kr-
ški župan Franc Bogovič in 
predsednica Krajevne sku-
pnosti mesta Krško Jožica 
Mikulanc, kulturni program 
z ekološko noto pa so obli-
kovali učenci krške osnovne 
šole Jurija Dalmatina.

Bojana Mavsar

Čiščenje pri Labodovi 
prodajalni na Vidmu

Po končani akciji v krškem parku

Ob železniški progi proti železniški in avtobusni postaji

Na leskovškem trgu

Ob cesti proti Sremiču

Odkritje Dečka z ribo

Kipi zaslužnih občanov z 
opisnimi tablami   

Popravek
V prejšnji številki Posavskega obzornika smo na strani 3 v 
članku „V Ljubljani Romi le tematika, pri nas – problemati-
ka“ zapisali, da je voznik kombija, ki je v šolo prevažal rom-
ske otroke, odpovedal službo „zaradi nevzdržnih razmer“. 
Omenjeni voznik je poklical na naše uredništvo in pojasnil, 
da odpovedi ni dal zaradi romskih otrok, pač pa zaradi neso-
glasij z ravnateljem šole. Prizadetim velja opravičilo.  

POROČILI
SO SE

Na območju Upravne enote 
Brežice ob sklenitvi zakon-
skih zvez ni bilo podanih 
privolitev za objavo podat-
kov mladoporočencev. 

Na območju Upravne eno-
te Krško:

Dejan Mavsar iz Krškega in 
Darinka Arh iz Leskovca pri 
Krškem. 

Na območju Upravne enote 
Sevnica:

Tomaž Borštnar iz Osredka 
pri Krmelju in Heike Ber-
sch iz Nemčije. 

ČESTITAMO!

•

•

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

Katarina Mikulić, Bistrica ob 
Sotli – dečka,
Romana Žnideršič, Zdole – 
deklico, 
Nataša Kosar, Rožno – deč-
ka,
Indira Jusić, Krško – dečka, 
Andreja Lisec, Kostanjevica 
na Krki – deklico, 
Darja Žonta Kozinc, Žurkov 
dol – dečka, 
Saša Lukati, Vrh pri Boštanju 
– dečka,
Jerneja Colarič, Kostanjevi-
ca – dečka, 
Monika Kerin, Blanca – deč-
ka, 

Monika Trefalt, Brežice – 
dečka,
Andreja Žibert, Log pri Bo-
štanju – deklico,
Sarah Levstik, Krško – deklico, 
Tatjana Pirc, Krško – dečka, 
Mateja Jokan, Brežice – deč-
ka,
Tatjana Omrzel, Koprivnica – 
deklico.

ČESTITAMO! 

BRESTANICA – Krajevna organizacija Rdečega križa Brestanica, 
ki ji predseduje Tatjana Stropnik, je v nedeljo, 6. aprila, na 
brestaniškem ribniku pripravila tradicionalno srečanje starej-

ših krajanov nad 70 let. Nanj so povabili 215 krajanov in kra-
jank z območja krajevne skupnosti, odzvalo pa se jih je 86. 
V uvodu jih je pozdravila predstavnica območne organizacije 
Rdečega križa Krško Meta Habicht, zanje pa so pripravili kul-
turni program, srečelov in seveda pogostitev.  J.M.

Srečanje starejših občanov
v Brestanici

Srečanje je za starejše priložnost za prijetno druženje.

Na Zelenem 
festivalu o 
potrošništvu
Tema letošnjega Zelene-
ga festivala, ki ga v času od 
18. do 23. aprila ob podpori 
številnih organizacij in pod-
jetij organizira Vrbov log z 
Brezovske Gore, je potro-
šništvo. Osrednji dogodek 
bo v ponedeljek, 21. apri-
la popoldne, posvet v Dvo-
rani v parku Krško na temo 
„Dober potrošnik, slab oko-
ljevarstvenik?“. Istega dne  
bo v krškem parku potekala 
tudi ekološka tržnica osnov-
nošolcev, na zbirnem centru 
v Spodnjem Starem Gradu 
pa bodo odprli prvo črpalko 
na rastlinsko olje. V progra-
mu festivala so še delavni-
ca, pohod, predavanje, do-
kumentarni film...
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LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Občinski odbor Krško

V LDS si prizadevamo, da ohranimo zaupanje lju-
di v našem okolju. Opažamo, da je veliko občank 
in občanov ostalo zvestih idejam in prizadevanjem 
naše stranke še posebno zato, ker smo uspeli obli-
kovati novo vodstvo s predsednico Katarino Kresal.

Tudi v krški občini hočemo doseči prepoznavne re-
zultate našega dela, ki bodo odraz pričakovanj najširšega kroga 
ljudi v tem delu Posavja. In kateri so naši osnovni izzivi:

boljše delovanje pravne države za dobro življenje posameznikov;
skrb za okolje na lokalni ravni in s tem povezano delo podjetij;
kvalitetna infrastruktura v povezavi z razvojem regije.

Z naštetimi izzivi Vas vabimo, da se aktivno vključite v delovanje 
našega občinskega odbora stranke. Ne le kot člani, tudi kot sim-
patizerji lahko zelo učinkovito prispevate k izpolnitvi skupnih že-
lja in ciljev. Naša vrednote so:

ZAUPANJE – POŠTENOST – SKRB ZA POSAMEZNIKA.

Želimo in zaslužimo si najboljše: postati družba blaginje.

Vaše cenjene predloge, stališča, tudi kritične misli nam lahko 
sporočate na telefonski številki: 051 387 789, 051 316 930.

Veselimo se sodelovanja z Vami.

•
•
•

Tako so članice Društva kme-
tic Bizeljsko letos drugič za-
pored na Turistični kmetiji 
Balon Bela Gorca pripravi-
le razstavo in ocenjevanje 
»bizeljskega ajdovega kola-
ča«. Šestnajst gospodinj je 
zbralo pogum, znanje in ve-
ščino in za razstavo pripravi-
lo toliko odličnih vzorcev, da 
so jemali sapo, bili paša za 
oči in vzbujali tek in užitek. 
Ocenjevalna komisija, ki jo 
je vodila Milena Kulovec iz 
KGZ Slovenije, je imela vse 
prej kot lahko delo.

Zdravka Kampijut je pouda-
rila napredek od lanske raz-
stave, Kulovčeva pa je v na-
govoru dejala, da bi morale 
recept ajdovega kolača poe-
notiti, kar je pogoj za zašči-
to izdelka, ki pa je naslednja 
želja in naloga Društva kme-
tic Bizeljsko.

Bizeljski ajdov kolač si 
zasluži širšo prepoznavnost
BIZELJSKO - Zgodba o ajdovem kolaču je bržčas že zelo stara, misel, da pa bi jo bilo dobro obuditi na neki 
višji in vrednostni ravni ter jo obraniti pred časom pozabe, se je pred dvema letoma porodila predsednici 
Društva kmetic Bizeljsko Zdravki Kampijut. Že tedaj je s članicami organizirala razstavo ajdovih potic za 
vse starostne letnice, zlasti pa z namenom obogatiti vedenje o ajdovem kolaču mladim rodovom.

Zlata priznanja so prejele 
Milka Kovačič (letos že dru-
gič), Branka Balon in Fani-
ka Zajc, podeljena pa so bila 
tudi štiri srebrna ter ostalim 
bronasta.

Ob tej priložnosti so bizeljski 
osnovnošolci pod vodstvom 
mentorice Mihaele Balon 
predstavili svojo raziskoval-
no nalogo »Od zrna do mize 
– ajda«, razstavo pa so dopol-

nile tudi  članice Društva kme-
tic Brežice, ki se lahko pohva-
lijo, da so si v zadnjih letih 
prislužile različna priznanja 
za svoje izdelke na ptujskih 
prireditvah »Dobrote sloven-
skih kmetij«. Predsednica in 
članice Društva kmetic Bizelj-
sko se zahvaljujejo vsem, ki 
so kakorkoli pomagali k uspe-
šni uresničitvi razstave, zla-
sti pa so hvaležni Mileni Vra-
netič iz Kapel, ki je vložila 
ves svoj žar pri organizaci-
ji in izvedbi razstave. Župan 
Ivan Molan je članicam dru-
štva zaželel veliko uspehov v 
prihodnosti, da bi ta razstava 
postala tradicionalna, bizelj-
ski ajdov kolač pa prepozna-
ven ne samo v občini in regi-
ji, temveč tudi dlje in širše. 
Dogodek sta dopolnili tudi ci-
trarka Ester Najger in pove-
zovalka Nataša Šekoranja.

N. Jenko S.

Z razstave in ocenjevanja bizeljskega ajdovega kolača 
na Turistični kmetiji Balon

Da dobro obiskani prireditvi 
ni mogel do živega niti dež, 
so organizatorji poskrbeli z 
novim prireditvenim šoto-
rom, ki ga je nabavil konzor-
cij društev in krajevnih sku-
pnosti, za dobro voljo pa so 
skrbeli številni nastopajoči: 
Mladi harmonikarji iz Pod-
bočja, pevski zbor Planina, 
harmonikarji Gregor in Vla-
do Gramc ter Simon Pavlo-
vič, kvartet Mariborski pri-
jetelji Gadove peči, plesna 
skupina Akrobatik breakers, 
kostanjeviški Prforcenhaus 
ter Ansambel Jerneja Kolar-
ja. Med številnimi dobitniki 
priznanj in medalj za svoja 
vina so največji aplavz po-
želi dobitniki velikih zlatih 
medalj: Robi Jarkovič za 
dve modri frankinji iz Ga-

Vinogradniški praznik v zibelki cvička
POŠTENA VAS – V lanskem letu ustanovljeno Društvo vinogradnic in vinogradnikov Gadova peč, ki mu 
predseduje Ivan Urbanč, je v soboto, 12. aprila, izpeljalo svojo prvo množično prireditev – Praznik 
vina, kruha in dobre volje v Pošteni vasi. 

dove peči (oceni 18,07 in 
18,13), Anton Jarkovič za 
chardonnay – izbor iz Gado-
ve peči (18,43 – najvišja oce-
na tekmovanja), naziv lokal-
nega kralja cvička pa si je z 
oceno 16,03 prislužil Franc 

Kvartuh iz Poštene vasi, ki 
je žlahtno kapljico pridelal 
v Belinju. Priznanje za naj-
boljši kruh je dobila Jožica 
Komatar iz Cerkelj ob Krki. 
Prireditve so se med drugim 
udeležili tudi nekateri žu-

pani, predsednik Zveze dru-
štev vinogradnikov Dolenj-
ske Jože Žura in direktor 
Direktorata za turizem mag. 
Marjan Hribar.  P.P.   

KRŠKO – V Krajevni organizaciji Rdečega križa Krško – levi 
breg so v petek, 28. marca, pripravili za krajane, ki so do-
polnili 75 in več let, tradicionalen sprejem z druženjem in 
pogostitvijo. Kar dobra polovica od skupno 283 krajank in 

krajanov se srečanja zaradi bolezni ali drugih vzrokov sicer 
ni mogla udeležiti, jih je pa zato dobrih sto ob kulturnem 
programu pevskega sestava Fantje iz Brezovske Gore ter 
učencev s krške šole izkoristilo popoldan za klepet z znan-
ci, prijatelji, nekdanjimi sodelavci ipd. V znak pozornosti so 
v KO RK Krško – levi breg izročili simbolno darilo Ignacu Pri-
jatelju iz Krškega, ki je bil letos ob Gvidu Grabnarju naj-
starejši udeleženec srečanja, vsem prisotnim pa so zažele-
li prijetno druženje Dana Potokar, predsednica KO RK Krško 
– levi Breg, Meta Habicht, predsednica Območnega združe-
nja RK Krško, ravnateljica šole Antonija Glas Smodič ter v 
imenu Krajevne skupnosti mesta Krško predsednica Jožica 
Mikulanc.   B. M.

Srečanje starejših krajanov iz 
levega predela mesta Krško 

Utrinek s srečanja, ki je potekalo v prijetnem vzdušju.

KRŠKO - V tem času je precej prireditev posvečenih priho-
du pomladi. Tudi člani Kulturnega društva Grič Krško so nas 
z glasbo in poezijo popeljali v zeleno pomlad s premiernim 
koncertom Pomladno prebujenje, ki so ga izvedli ob koncu 

marca v Dvorani v parku Krško. Sodelovali so Martina in Ma-
tjaž Prevejšek, Slavica Jarkovič, Anamarija Capl, Trio Pla-
nike (Tatjana in Bojan Kaplan, Adi Moškon) in Ivan Mirt, 
kot gostje pa Stanka Macur, Sonja in Janko Avsenak ter 
Saša Božič. Z izbranim programom so navdušili obiskovalce, 
ki so dvorano napolnili do zadnjega sedeža. Z razstavo svo-
jih slik je sodelovala Jožica Petrišič, članica Likovnega dru-
štva OKO Krško. Multimedijsko podporo prireditvi pa so pri-
spevali Boris Moškon, Jani Žajber in Blaž Mirt. 

Pomladno prebujenje KD Grič

Sodelujoči na prireditvi (foto: Blaž Mirt)

Udeleženci v novem prireditvenem šotoru
Lanski kralj cvička Toni 
Jarkovič je priznanje za 
najboljši cviček podelil 
Francu Kvartuhu.

Dimnikarstvo Jelančić 
obvešča občane Občine Brežice, 

da jim je Vlada RS 20. marca 2008

podelila koncesijo za izvajanje 
obvezne državne gospodarske javne 

službe - dimnikarstvo na območju 
občine Brežice.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na 
(07) 816 20 60, 031 320 900 ali 

ana.jelancic@siol.net.

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica
Tel.: 07 816 20 60
PE Krško
Tel.: 07 492 05 90

Iščemo gozdne delavce. 

Delo je na območju do 40 km izven Brežic. Če imate 
veselje do dela v gozdu, pošljite prošnjo z naslednjo 
vsebino (naslov, starost, izobrazba in telefonska številka) 
na naslov: 

Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o.,
Tržaška cesta 2, p.p.56,1001 Ljubljana.

GOZDNO GOSPODARSTVO 
BREŽICE d.o.o.

STUDENEC – Na sončno nedeljo, 6. aprila, je krajevna organi-
zacija RK Studenec že tradicionalno zbrala starejše občane v 
kulturni dvorani na Studencu. Aktivisti Rdečega križa so v go-
ste povabili člane Kulturnega društva Studenec, ki so uprizori-
li komedijo Prigode iz ambulante. Udeležence so po komediji 
povabili na nadaljnje druženje in kosilo v Gostilno Janc. Pred-
sednica KO Rdečega križa Slavica Ivačič je pozdravila vse pri-
sotne goste, med katerimi so bili tudi župan občine Sevnica, 
predsednika KS Studenec in Primož ter predsednica RK Sevni-
ca. Tudi tokrat je župan že tradicionalno podaril steklenico 
županovega vina dvema častnima gostoma - Kristini Gorenc 
s svojimi častitljivimi 94 leti in Francu Amigoniju (81 let), ki 
redno prihaja na ta srečanja. Program je popestril mlad vaški 
ansambel pod taktirko Jožice Hočevar. Tudi tokrat so občani 
soglasno sklenili, da se drugo leto zopet srečajo v tolikšnem 
številu, saj je to enkratna priložnost, da se zopet vidijo in po-
klepetajo. Andreja Metelko

Srečanje starostnikov na 
Studencu
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Za dokončanje kostanjevi-
ške obvoznice bo potrebno 
do leta 2011 zagotoviti še 
dobrih šest milijonov evrov, 
od tega naj bi Občina Kosta-
njevica prispevala 1,2 mi-
lijona evrov, večji del leta 
2010, je povedal višji refe-
rent za gospodarsko infra-
strukturo, urejanje prostora 
in varstvo okolja v kostanje-
viški občinski upravi Stane 
Rostohar. Po zagotovilih Di-
rekcije RS za ceste naj bi bil 

letos dograjen most, nato je 
potrebno na obeh bregovih 
Krke zgraditi še krožišča, na 
krški strani pa tudi nekoliko 
prestaviti cesto. V Kostanje-
vici menijo, da z gradbenega 
vidika ne gre za tolikšen za-
logaj, da ga ne bi bilo moč 
končati naslednje leto, zato 
se bodo z Direkcijo poskuša-
li dogovoriti, naj se gradnja 
pospeši (izvajalec je SCT), 
sami pa bodo tudi s pomočjo 
zadolževanja, če ne bo šlo 
drugače, predčasno zagoto-
vili svoj del sredstev. 

Podobne pospešitve del se 
Kostanjevičani lahko nadeja-

Obvoznica že naslednje leto, 
Prekopa do 2010?
KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjšem slovenskem mestu so nezadovoljni, ker gradnja težko pričako-
vane obvoznice stoji, čeprav so v letošnjem državnem proračunu zanjo predvidena sredstva. Zadevo 
bo na današnji seji obravnaval občinski svet in predvidoma predlagal, da Občina Kostanjevica na Krki 
predčasno zagotovi svoj delež sredstev ter da se gradnja obvoznice konča do konca leta 2009 in ne šele 
2010 ali celo 2011, kot se naj bi po prvotnih načrtih.

jo tudi pri obnovi Gorjanske 
ceste, kjer se že zaključu-
je prva etapa do križišča za 
Slinovce. Pri 458 tisoč evrov 
vrednem projektu Občina 
sodeluje le z desetimi od-
stotki sredstev - ostalo pri-
spevata država in EU -, zato 
si bodo lahko privoščili tudi 
sprva nenačrtovano novo 
javno razsvetljavo, kajti sta-
ra je v zelo slabem stanju. 
Po sicer še neuradnih dogo-
vorih z izvajalcem del (CGP 
Novo mesto) bodo drugo eta-
po obnove ceste končali že 
novembra letos.

Občina bi rada končno za-
gnala tudi rekonstrukcijo re-
gionalne ceste skozi Preko-
po, za kar so letos ravno tako 
predvidena manjša sredstva 
v državnem proračunu. Ker 
bi bilo smiselno v okviru re-
konstrukcije ceste in izgra-
dnje pločnikov zgraditi tudi 
kanalizacijsko omrežje, bo 
ta projekt Občina prijavila 
na evropski razpis, od koder 
se nadejajo 560 tisoč evrov. 
Na ta način bodo lažje za-
gotovili svoj del sredstev, ki 
znaša med 800 in 900 tisoč 

evri, skupaj kar 3,6 milijone 
evrov vreden projekt pa naj 
bi bil končan leta 2010 ozi-
roma leto prej od predvide-
nega. V sodelovanju z Direk-
cijo želijo najti tudi rešitev 
za obnovo preostanka regio-
nalne ceste med Kostanjevi-
co in Šentjernejem, ki je v 
precej slabem stanju.

Kot pravi Rostohar, računajo 
na razpisna sredstva, v tem 
primeru obmejna, tudi pri 
sanaciji plazu Črneča vas. 
Če bodo na razpisu uspešni, 
bodo plaz sanirali v okviru 
rekonstrukcije 1,7 km dol-
ge ceste Črneča vas – Vrtača 
– Vrbje, ki se je pravkar pri-
čela, sicer bo plaz moral po-
čakati do naslednjega leta. 
Celoten projekt je ocenjen 
na 430 tisoč evrov, končan 
pa naj bi bil do oktobra le-
tos. Zagotovo pa bodo letos 
obnovili fasado na zdravstve-
nem domu v Kostanjevici, pri 
143 evrov vrednem projektu 
pa bosta Občini, ki bo name-
nila 82 tisoč evrov, pomagala 
pristojno ministrstvo s 53 ti-
soč evri in Zdravstveni dom 
Krško z osem tisoč evri. 

Za nadaljnji razvoj kostanje-
viške občine pa je izjemne-
ga pomena nov občinski pro-
storski načrt, ki ga morajo 
izdelati do oktobra 2009. Po-
stopek izdelave se bo pričel 
v kratkem, občane pa bodo 
pozvali, naj dajo čim več 
predlogov. V ta kontekst sodi 
tudi urejanje obrtne cone ob 
vhodu v mesto s krške stra-
ni, za kar bodo letos name-
nili 450 tisoč evrov, že na-
slednje leto pa naj bi v njej 
stali prvi trije objekti. Kot 
pravi Rostohar, je interesa 
med potencialnimi investi-
torji dovolj, poudarja pa še, 
da bo potrebno zagotoviti 
tudi prostor za stanovanjsko 
gradnjo, ki ga v Kostanjevici 
kronično primanjkuje. Kma-
lu naj bi bilo na voljo se-
dem parcel na Ljubljanski 
cesti nasproti zdravstvenega 
doma, stanovanjsko gradnjo 
pa načrtujejo tudi v Globo-
čicah. Seveda niso pozabili 
na turizem in za vzpostavi-
tev turistične infrastrukture, 
predvsem TIC-a, letos pred-
videli 60 tisoč evrov.

Peter Pavlovič

Stane Rostohar

Gradnja kostanjeviške obvoznice v tem času miruje.

BREŽICE – Društvo zbirateljev Brežice je že osmič organizira-
lo mednarodno srečanje filatelistov, numizmatikov in karto-
filov. Po oceni tajnika brežiškega društva Vekoslava Krahul-
ca se je zbralo lepo 
število tako zbira-
teljev kot trgovcev, 
ki so s sabo prinesli 
pestro izbiro filate-
lističnega in numiz-
matičnega materia-
la, zlasti pa je bila 
bogata kartična po-
nudba, saj so se tr-
govci dobro oskr-
beli s kartofilijo iz 
tega področja – Po-
savja, Dolenjske in 
Bele Krajine. Krahu-
lec pove, da je v brežiškem društvu 16 relativno aktivnih fi-
latelistov, jih pa je tudi okoli 40 takšnih, ki se z materia-
lom oskrbujejo na pošti, ko kupujejo določene izdaje Pošte 
Slovenije (PS) in niso tematski zbiratelji. Pravi, da je veli-
ko premalo tistih iz okolice, ki bi prišli na ogled, si ogleda-
li materiale, zanimivosti in bogate zbirke, s tem pa pobliže 
spoznali zbiranje in nasploh delo zbirateljev. Imajo pa zanje 
posluh pri Štefaničevih, ki vsako leto drugo soboto v aprilu 
nudi domovanje zbirateljem.

N.J.S.

Zbiratelji osmič v Brežicah

Vekoslav Krahulec s podpredsedni-
kom Filatelistične zveze Slovenije 
Bojanom Bračičem

OKROGLICE - Na turistični kmetiji Močivnik na Okroglicah 
smo se 21. marca zbrali člani sevniškega občinskega odbo-
ra Slovenske demokratske stranke (SDS) na programski letni 
konferenci. Zbranim članom je o aktualnih političnih razme-
rah spregovoril predsednik stranke in poslanec v državnem 
zboru Bojan Rugelj. Poudaril je, da nas dosedanji uspehi 

ne smejo uspavati in da je še veliko stvari, ki jih moramo 
izboljšati. Pregledali smo aktivnosti odbora v letu 2007 in 
sprejeli program dela za letošnje leto, ki je ambiciozen in 
naravnan v prid našim občanom in občankam. Sevniški od-
bor je bil v tem mandatu zelo aktiven, saj imamo kar sedem 
občinskih svetnikov in podžupana. Svetniki delujejo aktiv-
no, njihovo delo je obširno predstavil vodja svetniške sku-
pine Tomaž Lisec.
Na lokalnem nivoju bomo še naprej vztrajali na zamenja-
vi azbestnih cevi, ki bi morala že steči, posodobitvi tako dr-
žavne kot lokalne cestne infrastrukture, izgradnji atletske-
ga stadiona v okviru izgradnje savskih elektrarn, ki se že 
selijo proti Krškemu. Mnenja smo, da bi lahko Sevnica s tem 
državnim projektom pridobila še več (obvoznico, most na 
Logu čez Savo, izvennivojsko križanje ceste z železnico na 
več mestih…). Vprašali smo tudi odgovorne, zakaj bo sev-
niška čistilna naprava skoraj dvakrat dražja od brežiške in 
krške. Posledično bodo zaradi tega morali občani plačevati 
veliko večji prispevek za odpadne vode. V Sevnici je potreb-
no tudi čim prej izdelati projekt za novo kulturno dvorano, 
saj nimamo prostora, kjer bi lahko kulturno izvedli kakšno 
predstavo za več kot 200 ljudi. Na konferenci smo podeli-
li tudi srebrna in bronasta priznanja SDS najbolj zaslužnim 
članom za njihovo delo.

Katarina Šantej,
podpredsednica SDS Sevnica

Sevniški SDS v pripravah na 
jesenske volitve

Predsednik OO SDS Sevnica Bojan Rugelj med 
podeljevanjem priznanj zaslužnim članom
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Moram reči, da brez težav 
povem, da imam koga rada. 
Moža, otroka, prijateljice, starše. 
Sem med tistimi ljudmi, ki jim 
gre to zlahka z jezika. Mnogim 
je to priznanje izjemno težko, 
mnogi ga nikoli ne zmorejo. Žal 
mi je za njih. Ne vedo namreč, 
kako bi osrečili tistega, ki so mu 
besede ljubezni namenjene. 

Svet pa ni preveč naklonjen 
takšnim čustvenim 
zanesenjakom, kot sem jaz. 
Izkazovanje čustev ni nič kaj krepostnega. Bolje je 
biti močan, trden, razumen in ne kazati čustev. Ker s 
tem pokažeš svojo občutljivost. In si zato lahka tarča 
avtoritet. Jaz sem na svojo senzitivnost ponosna. 
Zaradi nje sem bolj dovzetna za svet okoli sebe, vse 
se me dotakne močneje in globje. In posledično vse 
prizadene močneje in globje...

Moj mož je drugačen od mene. Vsaj na "prvo žogo". 
Sicer sva si podobna, včasih tako zelo, da me kar 
presune, čeprav reagirava različno. Spominjam se, 
ko je prvič umrl pacient, ki so mu poskušali rešiti 
življenje. Bil je mlad fant, ki je doživel prometno 
neserčo. Ko so ga pripeljali v bolnišnico, je njegovo 
življenje viselo na nitki. Zdravniška ekipa je takoj 
začela z oživljanjem, vendar fantu ni bilo več pomoči. 
Mož je bil prvič priča smrti svojega pacienta. Ko je 
prišel domov, sem takoj vedela, da je nekaj narobe. 
Bil je bled in tih. Povedal mi je, kaj se je zgodilo. Kar 
sedela sva. Vse floskule, v smislu, navaditi se moraš, ne 
smeš se čustveno vpletati, takšno je življenje, so se mi 
zdele trapaste. In še danes, nekaj let po tem dogodku, 
se natančno spomnim, kako težko mu je bilo. Za moške 
še posebej velja, da morajo biti močni in trdni. In ne 
smejo pokazati čustev, vsaj v javnosti ne. Še posebej, 
če so zdravniki. Čeprav je resničnost drugačna. 

Prav zdravniki so večkrat tarča spotike. In zdravniki 
so ponovno napovedali stavko, že tretjo. O obeh 
stavkah sem poročala, posebej intenzivno o prvi, ko 
sem sama v 21 dneh stavke naredila 26 prispevkov. 
Bilo mi je izjemno težko. Po telefonu me je celo nekdo 
klical in mi rekel, če ne bom poročala korektno, naj 
nikar ne hodim na urgenco, če bom potrebovala 
zdravniško pomoč. Po eni strani sem poslušala vladno 
razlago, zakaj si zdravniki ne zaslužijo več denarja, 
po drugi strani sem vedela, koliko dela moj mož in 
koliko zasluži. 

Pa ne gre za denar, saj v tem pisanju ne. Gre za to, da 
se moramo ob svojem zdravniku počutiti varno. Da ne 
smemo priti iz ambulante brez vseh odgovorov, ki smo 
jih želeli, pa naj so naša vprašanja še tako naivna. 
Zdravniki nam morajo nanje odgovoriti. Če nismo 
prepričani o pravilnosti zdravljenja ali diagnozi, si 
poiščimo drugo mnenje. Ne bojte se, da vam bo vaš 
zdravnik zameril. To je njegov problem. Več mnenj 
lahko da boljše rezultate, čeprav običajno potrdi 
mnenje prvega zdravnika. Vseeno. To je naša pravica.  

Pravijo, da je bolje hoditi daleč okoli zdravnikov. Se 
strinjam. Če ti ni treba. Ko zboliš, je zgodba drugačna. 
Najboljši zdravniki so strokovno podkovani, poleg 
tega pa imajo čut za ljudi. Tudi za nas, občutljive 
duše. Ki se na zdravljenje odzivamo drugače, kot piše 
v knjigah. Ker bi pri našem imenu v leksikonu pisalo 
hipersenzitivnost. Ker potrebujemo več razlage o 
svojem stanju in več podpore. Ki je nekateri zdravniki 
niso sposobni nuditi. Ker jim to ni toliko pomembno.

Meni je to najpomembnejše. Ker sem med tistimi 
ljudmi, ki brez težav povemo, da imamo nekoga 
radi. Ker hodimo okoli z odprtim srcem in paleto 
razpoloženj na obrazu. In smo verjetno mnogim, tudi 
zdravnikom, v breme. Ker ne vedo, kako bi z nami 
ravnali. In so običajno profesionalno korektni.

In mnogim je ob moji odkritosti resnično neprijetno. 
Tudi, ko prebirajo moje pisanje. Zdi se jim, da se 
preveč razgaljam. Tisti, ki me poznajo dobro, vedo, da 
je to daleč od razgaljenja. Da je le odslikava življenja, 
ki ga živim. In nič drugega. 

Ne dovolim si več, da bi me neizgovorjene besede 
dušile, neizpolnjena dejanja razdirala. Povem ljudem, 
ki jih imam rada. Se jih dotaknem. Pridem blizu.

Tudi vam. Vsakih štirinajst dni. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

MEH Boštjan, dr. med.

specialist oftalmolog

KRŠKO - Upravna enota Krško je v barometru, s katerim Mi-
nistrstvo za javno upravo spremlja zadovoljstvo strank vseh 
upravnih enot, v mesecu januarju in februarju letošnje-
ga leta dosegla dobre rezultate. Stranke so kakovost dela 
uslužbencev, odnos uslužbencev do strank, hitrost opravlje-
nega dela ter urejenost in dostopnost Upravne enote Krško v 
januarju in februarju ocenile s povprečno oceno 4,82, med-
tem ko so vse upravne enote v povprečju v mesecu januarju 
dosegle oceno 4,66 in v mesecu februarju 4,75. 

Visoka ocena na barometru 
zadovoljstva strank

Med letošnje dobitnike pri-
znanja krškega veteranske-
ga združenja so se zapisali 
Posavski muzej Brežice, Po-
klicna gasilska enota Krško 
ter gostiteljica vsakoletnega 
srečanja veteranov Osnov-
na šola Jurija Dalmatina. 
Bronaste medalje združe-
nja pa je predsednik Zden-
ko Mohar izročil pripadni-
ci Slovenske vojske Andreji 
Kapušin ter višjemu vodni-
ku Viliju Štembergerju. Ob 
tem je Mohar seznanil člane 
tudi z novoizvoljenim vod-
stvom ZVVS, ki šteje skupno 
že okoli 24.700 članov in ga 
po novem kot predsednik 
vodi Janez Pajer iz Sežane, 
ki se je tudi udeležil letne-
ga zbora, za novega general-
nega sekretarja Zveze pa je 
bil izvoljen Mitja Jankovič 
iz Brežic. 

Uspešno leto za krške veterane
KRŠKO – V  Osnovni šoli Jurija Dalmatina se je 11. aprila na letnem zboru sestalo preko sto od skupno dobrih 
tristo članov krškega Združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS). Ob kulturnem programu okteta Moške-
ga pevskega zbora iz Brestanice so podelili tudi priznanja in bronaste medalje posameznikom in organizaci-
jam, ki so vidneje prispevali k povezovanju članstva, krepitvi domoljubja ter k razvoju in ugledu Združenja.

Prisotni na letnem zboru pa 
so se seznanili tudi z delom v 
minulem letu, ki je bilo osre-
dotočeno na sodelovanje z 
drugimi veteranskimi in ča-
stniškimi organizacijami, na 
organizaciji ali soorganizaciji 

slovesnosti pri obeleževanju 
zgodovinskih mejnikov ter 
na odkritju dveh spominskih 
plošč na objektih, in sicer na 
Zajeselah na Bohorju ter na 
Cerini pri Raki, kjer je Mane-
verska struktura Teritorialne 

obrambe v letih 1990 in 1991 
hranila orožje. Med drugim pa 
so v sodelovanju s Slovensko 
vojsko novembra lani podelili 
tudi 25 veteranom spominske 
znake Enote za posebne na-
mene Krško, 31 pripadnikom 
spominski znak Leskovec 91, 
spominske znake Tajna skla-
dišča pa je prejelo 24 družin, 
ki so v letih 1990/91 imele v 
hrambi orožje TO. Krška ve-
teranska organizacija je leto 
2007 zaključila z organizaci-
jo prvega veteranskega plesa 
v Kostanjku, kjer se je zbralo 
kar 130 članov. S podobnimi 
in tradicionalnimi aktivnost-
mi pa bodo nadaljevali tudi v 
tem letu.

Bojana Mavsar 

Predsednik ZVVS Janez Pajer, krški podžupan Cveto 
Sršen in predsednik krškega združenja Zdenko Mohar

Ustanovljena je bila z name-
nom izobraževanja kadrov 
za tedaj vse bolj razvijajo-
če gospodarstvo v Posavju, 
pa tudi v sosednjih regijah. 
V šolskem letu 1957/1958 je 
bilo v Srednjo šolo Krško vpi-
sanih 90 dijakov, danes pa po 
besedah direktorja Šolskega 
centra Krško – Sevnica Er-
nesta Simončiča programe 
nižjega poklicnega izobra-
ževanja, srednjega poklic-
nega izobraževanja strojne 
in elektrotehniške usmeri-
tve, srednje strokovno izo-
braževanje v štirih tehniških 
in strojniških programih in 
gimnazijsko izobraževanje 

Abraham Srednje šole Krško
KRŠKO – Minulo sredo, 9. aprila, je 50–letnico de-
lovanja s svečano prireditvijo v krškem Kultur-
nem domu obeležil kolektiv Srednje šole Krško, ki 
je odprla vrata prvi generaciji dijakov v nekdanji 
meščanski šoli na Hočevarjevem trgu v Krškem 5. 
septembra leta 1957. 

v strojni, elektro in računal-
niški usmeritvi obiskuje 920 
dijakov, ki jih poučuje 80-
članski kolektiv. Z začetkom 
leta 2002 je stekel pouk v 
novogradnji na lokaciji Spo-
dnjega Griča, v šolskem letu 
2005/2006 pa je bila šola 
Srednja šola Krško organiza-
cijsko preoblikovana v Šol-
ski center Krško – Sevnica, 
pod okriljem katerega delu-
jeta dve organizacijski enoti 
– Tehniška gimnazija ter Sre-
dnja poklicna in strokovna 
srednja šola Krško.

Abraham krškega izobraže-
vanja so sedanji in nekdanji 

profesorji ter zbrani gostje 
na svečanosti obeležili tudi s 
kulturnim programom, ki so 
ga izvajali Big Band Krško, 
kvintet flavt Glasbene šole 
Krško, plesni par Maja Omo-

všek in Luka Vodlan, dijaki 
ŠS Krško – Sevnica ter teno-
rist Marko Železnik.

Bojana Mavsar

Od leve proti desni: Alojz Cerjak, nekdanji dijak prve 
generacije, dolgoletni profesor Janez Plestenjak v 
pogovoru z nekdanjim učencem Stanetom Pajkom, 
danes poslancem v DZ RS, ravnatelj Srednje šole Krško 
Robert Rožman in brežiški župan Ivan Molan, prav tako 
nekdanji učenec krške šole.

Počastili 60-letnico delovanja
BREŽICE – V ponedeljek, 31. marca, so se na redni letni skupščini zbrali delegira-
ni predstavniki društev, ki so vključeni v Združenje borcev in udeležencev NOB 
Slovenije Območnega odbora Brežice ter počastili 60-letnico delovanja. S kultur-
nim utripom so dogodek zaznamovali Franc Živič, Nada Ravnikar Srpčič in Antica 
Marijanac, prisotne pa je pozdravila tudi brežiška podžupanja Patricia Čular. 

Predsednik OO ZB NOB Bre-
žice Roman Zakšek pa je 
med drugim napovedal, da 
bo prihodnja skupščina po-
tekala s celotnim član-
stvom, že v letošnjem letu 
pa pripravljajo predavanje 
o Brežiški četi ter še dodal, 
da se bodo odločneje vklju-
čili v družbeno politično do-
gajanje in zavzeli jasna sta-

lišča do nekaterih zadev, na 
primer do romske proble-
matike. 

Vezne misli pa je zbranim 
članom podajala podpredse-
dnica Ivanka Grubič in v svo-
ji sredi pozdravila predstav-
nike samoborske borčevske 
organizacije, predsednika ve-
teranske organizacije Silva 

Jeršiča, predsednika orga-
nizacije Sever Ludvika Se-
verja in posavskega borče-
vskega koordinatorja Silva 
Gorenca. Poklonili so se 
tudi spominu na 17 umrlih 
članov v minulem letu in na-
daljevali z rednimi poročili 
ter za zaključek podali be-
sedo tudi gostom. 

M. K. M.
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Slovenski gozdarski strokov-
njaki si vsako leto na t. i. 
gozdarskih študijskih dne-
vih izmenjajo najrazličnej-
še ugotovitve, pa tudi izku-
šnje, saj so govorili že npr. 
o debelem drevju, gospo-
darjenju v zasebnih gozdo-
vih ali o gorskem gozdu, le-
tos pa spregovorili o bukovih 
rastiščih. Kot so ugotovili, 
bukev sicer kot drevesna vr-
sta ni problematična, zavze-
ma kar 85 odstotkov gozdnih 
površin, delež bukve pa je 
na brežiškem območju celo 
največji v primerjavi z osta-
lo Slovenijo.  

Zavod za gozdove Slovenije 
ocenjuje bukovo lesno za-
logo na okvirno sto milijo-
nov kubičnih metrov lesa, 
kar pomeni, da pripada pri-
bližno 25 odraslih dreves 
bukve vsakemu prebival-
cu naše države. Prav gotovo 
pa se bo delež v prihodnosti 
še povečal. V preteklosti je 
bila bukev zapostavljena in 
podcenjena drevesna vrsta, 
pogosto so bukove gozdo-
ve uničili, bukev pa skuha-
li v oglje. V zadnjih desetle-

Na vsakega Slovenca 
25 bukovih dreves
ČATEŽ OB SAVI - V čateških Termah so od 2. do 3. aprila potekali 26. gozdar-
ski študijski dnevi, na katerih je sodelovalo preko 120 udeležencev, ki so de-
lovno srečanje zaključili z ekskurzijo po gozdovih Orlice. Letošnja tema sre-
čanja je bila Bukovi gozdovi: Ekologija in gospodarjenje. 

tjih pa se njen pomen zaradi 
višjega vrednotenja bukovi-
ne in krepitve sonaravnega 
ravnanja z gozdovi vse bolj 
povečuje. Pomen bukovih 
gozdov je raznovrsten. Če 
zaradi lažjega razumevanja 
izpostavimo samo dva, po-
tem velja omeniti bukov les 
in bukove gozdove kot habi-
tate živalskih in rastlinskih 
vrst. Znaten del bukovih 
gozdov je vključen v širša 
varstvena območja – obmo-
čja Natura 2000, ki so po-
membna za ohranjanje av-
tohtonega življa. 

Tradicija in izkušnje pri go-
spodarjenju z gozdovi pa ka-
žejo, da je mogoče s sonarav-
nim gospodarjenjem hkrati 
vzgajati kvaliteten les, varo-
vati gozdne habitate in zago-
tavljati koristne učinke buko-
vih gozdov. Udeleženci so si v 
organizaciji brežiške Območ-
ne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije za zaključek ogleda-
li bukova rastišča na območju 
Orlice in si zastavili tudi temo 
naslednjih gozdarskih študij-
skih dni, govorili naj bi o div-
jadi.  

M. Kalčič M. 

Strokovno srečanje gozdarskih strokovnjakov

Ob kulturnem programu, ki so 
ga izvajali Moški pevski zbor 
iz Brestanice, folkloristi s Se-
novega ter pevci Kulturne-
ga društva Grič iz Krškega, so 
predsednik Društva vinogra-
dnikov Sremič Jože Kodela, 
podpredsednik Matej Resnik 
in član upravnega odbora Da-
mjan Golob podelili prizna-
nja vinogradnikom, ki so pri-
delali prvake zvrsti in sort, in 
sicer tri zlate, štiri srebrne in 
štiri bronaste medalje. Meda-
lje so prejeli: družina Kodela 
iz Krškega bronasto medaljo 
za rdeči bizeljčan in sremi-
čan, Ivan Planinc iz Krškega 
bronasto medaljo za žame-
tno črnino, Marjan Molan z 
Zdol srebrno medaljo za mo-
dro frankinjo, Milan Mlakar iz 
Krškega bronasto medaljo za 
mešano rdeče, Martin Naj-
ger z Bizeljskega zlato me-
daljo za rdeča barique vina, 
Ivan Resnik srebrno medaljo 
za beli bizeljčan in sremičan, 
Nataša Travnikar Švalj iz Le-
skovca bronasto medaljo za 
mešano belo, Jani Longo iz 
Krškega zlato medaljo za la-
ški rizling,  Anton Koren iz 
Brestanice srebrno medaljo 
za rumeni muškat, Janko Ma-
tjašič iz Sromelj zlato meda-
ljo za sauvignon in Patricija 

Odlična vina letnika 2007
KRŠKO - Z zaključno prireditvijo in tradicionalnim vinogradniškim plesom so 
minulo soboto, 5. aprila, v Društvu vinogradnikov Sremič zaključili letošnji 
praznik vina ob Bizeljsko-sremiški vinsko turistični cesti, ki je potekal že tri-
najsto leto zapored. 

Kragl iz Brežic srebrno meda-
ljo za renski rizling. 

Dve najvišji priznanji, ime-
novani Bakhus, ki se podeli-
ta za najvišje ocenjeno belo 
in rdečo zvrst bizeljčana ter 
sremičana, in ki ju je pode-
lil krški župan Franc Bogovič, 
sta prejeli družina Kodela ter 
Janez Cerjak iz Pesjega, z 
nazivom šampion vin posebne 
kakovosti pa se je okitilo vino 
laški rizling – suhi jagodni iz-
bor, ki so ga prav tako pride-
lali v družini Kodela iz Krške-
ga. Od skupno 270 prejetih 
vzorcev vin letnik 2007 je 35 

članov, ki so ocenjevali v treh 
komisijah pod vodstvom eno-
logov doc. dr. Mojmirja Won-
dre, dr. Mitje Kocjančiča in 
Antona Vodovnika, izločilo 
le 9,2 odstotka vzorcev vin, 
čemur so botrovali predvsem 
bekserji, nepravilna uporaba 
žvepla in tudi nekaj trdovra-
tnih cikov. Skupna ocena oce-
njevalcev pa je bila, da se je 
tudi letos izkazalo, da lah-
ko z vinogradniškim in vinar-
skim znanjem naši vinogra-
dniki pridelajo vrhunska bela 
in rdeča sortna vina in visoko 
kakovostne zvrsti.

Bojana Mavsar

Letošnji dobitniki priznanj za najbolje pridelana vina 
letnik 2007

Z organizacijo Zaposlitve-
nega sejma, sicer projek-
ta, ki je stekel v preteklem 
letu po vseh slovenskih re-
gijah, želijo organizatorji 
zmanjšati brezposelnost v 
regiji ter preko sejma vzpo-
staviti neposreden stik med 
delodajalci in povpraševal-
ci za zaposlitve. Prispeva-
ti želijo k večji transparen-
tnosti in fleksibilnosti trga 
delovne sile v Posavju, ge-
neracijam osnovnošolcev, 
ki zaključujejo šolanje ter 
srednješolcem, ki se odlo-
čajo za nadaljnji študij, pa 
pomagati pri usmeritvah 
v perspektivne poklice in 
boljše zaposlitvene možno-
sti v prihodnje. 

Bojana Mavsar

Rok Umek, Metalna Senovo:
„V podjetju Metalna ocenju-
jemo zaposlitveni sejem kot 
zelo uspešen, saj je že ob sa-
mem začetku zelo veliko obi-
skovalcev. Nekaj izmed njih 
jih je že pokazalo interes za 
zaposlitev v našem podjetju, 

Posavski zaposlitveni sejem bil je živ...

kjer potrebujemo predvsem 
oblikovalce kovin, varilce, 
strugarje, pa tudi nekaj teh-
niškega kadra. Podobnih pro-
jektov, kot je ta, si želimo 
tudi v prihodnje“. 

Mimica Aupič, Siliko Bo-
štanj:
„V podjetju Siliko ta zaposli-
tveni sejem ocenjujemo kot 
pozitivno in dejansko raču-
namo, da preko te predsta-
vitve najdemo profil delav-

cev, ki jih potrebujemo, in 
sicer inženirja za tehologijo 
kemijske ali strojne usme-
ritve, strojnega tehnika za 
delo upravljavca strojev pri 
obdelovanju gume, orodjar-
ja in mehanotronika“.

Vlasta Pšeničnik, Vino Bre-
žice:
„Sejem je vsekakor dobra 
možnost za naše podjetje, 
da najdemo kader za defici-
tarne poklice, kot so strojni 
in elektro tehniki, ki jih pri-
manjkuje in si jih zelo težko 
zagotovimo. Zato upam, da 
bosta organizatorja s tovr-

stnimi prireditvami nadalje-
vala tudi v prihodnje“.

Silva Žvar, Grieshaber Kr-
ško:
„Ocenjujem, da je ta zapo-
slitveni sejem zelo dobrodo-
šel v regiji Posavje, saj se v 
našem podjetju vse pogoste-
je soočamo s problemom, da 
je z naše strani večje pov-

praševanje po delovni sili od 
ponudbe na trgu. Če pa kon-
kretno navedem profile, ki 
jih potrebujemo, so to kadri 
s poklicno ali srednješolsko 
izobrazbo, predvsem za delo 

skladiščnika in tudi za delo v 
logistiki“.

Kamilo Suša, Ino Brežice:
„Glede na obisk na sej-
mu pričakujemo dober od-

ziv in da bomo pridobili tudi 
v našem podjetju preko te 
poti ponudbe in povpraše-
vanja kakšnega novega de-
lavca. Trenutno potrebuje-
mo delavce kovinske stroke 
– strugarje, varilce in klju-
čavničarje za delo v proi-
zvodnji“.

Mojca Zakošek, Stilles Sev-
nica:
„Na tem sejmu smo udele-
ženi prvič in nam služi kot 
promocija našega podjetja, 
preko katere lahko sporo-
čimo javnosti, katera so ti-

sta znanja oziroma poklici, 
ki jih v bodoče nameravamo 
zaposlovati. Gre predvsem 
za tehnični kader, kot so mi-
zar in lesar, pa tudi strojnik 
in inženir“.

Samo Fürst, GEN energija 
Krško:
„V našem podjetju v leto-
šnjem letu iščemo univerzi-
tetni kader s področja ele-

ktrotehnike, strojništva in 
tudi gradbeništva. Sejem 
je zelo dobro obiskan in ob 
tem tudi dobra priložnost za 

predstavitev podjetja pov-
praševalcem dela“.

David Radej, Zavod Regio:
„Zelo smo zadovoljni z ude-
ležbo obiskovalcev in kon-

kretnih podjetij in iskalcev 
dela tako na samem sejmu 
kot tudi na vzporednih pri-
reditvah. Vsa predavanja so 
bila lepo obiskana, razvidno 
pa je tudi po številu sodelu-
jočih podjetih, da je dejan-
sko potreba po tem v našem 
prostoru zelo velika“.

KRŠKO – Sevniška območna služba Zavoda za zaposlovanje je v sodelovanju 
z Zavodom Regio v preteklem tednu v okviru prireditve Dnevi zaposlitvenih 
priložnosti pripravila vrsto prireditev, okroglih miz in forumov, ki jih je za-
ključil letos zelo odmeven Posavski zaposlitveni sejem. 

CKŽ 65A, 8270 KRŠKO,
Tel.:07/49 02 560,
Fax:07/49 02 571

Tel.: 07/ 49 79 121
Poslovalnica SENOVO,

Kerin Janko s.p.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Velika izbira:

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obi resene eni boste nad ponudbo.ščite nas in p č

- balkonskega cvetja
- zemlje in gnojil
po zelo ugodnih cenah
- sadilnih loncev in korit
- glinenih loncev in korit
26. aprila od 10. do 12. ure bo v Vrtnem
centru Kerin gostoval g. Slavko Zgonc.

Vabljeni!
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Pozdravljeni!
Sem Dragica Mešiček, fi nančna 
svetovalka v novi Finančni 
točki Krško. S sodelavci skrbno 
spremljamo novice s fi nančnega 
področja in smo vam z nasveti 
vedno na voljo! 
Za vas smo pripravili brezplačno 
predavanje o novostih na 
fi nančnih trgih - Hotel City, 
četrtek, 24. april, ob 19h. 
Vabljeni!

In še! Vsi, ki boste ob obisku Finančne točke 
Krško s seboj prinesli ta 
oglas, boste prejeli darilo.

NOVO V KRŠKEM!
KD Finančna točka, 
Trg Matĳ e Gubca 3 (City Hotel), Krško
tel.: 07 492 21 86
Delovni čas: 
pon, tor in čet: 8.00 - 16.00; 
sre: 8.00 - 18.00; pet: 8.00 - 14.00

V KD Finančni točki lahko:
•pristopite k različnim vzajemnim skladom
• sklenete naložbeni načrt KD Družina 

in KD Pokojnina, Fondpolico Dirigent 
in druga življenjska zavarovanja
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PROIZVODNJA – MAREC 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – MAREC 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
MIX	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko	+	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

939.540 16 10

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 4 ZP - - 86,3 300 0 100 - -

MIX 19,2 350 108,5 400 12,2 100 0 2

PB 5 ZP - - 94 300 3,3 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

HE Boštanj svoje osnovno poslanstvo, pro-
izvajanje električne energije iz obnovljivih 
virov, opravlja že od maja 2006. Poleg tega 
ustrezno urejena infrastruktura pomembno 
varuje okoliške kraje pred nepredvidenimi 
visokimi vodami. V letošnjem letu bodo kon-
čani še nekateri projekti, ki sodijo k dokonč-
ni podobi hidroelektrarne.

Tako je že znan izvajalec del za ureditev 
manjkajočega dela kolesarske steze pri ben-
cinskem servisu v Boštanju, dela bodo začeli 
izvajati meseca maja. Prav tako bo že izbran 
izvajalec v istem časovnem terminu začel 
urejati sedem manjših pritokov v naselju 
Orehovo. S temi ureditvami se zaščiti obmo-
čje pred visokimi vodami, hkrati pa se šči-
ti železnica tako, da je onemogočena more-
bitna zamašitev železniških  prepustov, kar 

seveda zagotavlja povečano varnost železni-
škega prometa. Vsa dela morajo biti končana 
v treh mesecih. Izdelana je tudi projektna in 
tehnična dokumentacija za premostitev po-
toka Prapretno, v Občini Radeče, kjer so za-
dolženi za postopke pridobivanja zemljišč  
na tem področju, v teku pa je postopek za 
izbiro izvajalca teh gradbenih del.

Dela ob izgradnji HE Blanca pospešeno teče-
jo skladno z zastavljenimi terminskimi plani. 
Intenzivna so dela na cestah, saj na desnem 
bregu reke Save, na cesti G1-5 cesto širijo in 
nadvišujejo, urejajo prepust in ribjo stezo 
na Čagoškem potoku. Kamnita zložba nasta-
ja med Čagoškim potokom in potokom Pod-
turn. Izvajajo se tudi dela delovnih platojev 
za izvedbo pilotnih sten. Dela izgradnje mo-
stu čez Vranjski potok in prestavitve komu-
nalnih vodov potekajo na cesti R3, na levem 
bregu reke Save, kjer se med obema žele-
zniškima nivojskima prehodoma na Gobov-
cah izvajajo dela za ureditev delovnih pla-
tojev za izgradnjo cca 600 m dolge pilotne 
stene z opornim zidom.

Zaradi izvedbe del potekajo cestne zapore 
na naslednjih odsekih:

Odsek št. 3909 državne ceste R3-679 
Breg-Sevnica-Brestanica, od nivojskega 
križanja z železniško progo (naselje Vr-
tača, stari del Sevnice) in Gostilno Kra-

•

gl v Vranju, v skupni dolžini 855 m. Del-
na zapora bo do 31.08.2008 od 00:00 do 
24:00 ure. 
Odsek št. 0334 državne ceste G1-5 Bo-
štanj-Impoljca, v skupni dolžini 690 m in 
odseku št. 0335 državne ceste G1-5 Im-
poljca-Brestanica, v skupni dolžini 410 
m, med betonarno Hribšek in Impolj-
skim potokom ter odsek št. 1337 Impolj-
ca-Zavratec, regionalne ceste R3-679, v 
skupni dolžini 270 m. Delna zapora od-
sekov cest bo do 30.09.2008 od 00:00 do 
24:00 ure. 

Odsek št. 0335 Impoljca-Brestanica glav-
ne ceste G1-5, med cestnim priključk-
om do jezovne zgradbe HE Blanca in 
sadovnjakom Impoljca, v skupni dolžini 
1.838 m. Delna zapora odsekov cest bo 
do 25.08.2008 od 00:00 do 24.00 ure. 

Promet poteka izmenično enosmerno s se-
maforizirano prometno signalizacijo. 

Vse udeležence v prometu vljudno napro-
šamo za razumevanje in potrpežljivost v 
času izvajanja del na cestah.  

Pripravila: Vojka Alif

•

•

Ob zgrajeni HE Boštanj letos še nekaj 
infrastrukturnih ureditev, HE Blanca 
usklajeno po terminskih planih

Pogled z Lukovca na akumulacijo pod mestom Sevnica (Foto: L. Motore)

Cestna dela na cesti R-3, Gobovce 
(Foto: Arhiv Infra)

Osnutek plana dela 2008: 

izvajanje aktivnosti v ci-
lju spremembe postop-
ka umeščanja oz. spošto-
vanja načela enakosti in 
transparentnosti postopka 
izbora lokacij,
izvajanje samostojnih ak-
tivnosti in sodelovanje v 
aktivnostih drugih organov, 
katerih cilj se sprememba 
Uredb o nadomestilih…
načrtuje se izvedba 10 re-
dnih, do 5 izrednih sej VO 
ter do 5 sej pododborov v 
skladu s načrtovanimi ak-
tivnostmi in potrebami ter 
ob nastopu izrednih situa-
cij, ki nakazujejo potrebo 
po ukrepanju VO,
spremljanje izvajanja te-
renskih raziskav,
oblikovanje stališč k od-
govorom na podane smer-
nice Občine Brežice,

•

•

•

•

•

seznanjanje župana in ob-
činskega sveta s trenutno 
in pričakovano situaci-
jo in sodelovanje na sku-
pnih projektih v zvezi z TO 
NSRAO,
naročanje drugih potreb-
nih neodvisnih študij (živa-
li in rastline v Vrbini, itd),
sodelovanje na koordina-
cijah na MOP,
proučitev in podaja pre-
dlogov sprememb termin-
skega načrta,
spremljanje in priprava 
na predstavitev rezulta-
tov terenskih preiskav in 
varnostne študije, 
sodelovanje v mednaro-
dnih projektih CARL in CO-
WAM,
organiziranje obiskov cen-
tr. skladišča v Brinju, NEK 
in obiskov odlagališč na 
Češkem in Franciji,
sodelovanje z gimnazi-

•

•

•

•

•

•

•

•

jo Brežice in MC Brežice 
(info točka, projekti, raz-
pisi, diplomske naloge),
sodelovanje s okoljevar-
stveniki, LD in drugimi 
društvi v Šentlenartu, Ar-
tičah, Brežicah in drugod 
v projektih, ki se nanašajo 
na varovanje okolja v Vr-
bini in prizadetih KS,
redno obveščanje medijev 
o delovanju in načrtih LP,
nadaljevanje poročanja 
na spletni strani,
sodelovanje z LP Krško.

O delu in nalogah Lokal-
nega partnerstva Brežice 
si oglejte na spletni strani 
www.lokalnopartnerstvo.si 
ali v Krajevnih skupnostih 
Šentlenart in Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

•

•

•

•

Program dela LP Brežice

080 22 66  www.petrol.si postavitev plinohrama in dostava plina

+DARILO

RAKA - Člani Turističnega društva Lovrenc Raka se zavedamo, 
kako pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja, zato 
smo se ponovno zavestno in organizirano lotili čistilne akcije 
v naših krajih. V sodelovanju s krajevno skupnostjo, šolo ter 
ostalimi društvi našega kraja smo omenjeno akcijo izvedli v so-
boto, 5. aprila. Okoli 50 prostovoljcev, med njimi kar lepo šte-

vilo otrok, smo to soboto z aktivno udeležbo na akciji pokazali, 
da skrb za čisto in urejeno okolje ni le mrtva črka na papirju. 
Akcija je potekala po posameznih naseljih krajevne skupnosti 
Raka, še zlasti ob glavnih cestah. Poudarek je bil na odstranje-
vanju malih kupov smeti in najrazličnejših odvrženih predme-
tov v naravi. Zabojniki so bili postavljeni na štirih lokacijah in 
količina pobranih odpadkov je presegla njihovo prostornino, 
saj je del odpadkov ostal kar v vrečah. Za odvoz je poskrbelo 
komunalno podjetje Kostak d.d. Krško, za kar se jim tudi naj-
lepše zahvaljujemo. Ocenjujemo pa, da se je v primerjavi z 
lanskim letom stanje na področju onesnaženosti že izboljšalo, 
saj je bilo odpadkov vsekakor manj. Po skoraj štiriurnem aktiv-
nem čiščenju smo se vsi skupaj zbrali v lovski koči, se okrepčali 
in poklepetali.  F.T.

Čistilna akcija na Raki

Utrinek s čistilne akcije

Dokončno 
bodo uredili 
RAO v Brinju
LJUBLJANA, BRINJE - Agen-
cija za radioaktivne odpad-
ke je v ponedeljek, 14. 
aprila, začela nov projekt 
“Izboljšanje ravnanja z in-
stitucionalnimi radioaktiv-
nimi odpadki v Sloveniji”, 
v okviru katerega bo do ok-
tobra letos uredila še preo-
stale radioaktivne odpadke, 
uskladiščene v Centralnem 
skladišču radioaktivnih od-
padkov v Dolu pri Ljublja-
ni, ki niso bili urejeni oz. 
karakterizirani v prvi fazi 
konec leta 2005 in začet-
ku 2006. 

Karakterizacija uskladiščenih 
odpadkov poleg podrobne-
ga pregleda odpadkov obsega 
še njihovo ločevanje na ra-
dioaktivne in neradioaktivne 
dele ter prepakiranje radio-
aktivnih delov v nove pakir-
ne enote, ki ustrezajo zakon-
skim zahtevam in so primerne 
za varno skladiščenje. S tem 
bodo zmanjšali prostornino 

V Lokalnem partnerstvu Brežice smo si tudi za letošnje 
leto zadali obširen program dela, v katerem nadaljuje-
mo ustaljene aktivnosti in jih poskušamo še nadgrajevati. 
Program dela še dopolnjujemo in ga bomo potrdili na eni 
naslednjih sej vodstvenega odbora, ki jih imamo skupaj s 
člani pododborov.

radioaktivnih odpadkov, ra-
cionalnejša bo razporeditev 
pakirnih enot v skladišču, iz-
boljšane pa bodo tudi radio-
loške razmere v skladišču in 

s tem tudi delovni pogoji za 
zaposlene. Projekt je vreden 
405 tisoč evrov in bo 75-od-
stotno pokrit z evropskimi 
sredstvi.  P.P.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Mladi 10 let - za pokrajino.

POIŠČI 
PRILOŽNOST!

„Ne beri zgodb o uspehu 
drugih, temveč ustvari 
svojo zdaj! Zgrabi 
priložnost! Bodi tam, kjer 
se prostovoljstvo dogaja.« 
Aktualni slogani, s katerim 
želimo aktivni mladi, 
motivirati mlade k skrbi za 
lastno prihodnost, čim večjo 
vključenost v družbeno 
življenje in izkoristek 
priložnosti, ki izhajajo 
iz socialnih mrež skozi razne programe. Aktivna 
participacija, družbena odgovornost, prostovoljstvo 
mladih na vseh ravneh družbenega življenja je zelo 
»fensi« tematika, spodbuja jo Svet Evrope, Evropska 
unija, Urad za Mladino RS, a večina obstaja le na 
papirju. Zaskrbljujoče. Priznati moram, da sem osebno 
mnogokrat razočarana nad vrednotnim sistemom 
mladih. 

Mladi ne znajo ceniti medsebojnih odnosov, socialne 
pravičnosti, možnosti ustvarjanja in sodelovanja pri 
inovativnih projektih, solidarnosti, tolerance. V svetu 
tekmovanja je temeljna vrednota mnogih mladih 
denar. To je dejstvo. Vloga mladih prostovoljcev se 
manjša. Prvo vprašanje, ki ti ga mladi zastavijo, ko se 
z njimi pogovarjaš o kakšnem delu, je, kakšna je urna 
postavka. Seveda ne pozabijo vprašati bruto ali neto. 
Se mar mladi zavedamo, kam nas pelje tak odnos? 

Nič ni narobe, da so mladi podjetniško naravnani, da 
želijo mnogi biti finančno samostojni že pri 18 letih in 
da svoje delo cenijo. Pa vendar, lastni egoistični pogledi 
niso rešitev. Kje je vir takšnega ravnanja? Starši, šola, 
mediji? Na vseh ravneh spodbujamo tekmovalnost, 
vzgajajo nas, da je uspeh pogojen z denarjem. Mladim 
ne znamo predstaviti ljudi, ki se vsakodnevno borijo 
za preživetje tisočih otrok, ki svoja življenja posvečajo 
borbam za socialne pravice, in ljudem, ki umirajo za 
demokracijo. Predstavljamo pa jim uspešneže, ki se 
vozijo v najnovejših avtomobilih, zapravijo za tedenski 
dopust več, kot je letni dohodek povprečne štiričlanske 
družine, povečajo svoje dobičke v firmah za 1000 %. 

Kako bodo takšni mladi znali prepoznati vrednost 
prostovoljstva, zakaj bi dali svoj čas, sposobnosti 
in znanje, predvsem pa izkušnje, za nekaj, brez 
pričakovane materialne koristi? Odgovor najdemo 
v peščici mladih, večino najdemo v mladinskih 
centrih ter drugih mladinskih organizacijah. Veliko 
altruizma, empatije, neformalnega učenja, izražanja 
kreativnosti. Zakaj? Mladi, ki smo aktivni, se počutimo 
koristne, preizkušamo lastne sposobnosti, pridobivamo 
strokovna znanja, izkušnje za profesionalno delo, 
osebno rastemo, svobodno izbiramo delo, se učimo na 
zabaven način, tkemo nove socialne mreže poznanstev. 

Ne potrebujemo »VIP« prijateljev ter sorodnikov, 
ki nam bodo pomagali najti delo. Tudi če začnem 
kot prostovoljka, imam kot mlada diplomantka 
priložnost dokazati svoje sposobnosti, povezati znanje 
z izkušnjami, ki bodo v korist bodoče zaposlitve. Mladi 
se moramo soočiti s problemi, oziroma meni ljubše, z 
izzivi, ki nas čakajo že danes. Žal formalna izobrazba 
tega ne ponuja. Ključnega pomena si ti, mlad človek. 
Kaj ceniva in spoštujeva danes, je resno vprašanje. 
V večplastnem izzivu se začniva že zavedati, da 
priložnost ne trka na vrata staršev, pri katerih bivava. 
Poiščiva jo sama. Priložnost se vselej pojavi, v kakšni 
obliki in intenzivnosti pa je odvisno od naju. 

Piše: Matejka Gerjevič

Okrogla miza se je zače-
la z uvodnimi besedami Su-
zane Poldan (vodje projek-
ta PosIP), nato pa je Robert 
Ostrelič iz Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje iz-
postavil nekaj ključnih točk 
o podjetništvu: podjetnik ne 
postaneš čez noč, potrebni 
so delo, denar, socialni kapi-
tal ter znanje in izkušnje.

Delati zase je (še 
vedno) bogokletno
Zgoraj našteto seveda ni vse, 
kar potrebuje podjetnik! Ve-
liko pred tem je potrebna 
vzgoja, s katero že zelo mlad 
človek razvije odgovornost, 
ustvarjalnost, samozavest, 
voljo, vztrajnost in pogum. 
Karakteristike, ki jih ima da-
nes malokdo! 

Se še sprašujemo ali je pod-
jetništvo izziv ali ovira? De-
narja za projekte, podjetni-
ške ideje, inovativne rešitve 
za Posavje nikoli ni (razen, ko 
je predvolilno leto, pa še ta 
je namenjen gradnji in obno-
vi cest). V človeški naravi je, 
da bi bili radi bogati že pred-
včerajšnjim, poguma in sa-
mozavesti nimamo, kar smo 
skozi našo zgodovino dokaza-
li in še vedno dokazujemo, o 
slovenski vzgoji na splošno pa 

Ob okrogli mizi »Mladi in podjetništvo v Posavju“

Nič ne bo padlo z neba
BREŽICE - V okviru Posavskega zaposlitvenega sejma je Mladinski center Brežice pripravil okroglo mizo na 
temo »Mladi in podjetništvo v Posavju«. Namen okrogle mize, ki se je odvijala v četrtek, 10. 4. 2008, je bil 
ugotoviti, kakšno okolje je Posavje za razvoj podjetništva, ali je podjetništvo izziv ali ovira in spoznati, ali 
je projekt PosIP – »Posavje izziv in priložnost« spodbujevalec podjetniškega razmišljanja med mladimi.

sploh ne bom začela, ker mi-
slim, da je dr. Slavoj Žižek v 
svojem delu Jezik, ideologi-
ja, Slovenci z motivom can-
karjanske matere povedal 
vse, kar je potrebno (o.p.: 
priporočam kot obvezno čti-
vo bodočim staršem, vzgoji-
teljicam ter učiteljicam ra-
zrednega pouka). Poleg tega 
je potrebno upoštevati še slo-
vensko 'fovšarijo' in pa ne-
zmožnost razumevanja, da si 
nekdo pa le želi še kaj več od 
življenja, kot je prodajanje 
sebe drugim za 'ušivo' plačo 
minimalno 50 let! Le kdo bi 
se rad temu odrekel?! Ne tr-
dim, da je tisti, ki hodi v služ-
bo, nekreativen ali pa neu-
men, ker želi hoditi v službo! 
Ne, preseneča me predvsem 
nezmožnost razumevanja ter 
da je reakcija ljudi, če nekdo 
ne želi delati za druge, tem-
več zase, ob takšni odločitvi 
primitivna in nespodbudna. 
Še posebej za mladega člove-
ka, ki je poln upanja. 

Formalno 	
z roko v roki 	
z neformalnim

Seveda na okrogli mizi nismo 
iskali samo problemov. Skuša-
li smo najti tudi rešitve. Ugo-
tovili smo, da bi bilo potreb-

no večkrat organizirati takšne 
dogodke in jih predstaviti šir-
ši množici. Da se lahko potreb-
ne karakteristike resnično raz-
vijejo s primerno vzgojo in z 
boljšim, mogoče drugačnim, 
vsekakor pa ne trenutno ob-
stoječim šolskim sistemom, in 
da je nujno potrebno projek-
te, kot je PosIP, približati mla-
dini. To pa pomeni, da se mora 
razviti zavest, kako pomemb-
no je povezovanje formalne-
ga (šolskega) sistema z nefor-
malnim. Neverjetno je, koliko 
znanja, izkušenj ter kompe-
tenc se pridobi na neformalen 
način, težava je samo v tem, 
da jih ljudje ne znamo prepo-
znati. 

Kronično 
pomanjkanje volje
Pa vendar smo prišli do za-
ključka, da je največja ovira 
ravno volja oziroma pomanj-
kanje le-te. Nikoli si ne bi mi-
slila, da bo na koncu težava v 
delu, volji, trudu. Vrednotah, 
ki so značilne za tipičnega 
Slovenca. Slovenci pa ja radi 
delamo! To nam je smisel ži-
vljenja! Očitno ne, saj nih-

če ni več pripravljen vlagati 
časa, truda, dela v tisto, kar 
verjame in si želi. Vsi bi radi, 
da z 'neba pade'. Ne vem, ali 
bom s to trditvijo koga šoki-
rala ali ne, ampak prihodnost 
je v svobodnem podjetništvu 
in tisti, ki bo to razumel, se 
bo nehal obremenjevati s 
službo, ki ne bo prišla, in bo 
izkoristil pravo priložnost ter 
v njej vztrajal. 

Razpravo smo zaključili z 
ugotovitvijo, da so v  Posavju 
slabi pogoji za razvoj podje-
tništva, imamo kronično po-
manjkanje volje in podpore. 
Pa vendar drži: 'kjer je volja, 
tam je pot'. Lahko iščemo iz-
govore na vsakem koraku, 
lahko pa prepoznamo prilo-
žnost zase, najdemo svoje sa-
nje in vztrajamo. Vsekakor bo 
trnova pot! Osebno me tolaži 
dejstvo, da kljub vsemu v na-
šem zakotnem Posavju obsta-
jajo ljudje, ki ne vidijo samo 
eno ped pred svojim nosom, 
ampak se želijo prebiti iz vsa-
kodnevne rutine. Ki imajo is-
krico v svojih očeh, ki živijo! 
Verjamem, da jim bo uspelo. 

Vesna Kržan

Skupine Equilibrium, Rann 
in Momento so poskrbele za 
odlično vzdušje v klubskih 

prostorih Mladinskega centra 
Brežice, za sproščenost sku-
pin pa so poskrbeli številni 
obiskovalci, ki so zvesto navi-
jali za svoje favorite. Kranj-
ska skupina Equilibrium je od-
prla koncert in s svojo glasbo 

Momento bo igral na 
Škisovi tržnici
BREŽICE – Društvo študentov Brežice je v okviru pri-
prav na največjo študentsko prireditev v Sloveni-
ji Škisovo tržnico pripravilo predizbor za nastop na 
Škisovi tržnici, namenjen neuveljavljenim glasbe-
nim skupinam. 

presenetila obiskovalce. Nji-
hova avtorska glasba je, za-
hvaljujoč ruski pevki in teks-

topiski  skupine, napisana v 
ruščini. Simpatični Kranjčani 
si s svojim nastopom žal niso 
pridobili dovolj simpatij ob-
činstva in strokovne komisije, 
saj njihov seštevek točk ni za-
dostoval za zmago. 

Kot drugi so se predstavi-
li domači favoriti, rockov-
ska zasedba Rann iz Brežic. 
Težji rock ritmi in obnore-
li brežiški obiskovalci so še 
povišali število decibelov na 
dogodku, uspelo pa jim je 
dvigniti tudi temperaturo v 
ozračju, saj je bilo med nji-
hovim nastopom res vroče. 
Na veliko razočaranje Bre-
žičanov s svojimi avtorskimi 
skladbami in priljubljenimi 
priredbami tudi tej obetav-
ni skupini ni uspelo prepri-
čati žirije.
 
Močna ritem sekcija in odli-
čen vokal pa sta krški skupi-
ni Momento prinesla zmago 

na prvem brežiškem prediz-
boru za neuveljavljene sku-
pine za nastop na Škisovi tr-
žnici. Vse so prepričali, da 
bo njihova glasba 7. maja 
letos lahko razvnela več ti-
soč glavo množico na stadio-
nu Ilirija v Ljubljani, kamor 
ste vabljeni prav vsi.
 
Organizator Društvo študen-
tov Brežice vas vabi tudi 
na ostale prireditve, ki se 
bodo odvijale v letošnjem 
letu. Več informacij dobite 
na Brežiški info točki (BiT) 
v Mestnem atriju v Brežicah 
ali pa na spletni strani dru-
štva, www.drustvo-dsb.si. 

L. Č.

Skupina Momento

Šport v Posavju
INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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nekaj znanih in manj znanih pesmic, pokazali nekaj gibalnih 
prikazov pesmi, prstnih iger, bibarij... Na koncu pa so seve-
da tudi obdarili svoje najdražje z simboličnimi darilci. Starši 
pa so pokazali veliko hvaležnost vzgojiteljicam, ki so pripra-
vile otroke za nastop in ki se vsak dan trudijo, da čimbolje 
poskrbijo za njihove malčke.  K.P. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Ob prazniku mam so vzgojitelji-
ce iz vrtca Kostanjevica na Krki skupaj z otroki pripravile 
nastop, namenjen staršem majhnih nadobudnežev. V sre-
do, 26. marca, so pokazali nekaj utrinkov vsakdana v vrtcu 
mlajši malčki s svojima vzgojiteljicama Alveo Babič in Ka-
tjo Petretič. V četrtek, 27. marca, so zapeli in zarajali otro-
ci iz skupine "pikapolonic" z Dorotejo Angeli in Mihaelo Ja-
lovec. V petek, 28. marca, pa se je predstavila še skupina 
"ptičkov" z Meto Kuplenik in Ajdo Krhin. Otroci so zapeli 

Tri predstave kostanjeviškega 
vrtca

PODBOČJE - Začetek marca je bil za 1. razred prav poseben me-
sec. Kar nekaj časa je minilo od prvega šolskega dne in prvo-
šolčki že marsikaj znajo. Poleg petja, plesanja, pripovedova-
nja pravljic in recitacij, telovadbe in risanja poznajo vsa števila 

do deset in jih uporabljajo. Vse to so staršem pokazali na pra-
zniku števil. Skupaj z njimi so se prvošolci še posebej veselili, 
ker so končno postali pravi šolarji, saj so za osmošolko Niko v en 
glas ponavljali šolsko zaobljubo in bili sprejeti v šolsko skupnost. 
Drugošolci so jim zapeli šolsko himno. Otroci so bili zelo srečni, 
ker so  njihovi starši pokazali svojo ustvarjalnost. Pridni očki in 
mamice so brž zavihali rokave in hodniki so proti koncu dneva 
že postajali pomladno okrašeni. 

Anuša Ajster 

Sprejem v šolsko skupnost in 
praznik števil

Podboški prvošolci in njihovi starši na prazniku števil

KRŠKO – V četrtek, 10. aprila, je v organizaciji krške Ob-
močne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti v kr-
škem Kulturnem domu potekala tradicionalna območna revi-
ja mladinskih pevskih zborov, imenovana Pesem mladih src. 
Na njej so nastopili mladinski pevski zbori s šestih osnovnih 

šol občine Krško, in sicer iz Osnovne šole 14. divizije Seno-
vo pod vodstvom zborovodje Petra Bunetiča, iz brestaniške 
šole Adama Bohoriča pod taktirko zborovodkinje Stanke Ma-
cur, mladinski pevski zbor osnovne šole Jožeta Gorjupa iz 
Kostanjevice na Krki ter mladinski pevski zbor OŠ Podbočje, 
oba zbora vodi profesorica Mojca Jevšnik, mladinski zbor iz 
krške šole Jurija Dalmatina pod vodstvom Damjane Mlakar 
in učenci ansambelske igre OŠ Koprivnica, katerim je men-
torica Stanka Macur. Koncertni program so z instrumental-
nimi vložki popestrili tudi učenci Glasbene šole Krško, pove-
zovala pa ga je Mirjana Marinčič.   B. M.

Mladinski pevski zbori peli iz 
srca

Mladinski pevski zbor kostanjeviške osnovne šole med 
nastopom

Prevozi DŠBus

Društvo študentov Brežice

Razmišljaš o svoji prihodnosti? Imaš ambicije, cilje, sanje? Si 

talentiran? Želiš biti aktivnen/na ter ustvarjalen?

Postani član ekipe in pomagali bomo razvijati tvojo osebnost 

in talente.

BODI AKTIVEN! BODI KREATIVEN!

- najcenejše fotokopiranje v mestu (A4 že od 0,03€   

 naprej), plastifi ciranje, vezave

- vstopnice za Kolosej (3,4€) in Planet TUŠ (2,5€)

- Ob nakupu prejmete kupon, ki ga lahko uporabite za   

 katerokoli predstavo, katerikoli dan v mesecu!

- karte za Fitnes center Arena - Kemo

 mesečna 19€ (redna cena: 25€), 

 enkraten vstop 1,9€ (redna cena: 3€)

- karte preko sistema Eventim

- brezplacen wireless dostop do interneta

- Frizerstvo ANDREJA STYLE, Intermarket Brežice

 15% popusta za člane

- Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško

 10% pupusta pri avtovleki, servisnih storitvah,   

 kleparskih in ličarskih storitvah ter 5% na vgrajene   

 nadomestne dele.

 Popust lahko koristijo člani z dšb kartico ter prometnim  

 dovoljenjem.

- 10% na vse storitve Kozmetičnega salona Kleopatra

 (nega obraza in telesa, pedikura, ročna masaža, solarij,  

 depilacija, manikura, aroma terapija)

Naš spletni portal www.drustvo-dsb.si
Galerije slik iz večjih dogodkov v Brežicah, informacije o 

naših projektih, študiju, štipendijah, prehranjevanju,

pravno svetovanje in še veliko več… 

Najem kombijev
Da bi vam olajšali posebne ali skupinske prevoze, bodisi da  

potujete po Sloveniji ali da odkrivate tujino, bodisi morate 

z bandom na koncert ali se odpeljati na ogled tekme, naša 

info točka BIT vam ponuja ugoden najem poskočnih in 

udobnih kombijev. Za vse informacije v zvezi s kombiji nas 

pokličite na 041 77 77 61.

Imaš v šoli slabo oceno? Se približuje matura, pomemben 

izpit ali test in potrebuješ pomoč s področja matematike, 

nemščine ali angleščine?

Kontaktiraj nas na 041 387 537 (Maja).

Smer LJUBLJANA - vozni red (nedelja):
ob 18.45  iz brežiške avtobusne postaje

ob 19.00  iz krške avtobusne postaje

ob 19.15  na Raki (ob hitri cesti)

ob 20.30  Ljubljana (Bežigrad, Dunajska, Bavarski dvor, Šiška, 

 Rožna dolina, Gerbičeva)

» INFO & REZERVACIJE: Tamara Kos (041 949 165)

Smer MARIBOR - vozni red (nedelja):
ob 19.00  iz krške avtobusne postaje

ob 19.15  iz brežiške avtobusne postaje

ob 19.20  iz Župelevca izpred trgovine

ob 19.30  iz Bizeljskega - gostilna Šekoranja               

ob 21.00  Maribor (Tabor, Gosposvetska, ŠTUK, Tyrševa,City)

» INFO & REZERVACIJE: Marko Abram (031 541 269)

Priložnosti Postani član

Ponudba Brežiška info točka

Društvo študentov BrežiceDruštvo študentov Brežice
Brežiška info točka

Društvo študentov BrežiceDruštvo študentov Brežice
PonudbaPonudba Brežiška info točkaPonudba

Najcenejši prevoz v univerzitetno središče

Pridružite se ekipi perspektivnih mladih

Storitve in ugodnosti, ki jih nudimo

cena le 3,4 €

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

Včlaniš se lahko v BiT, CPB 17, Brežice, vsak delovni dan med 

9.00 in 15. uro, v petek med 11.00 in 17.00 ter soboto med 9.00 

in 12.00 uro.

S sabo prinesi potrdilo o šolanju 

2007/2008.

POZOR! 14 . 4. 2008

SPREMEMBA VOZNEGA REDA

Fotke s predizbora za Škisovo Tržnico

Več na www.drustvo-dsb.si

Pišite nam na

info@drustvo-dsb.si

KRŠKO - V sredo, 2. apri-
la, je na Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica pote-
kalo regijsko tekmovanje 
iz matematike za dijake 
srednjih poklicnih šol iz 
celotne dolenjske regi-
je. Za najboljše mesto in 
uvrstitev na državno tek-
movanje se je borilo 60 
dijakov iz 18 srednjih šol. 
V kategoriji tretjih letni-
kov se je iz srednje poklicne šole Krško odlično odrezal do-
mačin Primož Pangerčič, ki se je z 2. mestom uvrstil na dr-
žavno tekmovanje, ki bo v soboto, 19.4., v Sežani.

Pangerčič drugi v matematiki

Mentor Jože Pavlovič in Primož 
Pangerčič

Kostanjeviški otroci med nastopom

CERKLJE OB KRKI – V nedeljo, 16. marca, so cerkljanski gasilci 
organizirali že dvanajsto po vrsti dobrodelno prireditev »Kora-
jža velja«. Obiskovalcem prireditve, ki jo je vodil Toni Gašpe-
rič, se je predstavilo kar sedemnajst skupin in posameznikov. 
Med ostalimi so nastopili tudi Ansambel Pogum, Ansambel Jer-

neja Kolarja in narodno-zabavna zasedba Boštjan s prijatelji 
(na fotografiji). Dvorano so obiskovalci napolnili do zadnjega 
kotička, kar kaže na to, da si zelo želijo tovrstnih prireditev. 
Zato verjamemo, da bodo prizadevni gasilci iz Cerkelj zagoto-
vo uspešno spravili pod streho tudi trinajsto prireditev Kora-
jža velja.  P.V.

12. Korajža velja
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LESKOVEC PRI KRŠKEM, PODBOČJE – Osnovni šoli Leskovec 
pri Krškem in Podbočje sta drugo leto zapored sodelovali v 
projektu Svetovni tek harmonije, ki poteka po celem sve-
tu. 7. aprila, na svetovni dan zdravja (obe šoli sta t.i. zdravi 
šoli), so plamenico miru iz Ljubljane pripeljali v Leskovec, 
kjer je v šolski telovadnici potekala krajša slovesnost. Šo-
larje in predšolske otroke sta nagovorila oba ravnatelja, le-
skovški Anton Bizjak in podboški Branko Strgar, predstav-

nica tekačev, ki so prinesli plamenico, ter podžupanja Ana 
Somrak, plamenico pa so na pot mimo podružnične šole v 
Velikem Podlogu proti Podbočju pospremili še s pevskimi in 
plesnimi nastopi. Plamenico so v obliki štafetnega teka, pri 
čemer jim jo je malce zagodel dež, ponesli šolarji obeh šol, 
v Podbočju pa je potekala še zaključna slovesnost. Svetovni 
tek harmonije, ki promovira mir in prijateljstvo, je lani po-
tekal v obratni smeri, iz Podbočja proti Leskovcu.  

P.P.

Tekli za mir in prijateljstvo

Plamenico miru sta skupaj prevzela učenka leskovške 
in učenec podboške osnovne šole, nato pa so se na pot 
iz Leskovca proti Podbočju skupaj s plamenico najprej 
podali najmlajši.

SEVNICA - V marcu smo imeli učenci Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica priložnost gledati zanimivo tekmo. Obiskali so nas špor-
tniki iz Društva paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posav-
ja. V njem so invalidi, ki imajo poškodovano hrbtenico (padec 
z drevesa, prometna nesreča in druge nezgode). V društvu ima-
jo več dejavnosti, zlasti pa kulturo in šport. Košarka na vozičkih 
je najpopularnejša, gojijo še streljanje z zračno puško, keglja-
nje, športni ribolov, atletiko in šah. Treninge košarke na vozič-
kih imajo dvakrat tedensko v zimskih mesecih. Dolenjska regi-
ja sodeluje v državni ligi in na raznih mednarodnih društvenih 
tekmovanjih. V tej sezoni so osvojili 1. mesto tako v ligi kakor 
tudi v playoffu. Oprema, ki jo rabi košarkar, je samo voziček, ki 
je močnejše izvedbe in stane približno 2500 evrov. Društvu se 
lahko pridružiš, če si paraplegik in si starejši od 7. leta. Najsta-
rejši član šteje 70 let. Vse to sem izvedela po tekmovanju, še 
prej pa so nas presenetili s svojo borbenostjo in spretnostjo pod 
koši. Želimo si še več takšnih srečanj in pogovorov z ljudmi, ki 
so kljub drugačnosti optimisti.

Klavdija Kozole, 
9. razred OŠ Sava Kladnika Sevnica

BRESTANICA - Učenci 6. in 7. razreda smo vse leto obiskova-
li turistični krožek, na katerem smo pridno sestavljali turistič-
no nalogo, ki se imenuje »Mislim z glavo, živim zdravo«, in pri-
pravljali projekt o jabolkih. Iz kartona smo izdelali piramido, 
v katero smo dali jabolko. To je bilo darilce za vsakega obisko-

valca. Več dni smo pripravljali pesmi, besedila… V četrtek, 27. 
marca, smo odšli v Novo mesto in se udeležili tekmovanja. Ko-
sali smo se z drugimi šolami. V Mercatorjevem centru smo več 
ur hodili naokoli, stali pred »tržnico« in delili piramide in jabol-
ka, peli, recitirali, privabljali goste… Nestrpno smo pričakova-
li razglasitev. Vsi smo držali pesti, ko je voditelj prireditve raz-
glasil: »Zlato priznanje dobi OŠ Adama Bohoriča Brestanica!« 
Vriskali smo in bili  presrečni, saj je ves trud poplačan. Utruje-
ni smo se vrnili domov. Naše delo pa še ni končano, saj bomo v 
aprilu odšli na zaključno prireditev v Ljubljano.

Lucija Ban, 6.a, 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica

STUDENEC - V prvih pomladnih dneh smo se že peto leto zbra-
li vsi, ki imamo radi kulturo, kulturno dediščino in vse, kar je 
povezano z življenjem na Studencu. Ob bežnem sprehodu sko-
zi Studenec pomisliš, da je to le majhna, tiha vasica, kar pa 
sploh ne drži. V vasi in okoliških vaseh se dogaja in izvaja mnogo 

dejavnosti. Predstavili smo jih na prireditvi v sodelovanju POŠ 
Studenec, Kulturnega društva Studenec in Aktiv žena Studenec. 
Slednje so nam predstavile, da  so bile, so in bodo pomemben 
dejavnik na deželi. Kot vse prireditve v kraju so tudi to s petjem 
pričeli člani Mešanega pevskega zbora KD Studenec. Najbolj so 
nas razveselili najmlajši obiskovalci prireditve, predšolski otroci 
iz Cicibanovih uric, njihovi starejši vrstniki pa so nastopili s pe-
tjem ljudskih pesmic, igranjem na flavto in recitiranjem. Učen-
ci, ki obiskujejo šolo v Sevnici, s sodelovanjem na prireditvi po-
kažejo željo po vrstniškem druženju, ki ga je bolj malo. Nekaj 
učencev obiskuje Glasbeno šolo v Sevnici ter pouk harmonike in 
vsi so z nami delili svoje znanje. Obisk je iz leta v leto večji in 
število nastopajočih je vedno večje. Prvo leto smo se po priredi-
tvi odpravili domov, letos pa je po končani prireditvi zaživelo ti-
sto pravo vzdušje, ki ga mnogi tako pogosto pogrešamo - pogo-
vor ob dobrotah naših žena in vinu vinogradnikov. Na Studencu 
smo si vzeli čas za znance, prijatelje in otroke.

Erika Anzelc Intihar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

BREŽICE - Zveza ekonomistov Slovenije in EGSŠ Radovljica 
sta v četrtek, 27. marca, organizirali 9. državno tekmovanje 
srednješolcev iz znanja ekonomije. Cilj tekmovanja je mo-
tivacija za poglabljanje znanja s področja ekonomije, pri-

prava na maturo in spodbujanje druženja mladih iz različnih 
šol. Prijavilo se je 15 ekonomskih in splošnih gimnazij oz. 
54 maturantov. V kategoriji gimnazijskih posameznikov so 
maturantje Gimnazije Brežice prejeli: zlato priznanje Rok 
Prah, srebrno priznanje Luka Žigante in bronasto priznanje 
Jelena Gumbas. V skupinskem tekmovanju gimnazijcev je 
Gimnazija Brežice pod mentorstvom Irene Papac dosegla 2. 
mesto. I.P.

Košarka na OŠ Sevnica

Turistični festival v Novem 
mestu

Udeleženci turističnega festivala z zlatim priznanjem

Pozdrav pomladi na Studencu

Del nastopajočih na prireditvi

Zlato priznanje za Brežičane

Z leve proti desni: Luka Žigante, Irena Papac, Jelena 
Gumbas in Rok Prah

BOŠTANJ – Mladinski center Sevnica je 8. aprila v sodelova-
nju z OŠ Boštanj in Mladinsko akademijo v OŠ Boštanj izve-
del Veliko igro mnogih kultur, pri kateri je sodelovalo skoraj 
80 osnovnošolcev višje triade in pet voditeljev-animatorjev 
Mladinske akademije. Udeleženci so se morali vživeti v polo-
žaj, ko so doživeli letalsko nesrečo. V kraju, kjer so pristali, 

živijo različne kulture, ki pa med sabo sploh ne komunicira-
jo zaradi svoje različnosti in medsebojnega nerazumevanja, 
vendar ima vsaka civilizacija določene sposobnosti, ki lah-
ko pripomorejo, da bodo lahko popravili letalo. Zato so mo-
rali najprej spoznati vse civilizacije, jih povezati in s tem 
dobiti možnost za vrnitev. Ko so zbrali vse podatke, so mo-
rali ugotoviti, kako bodo na podlagi dobljenih informacij te 
kulture povezali. Voditelji so skupaj z udeleženci govorili o 
tem, kaj je pomembno, da se vzpostavi dialog med različ-
nimi kulturami. Igri je sledila evalvacija, kjer so udeležen-
ci razmišljali, če se kaj podobnega (ne-komuniciranje med 
kulturami) dogaja tudi njim. Povzeli so, kateri so elementi 
pozitivne medkulturne komunikacije, kaj lahko sami storijo 
na tem področju itd.   R. Petančič

Velika igra mnogih kultur

Osnovnošolci so staknili glave pri iskanju rešitev (foto: 
www.mc-sevnica.si)  

CERLJE OB KRKI - Učenci 5. a in 5. b razreda OŠ Cerklje ob 
Krki so se sredi marca odpravili v zimsko šolo v naravi. Že 
nekaj let se z veseljem nastanijo v prelepem okolju CŠOD 
Gorenje pod Roglo. Otroci so se na Štajerskem odlično poču-

tili. Uživali so v smučanju na umetnem in naravnem snegu, 
kopali so se bližnjih Termah, plezali na pravi umetni steni 
ter ob večerih uživali v skupnem druženju. Razveselil jih je 
tudi snežni metež, ki je zimski šoli v naravi pridal čar prave 
zime. Z učiteljicama Tanjo Lekić in Mihaelo Požar so učen-
ci izkoristili teden do popolnosti, nato pa so se v petek vrni-
li v Cerklje, kjer so jih pričakali njihovi starši. 

Janja Leskovar

V šoli v naravi pod Roglo

Cerkljanski učenci na smučišču

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Čeprav dogajanje v manjših kra-
jih ni najbolj pestro, pa so za popestritev loškega dogajanja  
v marcu  zagotovo poskrbeli učenci podružnične šole Loka. 
Marsikateremu se je izpolnila želja, ko se je v tem mese-
cu predstavil tudi na več nastopih. Že v začetku meseca so 

učenci dramskega krožka razveselili oskrbovance Trubarje-
vega doma upokojencev Loka z igricama Zrcalce in Prijate-
lji in pokazali, da solidarnost med generacijami še ni povsod 
izumrla. Sledil je nastop glasbenega krožka v drugi polovi-
ci marca in prijeten zaključek velikonočnih praznikov. Oskr-
bovanci pa so se najbolj razveselili plesa in petja ljudskih 
pesmi. Večina jih je veselo ploskalo, prijetno pa so jih pre-
senetila tudi darilca, ki so jih učenci 4. in 5. razreda izde-
lali posebej za njih. Sledil je materinski dan in še ena pro-
slava v Kulturnem domu Loka. Mamam so se zahvalili učenci 
dramskega krožka, za nekaj eksotike pa je s trebušnim ple-
som poskrbela Lea Perdih. Učenci, ki obiskujejo Glasbeno 
šolo,  pa so se predstavili s svojimi instrumenti na priredi-
tvah, ki so bile organizirane. 

Julijana Majerič, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Loka

Loški učenci veliko nastopajo

Napovednik 
prireditev INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.



Posavski obzornik - leto XII, številka 8, četrtek, 17. 4. 2008 15KULTURA

KRŠKO, LJUBLJANA - Na filmskem festivalu ZOOM v Ljublja-
ni je dokumentarni film Moje naselje prejel Srebrno klapo v 
kategoriji osnovnošolskih avtorjev. Film je prvenec Boštja-
na in Katarine Brajdič, učencev OŠ Leskovec pri Krškem. 
Film Moje naselje (Moro gavo) je nastal na video delavni-
ci v romskem naselju pri Krškem v okviru projekta "Filmi ke 
len kerde terne", ki ga je organiziralo Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka. Mlada avtorja sta predstavila življenje 
v Kerinovem grmu. Izmed posavskih avtorjev je bila uspešna 
tudi Katarina Rešek, ki je sodelovala s filmi Children of Di-
vided School, Mr. Lady in Marš na kulturo (produkcija KUD 
Pozitiv) in prejela posebno priznanje za profesionalen pri-
stop k dokumentarnemu filmu. Festival je potekal 2. in 3. 
aprila  v Festivalni dvorani, strokovna žirija v sestavi dr. Sto-
jan Pelko, Karpo Godina, Gojmir Lešnjak-Gojc in Blaž Hra-
stnik (predstavnik otroške žirije) pa je izmed 66 prispelih 
filmov izbrala najboljše tri na osnovnošolski stopnji in naj-
boljše tri na srednješolski stopnji. 

Srebrna klapa za film o 
življenju v Kerinovem grmu

SEVNICA - V četrtek 3. aprila, je Lekos galerija Ana v Sevnici 
odprla svoja vrata za člane slikarskega krožka U3 (Univerza 
za tretje življensko obdobje) Sevnica. Na razstavi je s svo-
jimi slikami v različnih tehnikah sodelovalo vseh 13 študen-
tov. O delu krožka je zbranim spregovoril Tone Zgonc, ki je 
mentor slikarskega krožka že pet let. Poudaril je zagnanost 
in prizadevnost študentov, da so se naučili različnih tehnik 
slikanja in tako tudi za širšo javnost odkrivajo svoja dela 
in željo po izražanju skritih talentov. O slikarstvu kot ume-
tniški zvrsti pa je spregovoril akademski slikar Alojz Konec 
in pohvalil prizadevnost ustvarjalcev ter njihova dela. „Ko 
s pogledom pobrskam po razstavljenih delih, najprej začu-
tim ta osebni napredek vseh avtorjev. Nato se kot biseri ju-
tranje rose zablestijo posamezna dela, kjer so posamezni-
ki v izbrani problematiki s svojim kladivom osebnosti zadeli 
na likovno glavico strokovnega žebljička, da se je umetni-
ško zaiskrilo,“ je dejal Konec. Otvoritev razstave je z glas-
bo pospremila Anica Perme, članica U3, svoje pesmi pa je 
recitirala Vlasta Bon. Razstava bo v Lekos galeriji Ana od-
prta do 13. maja.

Rihard Černigoj

Razstava sevniških 
študentov U3

KRŠKO – V Galeriji Krško je 
bila 4. aprila odprta razsta-
va akademske slikarke Na-
taše Ribič z naslovom Tea-
ter. Umetnica iz Ljubljane 
se v Krškem predstavlja s 
prostorskimi postavitvami, 
s katerimi razgrinja angaži-
rano plat svojega ustvarja-
nja. Razstava, ki jo je orga-
nizirala Območna izpostava 
JSKD Krško, podprla pa ob-
čina Krško, bo na ogled do 
10. maja. 

Teater Nataše 
Ribič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Osnovna šola Jožeta Gorjupa Ko-
stanjevica na Krki bo 25. aprila organizirala že 19. otroški 
extempore, ki je nastal kot nekakšno nadaljevanje nekda-
njega grafičnega bienala jugoslovanskih otrok. V teh letih je 
Kostanjevico na Krki obiskalo skoraj 1500 mladih umetnikov, 

ki se v mesto radi vračajo kot turisti, marsikdo izmed njih 
pa se je kasneje odločil za študij likovne umetnosti, arhitek-
ture ali oblikovanja. Pred letošnjim likovnim srečanjem je 
ravnateljica osnovne šole Melita Skušek 9. aprila pripravi-
la srečanje, sponzorjev, donatorjev, mentorjev in ostalih, ki 
so v preteklosti kakorkoli pomagali pri tej prireditvi. Kosta-
njeviški šolarji so jim pripravili kratek kulturni nastop, nato 
pa so si lahko izbrali vsak po eno delo, ki so ga na extempo-
rih ustvarili otroci. Letos pričakujejo udeležbo približno 70 
mladih, bolj množično pa naj bi bilo prihodnje leto, ko bo 
na vrsti jubilejni 20. otroški extempore.  P.P.

19. extempore pred vrati

Podporniki otroškega extempora v galeriji 
kostanjeviške šole

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

OB DNEVU ZEMLJE:
KRUH NAŠ VSAKDANJI,

dokumentrani film
torek, 22.4. ob 19. uri

in sreda, 23.4., ob 19. uri

PIHALNI ORKESTER
VIDEM KRŠKO

solista Nika Tkalec in Aljaž Farasin (Eroika)
ter

tolkalska skupina Na muč
vabijo na

pomladni koncert

Kulturni dom Krško
19. april 2008,

ob 19. uri

dirigent: Dejan Žnideršič

Umetniški vodja artiške fol-
klorne skupine Zdravko Dušič 
je bil nad obiskom prireditve, 
ki so jo naslovili Ko slike oži-
vijo, več kot zadovoljen. Na 
dogodek so se v skupini pri-
pravljali skoraj celo desetle-
tje, saj so želeli jubilejni ve-
čer vtisniti v trajen spomin. 
Tudi zato so premierno nasto-
pili v novih kostumih iz začet-
ka 19. stoletja iz okolice Bre-
žic, ki so jih pripravljali z dr. 
Marijo Makarovič, prvič pa 
so zaplesali še plese iz okoli-
ce Brežic, ki jih je za to pri-
ložnost zanje pripravil znani 
etnomuzikolog Mirko Ramo-
vš.  V tistih davnih časih si-
cer niso poznali harmonike, 
zato jim je priskočil na po-
moč dr. Drago Kunej z Glas-
beno-narodopisnega inštituta 
v Ljubljani. 

Slavnostni dogodek so nad-
gradili tudi s posebej za to 

Ko slike v plesu oživijo
ARTIČE - V soboto, 5. aprila, je nabito polna dvorana artiškega Prosvetnega doma pokala po šivih, saj so 
se številni obiskovalci, ki so si želeli ogledati artiške folkloriste ob njihovi 40-letnici delovanja, komaj 
strpali vanjo in zapolnili tudi predprostor.

priložnost izdano brošuro, v 
kateri so zapisali svoja delo-
vanja v minulih štirih desetle-
tjih. Glasbeno pa so ga obo-
gatili Trebeški drotarji, zapeli 
so Ljudski pevci Fantje arti-
ški, prireditev sta na prav po-
seben scenski način vodila 
Jana Kovačič in Mitja Molan, 
vezni tekst pa je napisala Da-

nica Avšič. Svoj nastop je iz-
vedla tudi Otroška folklorna 
skupina, ki je nastala pred 
12 leti ob pomoči Vesne Bo-
govič, sedanje ravnateljice 
artiške osnovne šole. Danes 
delujejo tri artiške folklorne 
skupine, ki so starostno razvr-
ščene ter tudi glede na obvla-
dovanje folklornih plesov ter 

Artiški folkloristi med jubilejnim plesnim nastopom 

ljudskih običajev in šeg - to 
so otroška, mlajša in starej-
ša skupina. 

Artiški folkloristi so reperto-
ar plesnih postavitev razširi-
li na večino slovenskih pokra-
jin, ponašajo se tudi z lastno 
glasbeno spremljavo. Kot pra-
vijo, so se z voljo, vztrajnim 
delom in ambicijami uvrsti-
li v sam vrh folklorne dejav-
nosti v Sloveniji. Udeležili pa 
so se tudi različnih gostovanj 
in mednarodnih festivalov v 
Franciji, Nemčiji, Poljski, na 
Škotskem, v Turčiji, Makedo-
niji ter sosednji Hrvaški. Rav-
no na gostovanjih se je po-
rodila ideja, da bi folklorni 
festival organizirali tudi v do-
mačem kraju in tako je leta 
2005 potekal prvi mednarodni 
folklorni festival, ki so ga po-
imenovali Slofolk in je že po-
stal tradicionalen. 

Marija Kalčič Mirtič 

KRŠKO - V petek, 11. aprila, je 
krški Kulturni dom za oranžni 
abonma v goste povabil Mla-
de harmonikarje iz Podbočja, 
koncert pa so poimenovali Pe-
sem mojih tipk. Skupino, ki bo 
maja napolnila že enajst let 
skupnega poustvarjanja, se-
stavlja osem članov. Na prvi 
harmoniki igra Katarina Šte-
fanič, ki je tudi umetniški 
vodja skupine, na drugi Matic 
Urbanč in Jasmina Vučič Mr-
gole, na tretji Tinko Marge-
tič, na četrti pa Natalija Barič 
in Jure Zlobko ter na bas har-
moniki Tatjana Jabuka in Kri-
stijan Salmič. Zbranim slado-

Mladi harmonikarji iz Podbočja med nastopom

Pesem mojih tipk

SEVNICA - Zaposleni v Knji-
žnici Sevnica se trudijo, da bi 
vsem občanom in občankam 

približali knjižnično in osta-
lo gradivo ter njene storitve, 
tako lahko člani knjižnice od 
lanskoletnega novembra gra-
divo naročajo, rezervirajo in 
podaljšujejo preko spletne 
povezave. V mesecu februar-
ju 2008 pa so uvedli še no-
vost pri vračanju izposojenih 
knjig. Po novem lahko knjige 
bralci vrnejo tudi izven de-
lovnega časa knjižnice, in si-
cer v knjižnični nabiralnik, ki 
je postavljen pri stranskem 
vhodu v stavbo. »Razdolži-
tev« je urejena naslednji de-
lovni dan, zamudnino (če iz-
posojeno gradivo ni vrnjeno 
v izposojevalnem roku) in 
ostale obveznosti pa uporab-
niki poravnajo ob prvem obi-
sku knjižnice. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Za lažje 
vračanje 
izposojenih 
knjig

kuscem tovrstne glasbe so se 
na petkovem nastopu pred-
stavili z izborom 14 narodnih 
glasbenih skladb, kot so Kek-
čeva pesem, Cvetje v jeseni, 
Na Robleku, Ne prižigaj luči in 

tudi Ruski venček ter Harmo-
polka, v goste pa so povabi-
li vokalno skupino Mavrice, ki 
je dopolnila petkov koncertni 
večer.

M. Kalčič M. 
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BREŽICE – Na odru Prosvetnega doma se je 2. aprila 75 
otrok iz Osnovne šole Brežice predstavilo z glasbeno ple-
sno uprizoritvijo muzikala Čarovnik iz Oza. Predstava je 
nastala po istoimeni pravljici Lymana Franka Bauma, ki jo 
je napisal leta 1900, z živo in vedno aktualno sporočilno-
stjo o prijateljstvu, ki iz nas prikliče čarovnije – te nosimo 
v sebi, le da jih včasih ne vidimo in ne zaznamo. 

Sicer pa so se z muzikalom brežiški osnovnošolci predstavi-
li tudi na 6. Otroškem festivalu gledaliških sanj, ki ga je or-
ganiziral Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljublja-
na. V okviru tekmovalnega dela, ki je potekal od 10. do 14. 
marca 2008 na odru Slovenskega mladinskega gledališča, se 

je zvrstilo kar 28 osnovnošolskih gledaliških skupin iz Slo-
venije in tujine. Strokovna komisija v sestavi Staše Bračič, 
predsednice in študentke AGFRT, ter članov Emilije Grm, 
gledališke igralke, in režiserja Bojana Martinca si je ogle-
dala vse predstave in nagradila najboljše. Osnovni šoli Bre-
žice je dodelila prvo mesto v kategoriji – najboljša scena, 
kostum in glasba (Ana Lisac, Maja Baškovč, Rok Baškovč, 
Sandra Dukić, Urška Špan, Valentina Levak, Tamara Žarn, 
Franci Cirnski, Sabina Dobršek, Mojca Barbič, Darja Man-
džuka, Hedvika Lopatič, Suzana Kolarič, Polonca Savić, 
Zinka Škofca).

Za gledališko skupino brežiških osnovnošolcev je bil festi-
val izvrstna priložnost za spoznavanje, druženje in prido-
bivanje izkušenj ter novih ustvarjalnih idej. Na nagrado so 
ponosni, ta pa jih bo motivirala za nadaljnje delo. Vsak na-
stopajoči je bil nagrajen s knjižno nagrado Ostržek in vsto-
pnico za ogled gledališke predstave v Gledališču za otroke 
in mlade v Ljubljani.

N. Jenko S.

MALA DOLINA – Vasica ima 23 
hišnih številk in šteje 67 pre-
bivalcev. Domačin Franci Po-
žgaj – Asiški (nadimek), sicer 
zaposlen v vojašnici Cerklje 
ob Krki kot poveljnik oddel-
ka za prehrano in podčastnik 
v SV (v cerkljanski vojašni-
ci je še iz časov JLA), se je 
odločil, da za kraj stori ne-
kaj dobrega. To dobro stor-
jeno pa je avtobusno posta-
jališče na križišču, kjer so 
ceste speljane na Veliko Do-
lino, Koritno in Laze, in si-
cer za devet malodolinskih 
otrok (na fotografiji z neka-
terimi od njih), ki so pod Ko-
ričanskem potoku v dežju in 
mrazu čakali na avtobus. Je 
tudi svetnik pri KS Velika Do-
lina in pravi: »Želel sem, da 
naši otroci na avtobus ne bi 
čakali pod vedrim nebom, 
predvsem pa varneje in bolj 
udobno. Vsakemu se nekaj 
preblisne in mi je toplo pri 
srcu, da se dogaja nekaj do-
brega!« 
Pri postajališču je bil kon-

BREŽICE – Humanitarna akcija Rotary Cluba Čatež, ki želi 
vzpostaviti mrežo defibrilatorjev v Posavju in Obsotelju, je 
ponovno rodila sadove. V ponedeljek, 7. aprila, ob svetov-
nem dnevu zdravja, je približno 4.000 evrov vredno medi-

cinsko aparaturo brežiški bolnišnici predal Mihael Kežman. 
Direktor Anton Zorko pa je ob tej priložnosti povedal, da 
je namenjen nudenju prve pomoči ob srčnem zastoju, zato 
so ga namestili v prostore, kjer se skoraj sleherno uro dne-
va mudi po več kot sto oseb. Med njimi prevladujejo starej-
ši ljudje, ki hkrati sodijo v bolj rizično skupino in jim aparat 
za oživljanje lahko reši življenje. 
Dogodku so poleg bolnišničnega osebja prisostvovali tudi 
predstavniki društev bolnikov, ki jih s svojo strokovnostjo 
podpira brežiška bolnišnica.

M. Kalčič M.

ŠMARTNO PRI LITIJI, ARTIČE – Tamburaški orkester KUD Oton 
Župančič Artiče, ki je pred kratkim slavil 40-letnico uspe-
šnega delovanja, si je 5. aprila letos na državnem tekmova-
nju tamburaških orkestrov in mandolistov, priigral 95 točk, 
s priigranim – dirigent Dragutin Križanić - in z zapetim - vo-
kalna solistka Elizabeta Križanić - pa zlato plaketo s pohva-
lo. Letos se je pomerilo 16 orkestrov in mandolistov, spre-
mljala jih je strokovna komisija s Tomažem Habetom, ki je 
dal oceno, da so orkestri v kvaliteti zelo napredovali. Arti-
ški tamburaši so trenutno lahko ponosni na številna prizna-
nja in pohvale, zlasti na štiri zlate plakete z mednarodnih in 
na štiri zlate z državnih tekmovanj. 

N.J.S. Se tudi vi kdaj vprašate, kaj 
storiti z uporabnimi pred-
meti, ki jih ne uporablja-
mo? Vsi vemo, kakšni smo 
ljudje. Tisto, kar se nam zdi 
uporabno, raje skladiščimo, 
kot pa da bi zavrgli. Vendar 
kmalu ugotovimo, da to ni 
dolgoročna rešitev, saj nam 
stvari le zasedajo prostor in 
so nam v napoto. Zakaj ne 
bi predmetov enostavno po-
darili? Kakšno korist imamo 
od predmetov, na katerih se 
nabira prah? Ne bi bilo bo-
lje, če bi jih lahko nekdo 
koristno uporabljal? Ver-
jemite, veliko je ljudi, ka-
terim bi vaša stara sede-

Ponudba prijavljenih progra-
mov je zelo pestra. Na raz-
pis se je prijavilo 19 društev 
v 13 tekmovalnih športnih 
panogah, pri čemer ima 10 
društev kategorizirane špor-
tnike, 5 izvajalcev s pro-
grami za starostnike in in-
valide, 1 društvo s progami 
planinstva in taborništva, 9 
izvajalcev, ki so usmerjeni v 
programe rekreacije, ter 7 
osnovnih in 1 srednja šola s 
programi interesne vadbe za 
otroke in mladino.  

Občina bo sofinancirala 53 
programov interesne vadbe 
otrok in mladine, 66 progra-
mov otrok in mladine usmer-
jene v vrhunski in kakovostni 
šport, 14 članskih progra-

Zaključen razpis za sofinanciranje športnih programov za leto 2008

Vsi prijavljeni klubi uspešni 
Občina Brežice je zaključila razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2008. Sredstva razpisa so 
v prvi vrsti namenjena programom športa redne vadbe otrok in mladine, programom kakovostnega in 
vrhunskega športa ter drugim programom, kot so rekreativne prireditve, izobraževanja in usposablja-
nja športnih delavcev, planinstvo in taborništvo, programi za starostnike… Razveseljiva novica je, da bo 
vsak prijavitelj programov športa, med katerimi je največ športnih društev, pa tudi osnovne in srednje 
šole, imel sofinanciran najmanj en športni program. 

mov kakovostnega športa 
in 3 programe vrhunske-
ga športa. Sofinancirano bo 
tudi 10 programov za staro-
stnike in invalide, več rekre-
ativnih in drugih večjih špor-

tnih prireditev, strokovnih 
usposabljanj in promocijskih 
aktivnosti brežiških športni-
kov. K izvajanju rekreativnih 
dejavnosti občina občane 
vzpodbuja z omogočanjem 

nižje cene najema občinskih 
objektov ter sofinancira-
njem vlaganj v športne povr-
šine na podeželju.  Podrob-
nejši pregled programov bo 
na voljo na spletni strani ob-
čine (www.brezice.si). 

Občina Brežice je na tem 
razpisu razdelila 276.610 
evrov. Sredstev so namenje-
na sofinanciranju dela stro-
kovnega kadra, delovanju 
društev, uporabi objektov 
za izvajanje redne vadbe, 
sofinanciranju tekmovalnih 
stroškov, stroškov izobraže-
vanj in usposabljanj, izva-
janju prireditev, promociji 
športa in vzdrževanj špor-
tnih objektov, ki niso v lasti 
občine. 

Podarimo.si – spletni oglasnik, 
namenjen izključno darovanju
Ker smo ljudje velikokrat preleni, da bi predmete, ki jih ne potrebujemo več, podarili, jih tako raje za-
vržemo. Velikokrat tudi ne vemo, kje bi predmete lahko oddali oziroma kdo bi jih potreboval. Spletni 
daritveni oglasnik www.podarimo.si je oglasnik, namenjen izključno darovanju.

žna garnitura lahko prišla še 
kako prav.

Miha in Anže, študenta z Go-
renjske, sta pred dobrim le-
tom prišla na idejo, da bi 
naredila spletni oglasnik, na-
menjen izključno darovanju. 
Idejo sta tudi uresničila in v 
sodelovanju s Slovensko Ka-
ritas so 16.3.2007 premierno 
predstavili daritveni oglasnik 
www.podarimo.si. V letu dni 
se je s pomočjo oglasnika po-
darilo preko 90 sedežnih gar-
nitur, 80 pralnih strojev, 40 
hladilnikov, 30 zamrzovalnih 
omar oziroma skrinj, 230 po-
stelj, 60 otroških vozičkov, 

130 računalniških monitor-
jev ter preko 1200 malih ži-
vali. Predmete lahko daruje 
vsak, saj je spletna stran pri-
lagojena tistim z najmanj ra-
čunalniškimi izkušnjami. Tako 
za oddajo oglasa ni potrebna 
predhodna registracija, niti ni 
potrebno imeti svoje e-pošte. 
V kolikor pa ste malo starejši 
in so vam izrazi kot je »sple-
tni oglasnik« tuji, vprašajte 

za razlago svoje vnuke, vam 
bodo z veseljem pojasnili. 
NAJ BO VAŠA PRVA MISEL DA-
ROVANJE, ŠELE NATO KOSOV-
NI ODVOZ.

Miha Jereb, idejni vodja 
projekta Podarimo.si

Defibrilator v brežiški 
bolnišnici

Prikaz delovanja defibrilatorja na zelenici brežiške 
bolnišnice

Osmič zlati

Brežiški Čarovnik iz Oza 
nagrajen

Da se le nekaj dobrega dogaja!

struktor in izvajalec, poma-
gali pa so mu še Rasto Glogo-
všek, Srečko in Franc Črpič 
in Miha Šparakl. Notranjost 
je opremil iz salonita z iz-
rezljanimi zvončki, zvezdi-
cami, devetimi čebelicami 
(vsaka je poimenovana po 
enem izmed otrok), Prešer-
novo Zdravljico ter pregle-
dno karto občine Brežice. Na 
lesu jabolke, ki jo je posadil 

še njegov oče, je napis »Bog 
z vami!« in kot Zdravljica v 
okvirju iz trt še sporočilo dr. 
Janeza Drnovška: »Nikar ne 
urejajte sveta, če prej niste 
uredili sebe. Če pri sebi ni-
ste bili uspešni, boste še to-
liko manj pri drugih!«  Palčki 
ob postajališču pa so za ča-
ranje pravljičnega časa. 

N. Jenko S.

S posojilom do 
gasilske avto 
lestve
Na današnji seji brežiške-
ga občinskega sveta bo 
beseda tekla tudi o finan-
ciranju pri nabavi gasil-
ske avto lestve. Postopek 
nabave naj bi se pričel z 
odobritvijo sredstev v vi-
šini 120.000 evrov, ki jih 
bo prispeval MORS, breži-
ška občina pa jo bo finan-
cirala postopno, in sicer v 
letu 2008 v višini 30.000 
evrov, nato pa jo s po-
sojilom izplačala do leta 
2014. Dodatnih 62.000 
evrov nameravajo prido-
biti iz razpisa. Če se bodo 
brežiški svetniki in svetni-
ce strinjali, bo Gasilska 
zveza Brežice bogatejša 
za prepotrebno gasilsko 
opremo, njena vrednost 
pa znaša 600.000 evrov.
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Občina Krško se pridružuje ustanovam, ki so svoje prostore opre-
mile z defibrilatorji; z napravo, ki lahko pri srčnem zastoju bijte 
srca znova vzpostavi s sunkom električnega toka. Občina Krško s 
tem zagotavlja varnejše okolje za svoje delavce, stranke in ob-
čane. Naslednji korak pa bo Občina storila z izobraževanjem, v 
katerem se bo z uporabo in izvedbo laičnega oživljanja lahko se-
znanil najširši krog zaposlenih in zainteresiranih. Občina Krško je 
pismo o nameri za nakup defibrilatorja podpisala z Rotary Klubom 
Čatež, ki si prizadeva v Posavju in Obsotelju ustvariti mrežo insti-
tucij, opremljenih z defibrilatorji. 

GRAD RAJHENBURG – NEKDAJ SAMOSTAN 
TRAPISTOV, DANES V PRIČAKOVANJU PRENOVE

kolokvij
 

Ponedeljek, 21. 4. 2008, od 10. do 15. ure, 
Grad Rajhenburg, renesančna dvorana.

Kolokvij se odvija natančno na dan, ko so trapisti leta 
1881 prišli na Rajhenburg. Tako je prvi del kolokvija po-
svečen njihovi dediščini na gradu in v Brestanici, drugi del 
pa prihodnosti gradu in območja gradu, ki ima status spo-
menika državnega pomena. Kolokvij je namenjen vsem, 
ki jih zanima preteklost in prihodnost gradu in območja ob 
gradu Rajhenburg. 

Sooblikovali ga bodo Irena Fürst, Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, Enota Brestanica, Mirko Avsenak, Turistično 
društvo Brestanica, Janez Turinek, nekdanji kaplan Župni-
je Brestanica, Aleš Hafner, Gea Consult, d. o. o.: Predstavi-
tev projekta obnove, Jože Strgar, sodelavec Škofije Celje, 
Jože Pribožič, Škofija Celje, Mirko Kraševec, stolni kano-
nik, Nadškofija Maribor, Ema Zagorc, Evrosad, d. o. o..

V okviru kolokvija bo na ogled fotografska razstava Trapi-
sti ujeti v objektiv Vladke  Likar Kobal leta 1992.

Prijazno vabljeni!

POVABILO K 
SODELOVANJU 

PRI ORGANIZACIJI 
PRAZNIKA OBČINE 

KRŠKO 2008

Občina Krško vabi k so-
delovanju pri obliko-
vanju letošnjega pra-
znovanja občinskega 
praznika, ki bo poteka-
lo v začetku meseca ju-
nija. Komisija bo s po-
močjo vaših predlogov 
oblikovala program pri-
reditev, ki bo objavljen 
na spletni strani www.
krsko.si in na podlagi 
katerega bodo k izved-
bi povabljeni potencial-
ni izvajalci programov.

Vabimo društva in orga-
nizacije, da se prijavijo 
na naš razpis s svojo pri-
reditvijo in tako počasti-
jo ta praznik. Razpisna 
dokumentacija bo ob-
javljena na naši spletni 
strani oziroma jo lahko 
dvignete tudi v kabine-
tu župana po 17. aprilu 
2008. Dodatne informa-
cije: 07/49-81-201 Met-
ka Resnik.

Predloge pošljite do po-
nedeljka, 30. aprila 
2008, na naslov: Obči-
na Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško (s pripisom: »Ob-
činski praznik 2008«).

Občinski Načrt zaščite in re-
ševanja ob jedrski nesreči na 
območju občine Krško je nad-
gradnja do sedaj veljavne raz-
ličice iz leta 2002. Predsta-
vil ga je namestnik poveljnika 
in višji svetovalec za zaščito 
in reševanje na Občini Krško 
Branko Petan in poudaril, da 
je načrt izdelan z namenom, 
da se zagotovi organizirano in 
učinkovito ukrepanje ob ne-
sreči in s tem zaščita, zdravje 
in varnost prebivalcev na pri-
zadetem in ogroženem obmo-
čju. Člani Štaba so se seznani-
li z njegovo vsebino in podali 
rešitve za izboljšanje; slednje 
bodo dopolnjene in dokonč-
no podane po izvedbi leto-

Km  Postaje / postajališča 1 2 � 4 5 6 7

0  Krško Avtobusna postaja 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30

1  Stara vas 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32

2  Krško Resa 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35

3  Krško osnovna šola 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36

4  Krško Zaton 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39

4  Krško Apolon 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40

5  Krško Občina 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42

5  Krško Hočevarjev trg 7:44 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44

5  Krško Avtoline 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46

6  Krško semafor Narpel 7:48 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48

7  Krško Grič 7:51 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51

8  Krško Zdravstveni dom 7:53 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53

8  Krško Kovinarska 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54

9  Leskovec pokopališče 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55

9  Leskovec pošta 7:57 8:57 9.57 10:57 11:57 12:57 13:57

9  Leskovec cerkev 7:58 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58

10  Leskovec Gmajna 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

11  Leskovec Voglar 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02

11  Leskovec pošta 8:03 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03

11  Krško Zdravstveni dom 8:04 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04

12  Krško Sp.Grič pokopališče 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05

13  Krško Zaton 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08

13  Krško Apolon 8:09 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09

14  Krško Občina 8:11 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11

14  Krško Hočevarjev trg 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13

15  Krško Avtoline 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14

15  Krško most 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16

16  Krško osnovna šola 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18

16  Krško Resa 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19

17  Stara vas 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20

17  Krško Avtobusna postaja 8:22 9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22

Razpisana so nepovratna fi-
nančna sredstva za delovanje 
programov društev s področja 
kmetijstva, informiranje in 
podajanje vsebin povezanih z 
razvojem podeželja in izvaja-
nje strokovnih vsebin v sklopu 
prireditev na podeželju. Sred-
stva so zagotovljena v prora-
čunu za leto 2008 v okvirni vi-
šini 13.000 EUR. 

Vloge bodo obravnavane na 
podlagi  pogojev in meril, ki so 
navedeni v razpisni dokumen-
taciji. Vloge morajo biti odda-
ne najkasneje do 03.10.2008, 

na naslov: Občina Krško, Od-
delek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Vloge bo obravnavala komi-
sija, ki jo imenuje župan ob-
čine Krško. Vse pravočasne in 
popolne vloge bodo ocenjene 
na podlagi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije. 
Odpiranje vlog bo strokovna 
komisija opravila po konča-
nju javnega razpisa. Dodelje-
na sredstva bodo praviloma iz-
plačana v letu 2008, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševa-
nje proračuna. 

Razpisna dokumentacija je 
od dneva te objave do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Krško 
www.krsko.si ali jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvigne-
jo v času uradnih dni na Od-
delku za gospodarske dejav-
nosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško. Dodatne infor-
macije posreduje Magda Kro-
šelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: 
magdalena.kroselj@krsko.si, v 
času uradnih dni od 8.00 do 
10.00 ure.

Občina Krško

Povišanje cen pri izvajanju 
gospodarskih javnih služb, 
mestni avtobus tudi ob sobotah
Občinski svet občine Krško je 3. aprila na nadaljevanju 19. redne seje obravnaval 
obsežen dnevni red na katerem je sprejel tudi program dela gospodarskih javnih 
služb za leto 2008 in podal soglasje k povišanju cen za dejavnosti na tem področju.

Družba Kostak, d.d, ki na ob-
močju občine Krško izvaja go-
spodarsko javne službe, je v 
zadnjih 10 letih močno dvi-
gnila nivo storitev v komunal-
ni dejavnosti, s čimer so se 
strinjali tudi svetniki. Glede 
na rast cen v državi je bilo v 
izogib drastičnemu dvigu ve-
ljavnih cen tokrat občinskemu 
svetu predlagano povišanje v 
višini indeksa cen življenjskih 
potrebščin za dejavnost oskr-
be s pitno vodo, dejavnost od-
vajanja odpadnih voda in za 
dejavnost čiščenja odpadnih 
voda. Trenutna cena povpreč-
ne položnice s kanalščino, či-
ščenjem, vodarino in smeta-
rino (ob porabi 15 m3 pitne 
vode) znaša 43,29 evrov, po 
predlogu povišanja cen pa 

45,20 evrov, kar predstavlja 
4,4 % povišanje mesečne ob-
veznosti. 
Občinski svet je dal tudi so-
glasje k ceni socialnovarstve-
ne storitve Pomoč družini na 
domu v občini Krško za leto 
2008 v višini 14,66 evrov, pri 
čemer subvencija občine zna-
ša 8,21 evrov. Soglasje so po-
dali še k ceniku storitev v po-
čitniških objektih občine Krško 
v turističnem naselju Bučanje 
in sprejeli Program dela Sveta 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Krško 
za tekoče leto. Pri točki voli-
tve in imenovanja so namesto 
Zdravka Kovačiča v Svet za 
sobivanje v občini Krško ime-
novali novega romskega sve-
tnika Morana Jurkoviča, so-

glašali s spremembo sklepa o 
imenovanju Odbora za zaščito 
in reševanje, v svet javnega 
zavoda Dom starejših občanov 
Krško pa  imenovali svetni-
ka Vlada Grahovca. Izdali so 
še soglasje k odpisu osnov-
nih sredstev v uporabi Poklic-
ne gasilske enote Krško za leto 
2007, se lotili premoženjsko – 
pravnih zadev, obravnavali 
predlog sklepa o prerazpore-
ditvi proračunskih sredstev ter 
soglašali z dopolnitvijo sklepa 
o poskusni uvedbi sobotnih vo-
ženj za dobo treh mesecev v 
javnem mestnem avtobusnem 
prevozu. Poskusni javni pre-
voz potnikov v mestnem pro-
metu v občini Krško se bo ob 
sobotah izvajal po naslednjem 
voznem redu:

Načrt zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče

Nov poveljnik Štaba CZ občine 
Krško je Vlado Grahovac
V prostorih Občine Krško je 2. aprila potekalo usposabljanje članov Štaba Ci-
vilne zaščite občine Krško, ki so se podrobneje seznanili s predlogom novega 
načrta zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrar-
ni Krško. Na seji štaba, ki je sledila, so se člani seznanili tudi s kadrovskimi 
spremembami. Poveljnik Štaba CZ Občine Krško je po novem Vlado Graho-
vac, njegov namestnik pa Branko Petan. 

šnje regijske štab-
ne vaje NEK maja 
2008. Tej bo jese-
ni sledila tudi dr-
žavna vaja NEK. 
Leto bo tako pote-
kalo v pripravah na-
njo, poleg tega pa 
načrt dela za teko-
če leto predvide-
va tudi usposablja-
nje članov štaba in 
poveljnikov Civil-
ne zaščite, program 
vzajemne zašči-
te in pomoči; med 
nalogami pa bodo 
tudi prizadevanja 
za ureditev statu-
sa prostovoljcev v 
sistemu zaščite in 
reševanja od pro-

stovoljnih gasilcev do pripa-
dnikov enot za prvo pomoč. 
Na seji štab je bila podana po-
buda, da se del zaklonišč na 

območju okoli objekta jedr-
ske elektrarne razglasi za jav-
na zaklonišča in na tej osnovi 
zagotovi iz skupnih virov fi-
nanciranja tehnično in funkci-
onalno  uporabnost zaklonišč 
na območju  mesta Krško.

Župan občine Krško Franc Bo-
govič je v sklepni besedi seje 
štaba dejal, da se Občina Kr-
ško zaveda odgovornosti do 
področja zaščite in reševa-
nja, saj smo bili v preteklosti 
tudi s strani narave opozorjeni 
o izredni pomembnosti pravo-
časnega in pravilnega ukrepa-
nja v primeru nesreč. „Zave-
damo se, da se v samostojni 
Sloveniji posveča manj pozor-
nosti temu področju kot v pre-
teklosti. Prav je, da se skuša k 
sodelovanju povabiti ljudi, ki 
imajo dosti izkušenj in pripra-
vljenosti za sodelovanje,“ je 
dodal župan. 

S seje Štaba CZ občine Krško

Defibrilator na Občini Krško

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na 
področju kmetijstva v občini Krško za leto 2008

Razglednica menihov trapistov s proizvodi tovarne 
Imperial, Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
Enota Brestanica
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V prostorih Oddelka za oko-
lje in prostor Občine Sevni-
ca je potekal sestanek med 
predstavniki občinske strokov-
ne službe in podjetnikoma z 
Blance, v zvezi nadaljevanja 
postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega na-
črta za poslovno cono na Blan-
ci. Že dlje časa se kaže interes 
lokalnih podjetnikov, ki mora-
jo svojo dejavnost zaradi po-

manjkanja poslovnih površin 
in prostorskih zahtev opravljati 
izven meja matične občine, bi 
pa svojo dejavnost radi opra-
vljali v domačem okolju. Z iz-
gradnjo in urejanjem energet-
skih objektov na reki Savi ter z 
vzpostavitvijo cestne poveza-
ve med regionalno cesto na le-
vem bregu Save in glavno ce-
sto preko objekta HE Blanca, 
se odpirajo nove možnosti po-
vezovanja, lažjega in hitrejše-
ga dostopa do Blance ter s tem 
tudi interes za boljši razvoj 
Blance kot naselja in celotne-
ga območja krajevne skupno-
sti. Na Občino Sevnica je bilo 
s pogodbo o prenosu nezazida-
nih stavbnih zemljišč od Skla-
da kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS, preneseno cca. 2,1 ha 
površin zemljišč, preostali del 
zemljišč pa je v zasebni lasti 
in je lastniška struktura precej 
razpršena. Podjetnika z Blan-
ce, ki se ukvarjata s prevozi, 

sta predstavila željo po uredi-
tvi določenih poslovnih površin 
z ustreznimi poslovnimi objekti 
na območju bivšega rudnika ne-
kovin na Blanci. Občina Sevnica 
ima v svojem prostorskem pla-
nu, območje vzhodno od nase-
lja Blance velikosti cca. 5,2 ha, 
opredeljeno kot območje proi-
zvodnih in servisnih dejavnosti, 
vendar je potrebno izdelati po-
drobni prostorski načrt, za pri-

pravo katerega ima Občina na-
menjena sredstva v letošnjem 
proračunu. Po nekaj predho-
dnih usklajevalnih sestankih je 
bilo dogovorjeno, da pobudni-
ki pripravijo svoje načrte s pro-
storskimi potrebami za umesti-
tev dejavnosti. Ko bo občinska 
strokovna služba prejela od in-
vestitorjev konkretne podatke 
o predvidenih dejavnostih, bo 
postopek nadaljevala s spreje-
tjem sklepa župana o pričet-
ku postopka priprave OPPN in 
izborom izdelovalca z javnim 
razpisom. Dogovorjeno je bilo 
tudi, da bo v naslednjem te-
dnu na terenu organiziran se-
stanek z vsemi zainteresirani-
mi potencialnimi investitorji, 
ki so pripravljeni svojo dejav-
nost prenesti ali na novo ume-
stiti na območje predvidene 
poslovne cone Blanca. Organi-
ziran bo ogled območja predvi-
dene poslovne cone. 

Župan Kristijan Janc se 
je na rednem usklajeval-
nem sestanku ponovno se-
stal s predstavniki javnega 
podjetja Infra, HSE, izva-
jalca izgradnje kanalizacij-
skega sistema Nivo iz Celja 
ter nadzora DDC svetova-
nje inženiring d.o.o. Izva-
jalec intenzivno pripravlja 
projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega do-
voljenja. V okviru izgradnje 

ni pregled ter končno stanje. 
Lastniki objektov bodo pred-
hodno obveščeni o izvajanju 
del na njihovem območju. 
Predvideno je, da bi bila v 
mesecu maju dokončana dela 
na izlivnih odsekih do glavne 
ceste. V izdelavi je elaborat 
za zaporo glavne ceste, ki bo 
določal prometni režim, ven-
dar je predhodno potrebno 
pridobiti tudi soglasje Direk-
cije RS za ceste. 

Občina Sevnica v letošnjem letu pripravlja potrebno dokumen-
tacijo za izgradnjo nove Osnovne šole v Tržišču. V tem tednu je 
bila podpisana pogodba z Zbornico za arhitekturo in prostor Slo-
venije, ki bo v sodelovanju z Občino Sevnica izpeljala postopek 
javnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve. Po-
stopek javnega natečaja je obvezen, če je investitor za izgra-
dnjo nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, lokalna sku-
pnost in kjer vrednost gradbenih del presega 400 mio SIT oz. 
1.670.000,00 EUR. Občina je predala zbornici vse potrebne do-
kumente za izpeljavo postopka. V roku 15 dni od podpisa pogod-
be se bo oblikovala ocenjevalna komisija, ki bo ocenjevala pri-
spele natečajne elaborate in podelila nagrade. Razpis javnega 
natečaja bo predvidoma v začetku meseca maja. 

V okviru izgradnje HE Blan-
ca je v intenzivnem teku re-
gulacija Florjanskega in Dro-
žanjskega potoka v izlivnem 
delu. Na Florjanskem potoku 
je na izlivnem odseku izved-
ba kanala nepropustna v dol-
žini 260 m, na Drožanjskem 
potoku pa je predvidena re-
gulacija s pokritim kanalom 
v dolžini 250 m. V okviru iz-
vedbe regulacije se bo izvaja-
la tudi celovita obnova komu-
nalnih in energetskih vodov 
ter prometnih površin. Ob-
novi komunalnih vodov bo v 
okviru izgradnje kanalizacij-
skega sistema Sevnica s či-
stilno napravo sledila izvedba 
kolektorja. Celovita obnova 
Florjanske in Drožanjske uli-
ce se bo izvajala po odsekih. 
Narejen je bil ogled objektov 
zaradi določitve nultega sta-
nja, vendar bodo predstavni-
ki javnega podjetja Infra ozi-
roma Inštituta za rudarstvo in 
geologijo preverjali tudi vme-
sno stanje, izvajali periodič-

Ureditve v mestu Sevnica
HE Blanca napreduje uredi-
tev izlivnih delov Drožanj-
skega in Florjanskega poto-
ka, zato se bo na tem odseku 
pričel urejati tudi kanaliza-
cijski sistem. Predstavniki 
Občine Sevnica so se skupaj 
z izvajalcem sestali s pred-
stavniki Zavoda za kulturno 
dediščino Celje, ki bo izvajal 
arheološke raziskave na Lo-
škem polju. Dogovorili so se, 
da se lahko izvede priključek 
na glavno cesto v dolžini 50 
m ob nadzoru Zavoda za kul-
turno dediščino. Ostali odse-
ki, ki bodo predmet podrob-
nih arheoloških raziskav, pa 
naj bi se sproščali parcialno, 
tako da bi lahko pričeli z iz-
gradnjo kanalizacijskih vo-
dov, dostopne poti in baze-
na v okviru čistilne naprave 
pred dokončnim zaključkom 
raziskav. Predvideva se, da 
naj bi se arheološke raziska-
ve pričele v mesecu maju in 
trajale 70 delazmožnih dni. 

Izliv Dožanjskega potoka (foto: arhiv Občine Sevnica)

Župan Kristijan Janc se je sku-
paj s sodelavci sestal z vršil-
cem dolžnosti direktorja Di-
rekcije Republike Slovenije za 
ceste mag. Gregorjem Fickom 
s sodelavci. Kljub spremembi 
v vodstvu tega državnega or-

gana, katerega pristojnost je 
upravljanje vseh državnih cest 
na območju Republike Sloveni-
je, je župan izrazil prepričanje, 
da se bodo začeti in predvide-
ni projekti na območju občine 
Sevnica nadaljevali in izvedli 
na že dogovorjenih in pripra-
vljenih osnovah. Opravljen je 
bil temeljit pregled vseh ak-
tualnih dogajanj in realizacij 
preteklih dogovorov na projek-
tih, ki se tičejo državnega ce-
stnega omrežja na območju 
občine Sevnica. Pozitiven na-
predek je storjen na projektih, 
za katere je bilo dogovorjeno, 
da Direkcija pripravi predloge 
za planiranje potrebnih sred-
stev v okvirih načrta razvojnih 

programov državnega proraču-
na, kar je sploh pogoj, da se 
nek projekt prične načrtovati. 
To je dogovorjeno za naslednje 
ureditve: izgradnjo mostu čez 
Savo na Logu vključno s presta-
vitvijo odseka regionalne ceste 

Sevnica - Blanca nad železni-
co na Gobovcah, nov nadvoz 
nad železnico v Šmarju, razši-
ritev vozišča in gradnja pločni-
kov na odsekih Loka - Račica in 
Šentjur - Breg, razširitev vozi-
šča in gradnja pločnika na od-
seku Šentjanž - Glino. Za vse 
te projekte sledijo aktivnosti 
za pridobivanje potrebne pro-
jektne dokumentacije in iz-
vedbo vseh postopkov za plani-
ranje investicij. Obravnavane 
in dogovorjene so tudi potreb-
ne aktivnosti za nekaj drugih 
pomembnih projektov, kot so 
podvoz Boštanj, rondo Krmelj, 
pločniki Planinska ter dokon-
čanje že začetih v Sevnici, na 
Orehovem in v Krmelju. 

Mag. Gregor Ficko (v sredini) s sodelavcema (foto: arhiv 
Občine Sevnica)

Projekti ureditve državnih 
cest v občini Sevnica

Obisk študentov Fakultete za 
upravo
Nadaljuje se sodelovanje med Fakulteto za upravo, Upravno 
enoto, Območno geodetsko upravo in Občino Sevnica. Okrog 
100 študentov in njihovih mentorjev se je na študijskem obisku 
teh ustanov seznanilo z njihovim delom, strokovni delavci pa 
so jim predstavili različne baze podatkov, elektronske eviden-
ce, registre, elektronsko rokovanje s prostorskimi akti občine, 

zemljiškoknjižni kataster, kataster stavb in register poslovnih 
enot, ter dodelitev hišnih številk. Študenti so z zanimanjem 
prisluhnili predstavitvam in se pobliže seznanili s praktičnim 
izvajanjem del na področjih, ki jih spoznavajo v okviru študij-
skega področja.

Obisk študentov (foto: arhiv Občine Sevnica)

Avtobusni prevoz Šentjanž – 
Sevnica
Občina Sevnica bo poskusno uvedla avtobusni prevoz v dopol-
danskem času na relaciji Šentjanž – Sevnica - Šentjanž, ki bo od-
peljal iz Avtobusne postaje Šentjanž proti Sevnici ob 07.35 uri, 
odhod iz Sevnice pa bo ob 12.30 uri. Prevoz bo organiziran od 
ponedeljka do petka, razen praznikov. Prevoz se bo brezplač-
no izvajal tri mesece, in sicer od 21.04.2008 dalje. Vozni red se 
lahko v tem poskusnem času spremeni glede na želje in potre-
be občanov. Občina Sevnica bo po tem poskusnem času analizi-
rala stanje in preučila upravičenost avtobusnega prevoza v pri-
hodnje. 

OPPN Blanca

Območje poslovne cone Blanca (foto: arhiv Občine Sevnica)

Vodovod Loka
Javno podjetje Komunala Sevnica nadaljuje s prevzemi v upra-
vljanje vodovodne sisteme v občini Sevnica. Zaradi zakonskih 
določil in zdravstvenih pogojev kontrole kvalitete vode je po-
treben stalen strokovni nadzor in skrb za nemoteno tehnično 
delovanje sistemov. V tem tednu je bila podpisana pogodba s 
KS Loka pri Zidanem Mostu. Z določili pogodbe se strinjajo tudi 
krajani, člani vodovodnega odbora in Občina Sevnica. Odloči-
tev Krajevne skupnosti je podprl tudi župan Kristijan Janc.

V prostorih Občine Sevnica je potekal delovni posvet na temo vra-
čil vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Sevnica. 
Posveta se je ob navzočnosti župana, podžupana in predstavnikov 
vseh krajevnih skupnosti, udeležila tudi pristojna državna pra-
vobranilka Nataša Pintar Gosenca. Kot je bilo že večkrat ome-
njeno je Občina Sevnica  leta 2004 na pravobranilstvo vložila 42 
zahtevkov. Trenutno pa na pravobranilstvo pošiljajo še notarsko 
overjene izjave o vloženem delu in materialu. Občina je že pre-

jela nekaj  neformalnih predlogov poravnav, v prihodnjih dneh pa 
pričakuje prve predloge poravnav. Vsaka poravnava bo posredo-
vana v pregled in potrditev posamezni krajevni skupnosti. V pri-
meru potrditve poravnave bo župan poravnavo podpisal, nakar se 
bo v zakonsko določenem roku izvedlo tudi izplačilo posameznim 
upravičencem. V nasprotnem primeru pa upravičencem ostane še 
sodna pot. Pravobranilka pričakuje, da bodo poravnave sklenjene 
do poletja, povprečno plačilo pa bo po njeni oceni od 500-1000 
EUR na upravičenca, odvisno od obdobja in pogojev, po katerih se 
je posamezno omrežje gradilo.

Vlaganja v 
telekomunikacijsko omrežje

Pravobranilka s predstavniki Občine Sevnica (foto: arhiv 
Občine Sevnica)

Občina Sevnica je z ostalimi posavskimi občinami v okviru Regio-
nalne razvojne agencije Posavje, Bistrico ob Sotli, Brežicami, Ko-
stanjevico na Krki, Krškim in Radečami pristopila k aktivnostim 
za prijavo projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema 
na območju Posavja za pridobitev sredstev iz evropskega kohezij-
skega sklada. V letu 2008 se bo začela izdelava investicijske do-
kumentacije. Izdelava investicijske dokumentacije bo omogočila 
podlago, s katero bo možno projekt ustrezno prijaviti za neposre-
dno potrditev, kar je pogoj za sofinanciranje s strani evropskega 
kohezijskega sklada. Ocenjena skupna vrednost celotnega pro-
jekta za Posavje znaša 12,5 mio €. Ocenjena vrednost investici-
je v občini Sevnica znaša 2 mio €, in sicer predvidoma do l. 2012. 
V primeru uspešne prijave za pridobitev navedenih sredstev se v 
občini Sevnica predvideva začetek del v letih 2011-2012. 

Vodooskrba v občini Sevnica Dokumentacije za OŠ Tržišče

Območno združenje Rdečega križa Sevnica organizira 21. in 
22. aprila od 7. do 13. ure v Osnovni šoli Sava Kladnika Sev-
nica krvodajalsko akcijo. V Sloveniji je delež krvodajalcev 
med aktivnim prebivalstvom 7,7 %, v Posavju 6,37 %, v Sev-
nici pa je ta delež 10,4 %. V naši državi mora vsak dan oko-
li 400 ljudi darovati kri, da so zagotovljene dnevne potrebe 
zdravstva in bolnikov, zato vas vabimo, da se krvodajalske 
akcije udeležite. 

Krvodajalska akcija
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KRŠKO - V aprilu je v kavarni Zvezda v starem mestnem je-
dru Krškega na ogled fotografska razstava z naslovom »Spe-
edway v Krškem in drugod« avtorja Petra Prašničkega. 
Razstavljene so fotografije s spidvejskih dirk iz Krškega in 
drugih  centrov tega motošporta, večinoma FIM Speedway 
Grand Prix dirk. Predstavljena je tudi letošnja tekmovalna 
ekipa AMD Krško, ki trenutno s štirimi že kar izkušenimi vo-
zniki obeta dobro nadaljevanje tega športa v Krškem in Slo-
veniji. Razstava bo na ogled do konca aprila. 

Spidvejske fotografije 
Prašničkega na razstavi

SENOVO, SEVNICA - Društvo narodnozabavnih ansamblov in 
Senovški muzikanti so 30. marca v kulturni dvorani na Seno-
vem pripravili koncert v počastitev materinskega dne. Na-
stopilo je 12 narodnozabavnih ansamblov, program pa je po-
vezoval Franci Peternel iz radia Veseljak. Obisk je bil  zelo 
dober, saj je bila dvorana polna. Gledalci so uživali ob zvo-
kih domače glasbe in humorja. V društvu pa že potekajo pri-
prave na tradicionalni Martinov koncert, ki bo 16. novembra 
v Sevnici. Letos naj bi bil nekaj posebnega, saj potekajo do-
govori tudi s televizijskimi hišami, ki bi ta koncert posnele 
in ga predvajale v svojih programih. 

Barbara Ocvirk

Koncert ob materinskem 
dnevu

Za tokratno srečanje je Van-
da Kostevc Zorko, dr. med. 
za udeležence izbrala temo 
»Kaj prinaša Zakon o paci-
entovih pravicah(ZPacP)?«, 
kajti, kot je dejala, je za-
kon pripravljen za izboljšanje 
razmer zdravstvenega var-
stva, ki je sicer dobro, a daje 
novo kvaliteto, izhajajo pa iz 
obveznega in prostovoljnega 
zavarovanja. Temo o pacien-
tovih pravicah je predstavila 
zanimivo in poljudno, in kot 
je dejala, se je zanjo odločila 
zato, ker ljudje oziroma bol-
niki o tej temi, določeni z za-
konom, vedo malo in je prav, 
da so z vsebino zakona sezna-
njeni.
Predsednik Ivan Živič je čla-
ne seznanil, da je v društvu 
danes 805 članov, iz občine 
Sevnica 134, iz krške 324 in 
iz brežiške 346. Zlasti je po-
udaril zelo uspešno udeležbo 
učencev in dijakov 22  osnov-
nih in srednjih šol iz Posavja 
na 9. državnem tekmovanju 

Narediti	red	tudi	pri	
pacientovih pravicah
BREŽICE – Delo minulega leta so množično pregledali člani Društva diabetikov 
Posavje – Brežice, in sicer v prisotnosti predsednika Zveze društev diabetikov 
Slovenije Janka Kušarja, podžupanje Patricie Čular, medicinskih sester in go-
stov,  med njimi tudi predstavnikov Društva diabetikov iz Novega mesta, s ka-
terim, po besedah predsednika Ivana Živiča, domače društvo dobro sodeluje in 
si za kakovost življenja sladkornih bolnikov izmenjuje koristne informacije.

iz znanja o sladkorni bole-
zni, kjer so se udeleženci iz-
jemno izkazali v znanju, njim 
in mentorjem pa gre pri tem 
posebna pohvala, saj bodo s 
pridobljenim znanjem propa-
girali zdrav način življenja. V 
društvu organizirajo ekskurzi-
je, predavanja in učne delav-
nice za diabetike, s tem bodo 
nadaljevali tudi v prihodnje. 
Pohvalil je sodelovanje z di-
abetološko ambulanto v bol-
nišnici Brežice in vsemi tre-

mi zdravstvenimi domovi v 
Posavju ter se zahvalil vsem, 
ki se odzivajo na potrebe dru-
štva, dobro pa je tudi sodelo-
vanje z Zvezo.
Program je vodila Darja Man-
džuka, za razvedrilo pa so 
poskrbeli člani Okteta Orlica 
Pišece z vodjem Francijem 
Kenejem in skupina saksofo-
nistov iz Glasbene šole Krško, 
ki jih vodi Matjaž Škoberne.

N. Jenko S.
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VRTNI DNEVI
od 25.4. do 10.5.2008

KS911/GGP - NG 464
Motor GGP V 35

Prostornina 150 ccm
Širina košnje 46 cm

Koš 55l

169,00 EUR

KS 916/GGP-TD 534G
Motor GGP OM55

Prostornina 160 ccm
Širina košnje 51cm
Vležajena kolesa

Koš 60l

239,00 EUR

KS 927/GGP-TD 534TRG
Motor GGP OM55

Prostornina 160 ccm
Širina košnje 51 cm - 

samohodna
Vležajena kolesa

Koš 60l

289,00 EUR

KS 920/GGP-NG 464TR
Motor GGP V 35

Prostornina 150 ccm
Širina košnje 46 cm - 

samohodna
Koš 55l

229,00 EUR

EUG 000551, 000552
SEME TRAVE ANGLEŠKE 

CLASS in PROSTI ČAS 1 kg

4,99 EUR

AGR 103010
CVETAL TEKOČE GNOJILO 

za pelargonije 1l

4,99 EUR

ERZ 107523
AGRINA UNIVERZALNA ZEMLJA 

za presajanje 50l

4,99 EUR

Velika izbira vrtnih kosilnic, traktorjev,orodja,semen, sadik, kaktusov, 
sobnih rož, cvetličnih pvc in glinenih loncev in korit, vrtnih kaminov, 

sedežnih garnitur… Dobro je založena tudi kmetijska apoteka.

Vabljeni na vrtne dneve v EUROGARDEN 
kjer vas čakajo dobra izbira in prijazne cene.

SLIKE SO SIMBOLIČNE. CENE VKLJUČUJEJO DDV.  ARANŽERSKI MATERIAL NI VKLJUČEN V CENO.  PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO TISKARSKIH NAPAK IN SPREMEMB CEN BREZ PREDHODNE OBJAVE.

PE DOBROVA, tel.01/2425-135; PE KRŠKO, tel.07/4988-385; PE LEVEC 03/4251-470 
eurogarden@rotar.si;  eurogarden.levec@siol.net;  info@eurogarden.si;  www.rotar.si

AKCIJA VELJA OD 25.4 DO 10.5.2008 OZ. DO RAZPRODAJE ZALOG.

BREŽICE - Skupina Brežiški flosarji deluje že šest let, v njej pa 
so svoje glasbene moči združili Vesna Umek vokalno, Boštjan 
Umek s harmoniko, klaviaturami in tudi z vokalom, Franci Lep-
šina Los z vokalom, Janko Kršlin na ritem kitari ter z vokalom, 
Jernej Pavlič pa z bas kitaro. 

Po dveh letih delovanja je zagledal luč sveta album z naslovom 
Moj dom. Brežiški flosarji pa so bili glasbeno aktivni tudi na fe-
stivalih kot na primer leta 2006, ko so se v Števerjanu s pesmi-
jo Mož in žena uvrstili v finalni nastop. V minulem letu pa so po-
segli v sam vrh na Festivalu narečne popevke s pesmijo Tu je tu, 
saj so jim gledalci priglasovali kar drugo mesto. Tak je tudi na-
slov nove zgoščenke, ki so jo pripravljali  vse leto in jo bodo v 
nedeljo, 20. aprila, predstavili v športni dvorani artiške osnovne 
šole s pričetkom ob 16. uri. Ljubitelji njihove glasbe bodo lahko 
prisluhnili mnogim pesmim, kot so na primer Pred televizorjem, 
Hišica v cvetju, Na mojem vrtu ali Ptica želja. V goste so pova-
bili še Vesele Gorenjce, Vesele Begunjčane, Ansambel Vasoval-
ci, Ansambel Korenine in Ansambel Rubin, za humorne vložke pa 
bo skrbel humorist Vinko Šimek kot Jaka Šraufciger.  

M. K. M.

„Tu je tu“ Brežiških flosarjev

Med nastopom na Festivalu narečne popevke

LJUBLJANA / ARTIČE – Televi-
zijski prenos največjega fe-
stivala narodno zabavne glas-
be Slovenska polka in valček 
2008, ki je potekal 4. apri-
la, si je ogledalo kar okoli 

245.000 gledalcev. Med nji-
mi tudi mnogo ljubiteljev iz 
naših krajev, ki so tudi v veli-
ki meri s svojim glasovanjem 
pripomogli, da se je posavska 
zasedba Ansambel Jerneja 
Kolarja v končni razvrstitvi 
zavihtela na drugo mesto. Ka-
kor nam je sporočil vodja an-
sambla Jernej Kolar, se vsem 
tistim, ki ste namenili njiho-
vi pesmi Tiha jesen zori sku-
pno 5286 glasov, najlepše za-
hvaljuje.

B. M.

Tiha jesen - 
odlična druga

Jernej Kolar

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so v marcu pri-
pravili zanimiv literarni večer televizijske oddaje Knji-
ga mene briga. Na potovanje po sodobni afriški prozi, ki 
je nedavno izšla v zbirki kratkih zgodb Jutri je preda-
leč, so nas popeljali avtorica spremne besede, poznaval-
ka afriške kulture in prevajalka Nataša Hrastnik, glas-
benik z Madagaskarja Joseph Rakotoralahy, ki je večer 
obogatil s pristno malgaško glasbo in domačinka, vodi-
teljica Katja Šulc.

BIZELJSKO - Na povabilo bizeljskega Moškega pevskega zbo-
ra so v goste prišli Blanški vinogradniki, ki so izvedli pro-
gram slovenskih popevk iz zlatega obdobja tega festivala in 
ostale večno mlade melodije. Ob orkestru so program pev-
sko obogatili še Katja in Tadeja Molan, Jure Urek in Andrej 
Pinterič. Obiskovalci pa so se tako na cvetno nedeljo spomi-
njali zimzelenih glasbenih utrinkov iz preteklosti, tudi zato 
so snovalci prireditve obljubili gostovanje še na sevniškem 
gradu.  M. K. M.

Novice iz Posavja

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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RADEČE - V nedeljo, 30. marca, je Atletski klub Radeče v 
športni dvorani v Radečah organiziral atletski mnogoboj za 
učence in učenke osnovnih šol dolenjske regije. Nastopa-
lo je 120 mladih atletov in atletinj, tekmovali pa so v šti-
rih starostnih kategorijah pri dečkih in deklicah. Tekmova-

li so v metu žoge, skoku v daljavo, v teku in najstarejši 
še v skoku v višino. Tekmovanja so se udeležili AK Kočevje, 
AK Bela Krajina Črnomelj, AK FIT Brežice, AK Špela Škoflji-
ca, AK Krka z učenci in učenkami novomeških osnovnih šol, 
Osnovna šola Blanca, AK Domžale ter AK Radeče in učenci 
OŠ Radeče. Organizator AK Radeče je za prvih šest v posa-
mezni disciplini pripravil medalje in za prvih deset še prak-
tične nagrade. Vsi udeleženci tekmovanja so prejeli malico 
in spominsko diplomo. Zmagovalci so postali: U10 - Ambrož 
Zupan (AK Radeče) in Lia Šalehar (AK Kočevje), U12 - Jaka 
Grunfeld (AK Špela Škofljica) in Lara Omerzu (FIT Brežice), 
U14 - Ahac Moretti (OŠ Center Novo mesto) in Katja Bevc 
(FIT Brežice) ter U16 – Žiga Vrščaj (AK Bela Krajina Črno-
melj) in Janja Kramarič (AK Bela Krajina Črnomelj). Meda-
lje za domači AK Radeče so osvojili še Aljaž Renko, Nataša 
Sotlar in Benjamin Dolšek.  S. Renko

120 mnogobojcev v Radečah

Podelitev priznanj najboljšim mladim mnogobojcem

3. junija 2007 je bil Konjeni-
ški klub Posavje Krško orga-
nizator tekmovalnega dne v 
počastitev praznika Občine 
Krško. Udeležilo se ga je re-
kordno število konj, kar lahko 
brez lažne skromnosti pripiše-
mo vedno vzorno urejeni ste-
zi, saj vemo, da je steza med 
najhitrejšimi v državi. Vsako-
letno prizadevanje vseh čla-
nov kluba pod taktirko pred-
sednika Jožeta Habinca 
omogoča, da je steza in orga-
nizacija dirk na zavidljivi rav-
ni. Posebna zahvala gre vsem 
donatorjem, ki imajo že vrsto 
let posluh za dejavnost naše-
ga kluba. 
Konjeniški klub Posavje je leto 
2007 končal zelo uspešno. Čla-
ni kluba so se z 12 konji kasači 
udeležili vseh 21 tekmovalnih 
dni, ki so jih organizirali kasa-
ški klubi v sezoni 2007, in iz-
vedli skupaj 143 štartov. Do-
segli so 20 prvih, 21 drugih 
in 16 tretjih mest. Ekipno je 
klub zasedel 4. mesto med 12 

SEVNICA – V Društvu upokojencev Sevnica so po programu 
Pokrajinske zveze DU Posavja in v tehnični izvedbi ŠK Mi-
lan Majcen Sevnica organizirali v Sevnici šahovsko prven-
stvo za leto 2008. V ekipnem delu so se med seboj pomiri-
le ekipe iz DU Krško, Sevnica, Senovo ter Dobova-Kapele, v 
takšnem vrstnem redu pa so ekipe tudi osvojile mesta. Za 
zmagovalno krško ekipo upokojencev, ki se je uvrstila na ša-
hovsko prvenstvo Zveze društev upokojencev Slovenije, so 
zaigrali Ivan Levičar, Jože Volčanšek, Tomaž Žnidaršič in 
Hilmije Ahmatovič. V posamični konkurenci se je pomeri-
lo 19 šahistov iz navedenih društev upokojencev, prvo me-
sto pa si je priigral Janez Blas iz Sevnice, ki je bil s 73 leti 
tudi najstarejši tekmovalec na prvenstvu, drugi je bil Hilmi-
je Ahmatovič iz DU Krško, tretji pa Branko Urek iz DU Dobo-
va – Kapele.  Vsi udeleženci prvenstva pa so se pred začet-
kom tekmovanja z minuto molka poklonili spominu nedavno 
preminulega Antona Trohe, ki je v Pokrajinski zvezi DU Po-
savja opravljal funkcijo športnega referenta.  B.M.

Ekipna zmaga v Krško, 
posamična v Sevnico

Konjeniški klub Posavje 
lani četrti v državi
BIZELJSKO, KRŠKO – 28. marca so se člani Konjeniškega kluba Posavje Krško 
zbrali na rednem letnem občnem zboru kluba v gostišču Šekoranja na Bizelj-
skem. 

klubi, ki so združeni v Zvezo 
društev kasaške centrale Slo-
venije. Za tak uspeh so najza-
služnejši Martin Mars s 5. me-
stom med 146 nastopajočimi, 
Uroš Bernardič s 25. mestom 
in Ana Marija Cetin z 31. me-
stom. Poudariti pa moramo, 
da smo imeli najuspešnejšega 
med 239 nastopajočimi konji 
po uvrstitvah Baltazar Luxa iz 
hleva Mars, kobila Grace BE iz 
hleva Bernardič se je zavihte-
la na odlično 13. mesto, Thro-
fe Torp, prav tako iz hleva 
Mars, pa na 28. mesto. 
V letošnjem letu 2008 ima-
jo člani kluba velike načrte, 
tako pri ureditvi samega hipo-
droma kakor tudi na športnem 
področju. Želimo, da bi v svo-
je vrste pritegnili čim več no-

vih – mlajših članov, končno 
uredili lastninske odnose na 
hipodromu in da bi področje 
okoli hipodroma postalo tek-
movalni in vadbeni poligon za 
kasaški in galopski šport ter 
preskakovanje ovir, ker nudi 
izredne pogoje. Z novo orga-
niziranostjo in z ustanovitvijo 
sekcij želimo pritegniti v svo-
je vrste čim večje število za-
interesiranih rejcev tekmo-
valnih in hladnokrvnih konj. 
Tekmovalni dan bomo izpelja-
li tradicionalno v okviru občin-
skega praznika občine Krško v 
nedeljo, 8. junija, in že sedaj 
vabimo vse ljubitelje konj in 
kasaških dirk, da v naši družbi 
preživijo prijetno popoldne.   

KK Posavje 

Z lanske dirke na hipodromu Brege

SEVNICA – Tudi v letošnjem letu (v mesecu avgustu) bo del med-
narodne gorsko-hitrostne dirke starodobnih vozil na relaciji  Du-
naj – Trst potekal na že znani trasi Impoljca – Studenec. Na tek-
movanje v t.i. race classu se je pred dnevi prijavil tudi Metod 
Papež iz Boštanja, član Avto društva Studenec - Sevnica, izku-
šen dirkač gorsko-hitrostnih in krožno-hitrostnih dirk, ki zadnja 

leta tekmuje predvsem v gorskem prvenstvu starodobnih vozil 
v razpisu Mednarodne avtomobilistične zveze FIA iz Ženeve. V 
pretekli sezoni je v konkurenci 120 tekmovalcev osvojil zavi-
dljivo šesto mesto v vozilu znamke Ford Escort RS 2000, letnik 
1970, katerega lastnik je že več kot trideset let. Vozilo Ford Es-
cort iz delovne prostornine motorja 2,0 litra iztisne 150 konjskih 
moči pri teži 805 kg. Njegova posebnost je še omejena serija, 
saj so izdelali le dvajset takšnih tekmovalnih primerkov. Zapiske 
na letošnjih zahtevnih tekmovalnih preizkušnjah mu bo bral so-
voznik Mišo Šapec, več kot dvajset let aktivni član kluba AMKT 
iz Ljubljane.  Smilja Radi

Mednarodno tekmovanje 
starodobnikov tudi letos  

Metod Papež pred svojim starodobnikom, letnikom 
1970.

V zadnjih dveh krogih so se 
nogometaši NK Krško najprej 
pomerili v Kranju z ekipo NK 
Triglav Gorenjska ter iztrži-
li neodločen izid 2:2, v soboto 
pa so v hladnem in deževnem 
vremenu na domačem stadio-
nu s fanatično igro v obrambi 
premagali vodilno ekipo ekipo 
NK Rudar iz Velenja z rezulta-
tom 2:0 in se tako oddolžili za 
boleč poraz v zadnjem krogu 
jesenskega dela prvenstva, ko 
so Velenjčani premagali Krča-
ne s kar 6:0.

Krčani so se iz Kranja še tre-
tjič zapored z gostovanja vrnili 
neporaženi. Srečanje so bolje 
pričeli domačini in v 20. minu-
ti po napaki krške obrambe po-
vedli. Pred zaključkom prvega 
polčasa je s pravim evrogolom 
izid izenačil mladinski repre-
zentant Robert Berič. V nada-
ljevanju so vajeti v svoje roke 
vzeli Krčani, ki so stopnjevali 
ritem tekme, vendar so zopet 

Prerojeni Krčani spomladi 
najboljša ekipa druge lige
KRŠKO - V 2. slovenski nogometni ligi je bilo v pomladnem delu do sedaj odigra-
nih 6 krogov. Če gledamo le pomladni del lestvice, so nogometaši NK Krško na 
prvem mestu, osvojili pa so 11 točk od 18 možnih. Na lestvici so s 26 točkami 
na 7. mestu.

po lastni napaki omogočili do-
mačinom, da povedejo. A pra-
vici je bilo zadoščeno, saj so 
po lepi podaji Uroša Umeka in 
zadel Edin Junuzović. Tik ob 
koncu srečanja je Damir Panič 
zapravil lepo priložnost za poln 
izkupiček.

Krški nogometaši so tudi v so-
boto vzeli skalp ekipi, ki je tre-
nutno na vrhu lestvice drugoli-
gaškega prvenstva. Po Bonifiki 
so bili tokrat na vrsti izbran-
ci trenerja Marjana Pušnika, 
ekipa Rudarja iz Velenja. Že 
v 10. minuti so domači nogo-
metaši povedli, ko je po pre-
dložku Mihe Drnovška zadel 
Junuzović. Sledilo je neneh-
no napadanje gostov na vrata 
Krškega, vendar so Krčani zdr-
žali pritisk in odšli na odmor 
z minimalno prednostjo. V na-
daljevanju je sledila podob-
na slika, gostje so z napadalno 
igro pritiskali na vrata odlič-
nega Albina Veziroviča, toda 

domači igralci so z disciplini-
rano in borbeno igro, ki je bila 
na trenutke celo fanatična, 
držali stvari pod kontrolo. Ob 
koncu srečanja je trener Iztok 
Kapušin zopet zadel v polno, 
saj je poslal v igro aduta Pani-
ča, ki je po samostojnem pro-
doru zaposlil "motorja" krške 
igre Luko Lazanskega, ki mu 
ni bilo težko zadeti za končni 
izid 2:0 za Krško. 

Nogometaši NK Krško pa si 
kljub zmagam nad Zagorjem, 
Bonifiko in Rudarjem ter remi-
jema proti Krki in Triglavu še 
niso zagotovili obstanka, saj 
tudi neposredni konkurenti za 
obstanek dosegajo nepričako-
vane izide. Razlike na lestvi-
ci so majhne, saj sedmouvr-
ščeno Krško za prvim mestom 
zaostaja le 7 točk, pred pred-
zadnjim Zagorjem pa ima le 5 
točk prednosti. Zato bosta do 
konca prvenstva potrebna srce 
in fanatična borbenost.  G.P.

POSAVJE - Posavski mladi strelci so po številu osvojenih najžlah-
tnejših odličij na državnem prvenstvu za mlade pretekli konec 
tedna v Poljanah na Gorenjskem zasedli sam slovenski vrh. Nji-
hova bera znaša šest zlatih, tri srebrne in dve bronasti kolajni, 
dosegli pa so tudi pet novih državnih rekordov. 

V kategoriji kadetinj z zračno pištolo so s kar dvema državni-
ma rekordoma zablestele mlade Sevničanke. Njihova najbolj-
ša posameznica Mojca Kolman je rekordno znamko pomaknila 
na 371 krogov. Poleg Kolmanove sta za Strelsko društvo Marok 
Sevnica nastopili še komaj 14-letna Anuša Kovačič in Saša Re-
šeta. Bolje od starega državnega rekorda so streljale tudi mla-
de Brežičanke, ki so v postavi Simona Molan, Anja Pepunič in 
Katarina Žniderič pristale tik za svojimi posavskimi tekmica-
mi. Simona Molan je s 357 krogi osvojila 3. mesto. Pri fantih je 
Sevničan Klemen Juvan s 358 krogi pristal na 2. mestu. 
V pionirski kategoriji je kolajna zlatega leska odšla v Lesko-
vec pri Krškem, osvojila pa jo je Saša Pacek. V kategorji mlaj-
ših pionirjev ekipno so z novim državnim rekordom 528 krogov 
zmagali Leskovčani v postavi Damjan Pirc, Matic Pirc in Ma-
tija Arh, medtem ko so na drugem mestu s 518 krogi prista-
li Sevničani v postavi Kristijan Jakopič, Alen Mirtelj in Matej 
Gulič. Med posamezniki je bron s 179 krogi osvojil Leskovčan 
Damjan Pirc. Leskovčani so z novim državnim rekordom zma-
gali tudi v kategorji cicibanov. Rekordni dosežek 516 krogov so 
dosegli Jakob John Freeland, Žiga Vene in Klemen Novak. 
Freeland je svojo zmago začinil še z novim državnim rekor-
dom 181 krogov.  

Posavje se šibi pod težo odličij      

Zmagovita postava sevniških kadetinj: Anuša Kovačič, 
Mojca Kolman in Saša Rešeta (z leve). Zadaj trener 
Mirko Ognjenovič

SEVNICA – Sevniški atleti so 
se v Domžalah udeležili dr-
žavnega prvenstva v dolgih 
tekih. Največji uspeh je do-
segel Miha Povšič, ki je zma-
gal pri mlajših mladincih na 
10000 m. Izkazal se je tudi 
Robert Lendaro s 5. mestom 
pri članih. 

POSAVJE – Karateisti treh posavskih klubov so nastopili v Vele-
nju, kjer je potekalo državno prvenstvo v karateju za člane in 
članice. Člani Karate kluba Triglav so se vrnili domov bogatej-
ši za eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo. V abso-
lutni kategoriji je Danijela Grilc klonila šele v finalu. V kate-
goriji članic nad 60 kg je Marija Jeler zmagala, Jasmina Grilc 
pa tretja. Med člani KK Brežice se je najbolje odrezal Jože Fe-
renčak, ki je v bojih srednje kategorije moral priznati premoč 
šele v finalu. Sevniški karateisti so osvojili dve bronasti meda-
lji - Marko Stopar je bil tretji v katah, Rok Kuzem pa v bo-
jih do 65 kg. 

Trije klubi, šest medalj Povšič prvak na 10 
km

KRŠKO - Štirje plesni pari PK 
Lukec so se udeležili medna-
rodnega plesnega tekmova-
nja v Križevcih na Hrvaškem. 
Najuspešnejša sta bila Luka 
Vodlan in Maja Omovšek, ki 
sta med člani A sta v ST ple-
sih osvojila drugo, v LA ple-
sih pa tretje mesto.

Plesalca za las ob 
zmago
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PRAV TA HIP NEKJE NA SVETU VZHAJA SONCE

Z D R U Ž I T E  V A R N O S T  I N  G L O B A L N E  N A L O Ž B E !

www.zav-tilia.si

BREZPLAČEN KLIC

080 22 45

ZA ZAHTEVNEJŠE: 

Tilia Osebni

Naložbeni paket si lahko 
sestavite sami, po meri. 
Izbirate lahko med 38 
domačimi in tujimi vza-
jemnimi skladi 11 uprav-
ljalcev, različnih na-
ložbenih, geografskih in 
panožnih usmeritev.

Naročite si prospekt ali osebnega svetovalca na dom:

Začenja se nov dan, nove vizije, nove priložnosti. Lahko, da vaš denar prav tam 
začenja nov delovni dan. Naložbena zavarovanja združena v paketih Tilia Global so 
strateško razporejena po vsem svetu, kar zagotavlja dolgoročno stabilno in donosno naložbo.

Naložbeni paketi 
Tilia Global

• Infond BRIC
• MP-Global.si
• MP-Asia.si
• Publikum
 Nova Evropa

Tilia Global
delniški

• Infond
 Uravnoteženi
• MP - Global.si
• Ilirika Modra 
 kombinacija
• Primus

Tilia Global
uravnoteženi

• Infond 
 Uravnoteženi
• WorldMix
• Publikum Bond
• Primus

Tilia Global
zmerni

Naložbeni paketi Tilia Global in Tilia 
Osebni združujejo naložbo ter živ-
ljenjsko zavarovanje katerim se lahko 
priključi nezgodno zavarovanje, zava-
rovanje za primer smrti in hujše bolezni ali 
asistenčno zavarovanje Best Doctors.

KER NESREČA NIKOLI NE POČIVA

NAJBLIŽJE SKLEPALNO MESTO:
Posavje: MDB 2a, tel: 07/48 82 820   Sevnica: Trg svobode 11, tel: 07/81 60 160   Brežice: Mladinska cesta 8, tel: 07/49 61 344

GLOBAL_POSAVSKI OBZORNIK_260x1881   1 17.3.2008   8:26:19

Bolnišnica Brežice, ki jo zaposleni 
velikokrat v šali imenujemo "bol-
nišnica na koncu mesta" , že dolga 
leta skrbi za bolnike in poškodo-
vance iz področja Posavske regije. 
V vseh teh letih imamo zara-
di periferne lege bolnišnice izje-
mne težave zaradi pomanjkanja  
zdravnikov in smo zato obstoječi 
zdravniki prisiljeni opravljati šte-
vilna dežurstva. Sama sem bila 
dežurna v petek 28.3.2008, nato 
sem se v soboto naspala, v nede-

PREJELI SMO

Pismo zdravnice iz bolnišnice na koncu mesta
ljo 30.3.2008 sem bila spet dežur-
na, v ponedeljek sem spala, v to-
rek 1.4.2008 pa me je spet čakalo 
dežurstvo. V sredo sem se konč-
no malo naspala, v četrtek me je 
čakalo redno delo, ki sicer tra-
ja od 8.00 do 16.00, a je zaradi 
končanja posega končalo kasneje. 
V petek, ko sem bila ponovno re-
dno v službi, sem morala ob 15.00 
odkloniti tri manjše posege (sem 
specialistka anesteziologije), ker 
sem bila enostavno tako utrujena, 

da nisem mogla več prevzeti od-
govornosti za življenja treh mla-
dih žensk.
Ob vedno slabšem vrednotenju 
našega dela nam v zadnjih letih v 
brežiški bolnišnici vse manj uspe-
va pridobiti specializante, kaj šele 
zdravnike specialiste, tako da mo-
ram priznati, da sem prav v skrbeh 
za bolnike Posavske regije. Bojim 
se, da se bo odhajanje zdravnikov 
nezadržno nadaljevalo. Veliko na-
ših zdravnikov je tik pred odho-
dom v pokoj. Recimo na mojem 
oddelku Cit in anesteziologija nas 
je zaposlenih 6 anesteziologov, od 
tega se dva zdravnika pripravljata 
na skorajšnji odhod v pokoj,  sama 
pa kot mlada zdravnica zelo kon-
kretno razmišljam o odhodu v tu-
jino, kjer bo moje delo bistveno 
bolj cenjeno. Kako bodo preosta-
li trije zdravniki opravljali redno 
delo in skrbeli za 24-urno zdra-
vstveno varstvo? 
Ob izjemnem pomanjkanju zdrav-
nikov in izrazito podcenjenem 
zdravniškem delu vse več zdrav-
nikov, ne le posavskih, išče re-
šitev iz nevzdržne situacije. Eni 
odpirajo samoplačniške ambulan-
te, drugi odhajajo v tujino, tretji 
iščejo svoj prostor izven zdravstva 
in medicine in seveda brez težav 
najdejo manj odgovorno delo za 
enako ali višje plačilo.
Če bodo iz javnega zdravstvene-
ga sistema zdravniki še naprej od-
hajali (in druge možnosti glede na 
ponižujoče vladno barantanje z 
zdravniškimi plačami pravzaprav 
ni videti), je jasno, da v Sloveni-
ji kmalu ne bo več mogoče zago-
tavljati ustreznega zdravstvenega 
varstva.

Ob tem se mi postavlja vprašanje 
o usodi pacientov. Kaj bo z lju-
dmi, kot sta moj ata in mama, ki 
sta celo življenje plačevala zdra-
vstveno zavarovanje, zdaj, ko bi 
potrebovala pomoč, pa morata is-
kati samoplačniške ambulante, 
ker v drugih ne prideta na vrsto? 
Zdravniki v bolnišnici Brežice srč-
no upamo na razumsko odloči-
tev vlade, ki še vedno baranta z 
nami za drobiž. Zahteve po zvi-
šanju zdravniških plač, ki jih po-
stavlja sindikat zdravnikov in zo-
bozdravnikov FIDES, bodo komaj 
komaj dovolj, ampak upam, da 
bodo dovolj, da nam zdravniki ne 
bodo uhajali, da se bodo mladi še 
odločali za zdravniški poklic in da 
bomo lahko skupaj z vlado in mini-
strstvom postopno izboljšali zdra-
vstveni sistem in tako ustrezno 
poskrbeli za naše bolnike. Pravza-
prav zdravniki zase ne zahtevamo 
nič drugega, kot da se naše plače 
dvignejo najmanj na razmerje do 
povprečne plače iz leta 2000, s či-
mer se bo zagotovila zdaj že ogro-
žena stabilnost javnega zdravstva 
in ohranitev pravic pacientov.
 
Za svoje pravice in pravice bol-
nikov se bomo borili vsi zdravni-
ki, če bo potrebno, tudi s  splošno 
stavko, napovedano za 18. april.   
Pri tem zagotavljamo, da bomo 
zdravniki kljub morebitni stav-
ki ustrezno poskrbeli za bolnike v 
vseh nujnih primerih. 

Nataša Požar, dr. med., 
specialistka anesteziologije 
in reanimatologije, Splošna 

bolnišnica Brežice

KRMELJ – 5. aprila je častni predsednik KO ZB Krmelj Ivan 
Perhaj praznoval 90 let. Kar 120 prijateljev in sorodnikov 
iz vse Slovenije se je zbralo na praznovanju v Krmelju. 

Kulturni program ob njegovem visokem jubileju so pripra-
vili recitacijsko-literarna skupina Žarek, moška vokalna 
skupina Lira, ženska pevska skupina Lokvanj in "partizani" 
iz Tržišča. Prikazali smo njegovo bogato življenjsko pot in 
mu zaželeli še mnogo zdravih let.  

B.L.

Perhajevih 90 let

Slavljenec Ivan Perhaj v ospredju (foto: L. Motore)

Usklajevanje 
pokojnin in drugih 
transferjev

V prispevku bi tokrat nekaj besed namenil pokojninam in polo-
žaju starejših, saj je to ena od kategorij prebivalstva, ki je naj-
bolj odvisna od zakonskih rešitev na tem področju. Ker se za-
vedamo položaja, se je zato temu vprašanju namenjalo veliko 
pozornost tako v vladi kot v Državnem zdoru RS.

Z zakonom iz leta 1999 je bilo določeno, da se pokojnine usklaju-
jejo s plačami, dva meseca po volitvah leta 2000 pa je tedanja vla-
dajoča koalicija zakon spremenila in pokojnine so začele zaostajati 
za gibanjem plač. Sedanja vlada je predlagala, poslanke in poslan-
ci v Državnem zboru pa smo sprejeli novelo pokojninskega zakona 
v letu 2005. Novela je prinesla usklajevanje pokojnin s plačami. Če 
tega ne bi sprejeli, bi bil položaj upokojencev danes bistveno slab-
ši. Razmere niso idealne, zato se ves čas trudimo izboljšati polo-
žaj starejših v Sloveniji.
Tisti upokojenci, ki prejemajo manj kot 369 EUR pokojnine, so 
upravičeni še do varstvenega dodatka. Starejši, ki imajo zelo niz-
ke dohodke, pa lahko pridobijo tudi denarno pomoč. Transferji 
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji so se sko-
zi zgodovino prilagajali vsakokratnim zahtevam in potrebam po-
sameznim skupin, kar je povzročilo veliko neenakost pri usklaje-
vanju. Zato se je Vlada v letu 2006 lotila poenotenja in uvedbe 
transparentnega načina tovrstnih izplačil posameznikom in gospo-
dinjstvom. Do tedaj smo namreč imeli stanje, ko so se nekateri 
transferji usklajevali enkrat letno (teh je bila večina), drugi dva-
krat letno (pokojnine in drugi trasferji iz pokojninske blagajne), 
nekateri celo mesečno (boleznine...). 
V januarju 2008 smo sprejeli Zakon o varstvenem dodatku, s kate-
rim je predviden drugačen način usklajevanja varstvenega dodat-
ka, ki se kot socialni korektiv izplačuje skupaj s pokojninami. Za-
kon predvideva, da se bo varstveni dodatek, vdovsko pokojnino in 
dodatek k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah nekda-
nje SFRJ, izplačalo upokojencem v višjem znesku že ob naslednjem 
usklajevanju pokojnin, v bodoče pa se bo usklajeval enako kot po-
kojnine, torej z rastjo plač.
Tudi sam sem te spremembe z veseljem podpiral in dal svoj glas 
"za" za omenjeno zakonodajo. Starejši in upokojenci so zagotovo 
velika skupina, ki ji moramo namenjati posebno skrb in jim v za-
hvalo za prispevek k razvoju in uspešnosti naše države, ki so jo 
omogočili s svojim dolgoletnim delom, zagotoviti prijetno preži-
vljanje časa, ko lahko uživajo sadove svojega dela in mirno ter pri-
jetno preživljajo tretje življenjsko obdobje. 

Stane Pajk, poslanec v Državnem zboru RS 
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Prodam novo diatonično harmo-
niko B ES AS, cena 1.850 €. 
Tel.: 031 815 191

Prodam ali zamenjam pianino 
Belarus za diatonično harmoni-
ko. Tel.: 040 746 579

Prodam novo diatonično harmo-
niko Rehar – c, e, f, b. 
Tel.: 031 793 132

Prodam štedilnik 3 x plin, 1 x 
elektrika, še v garanciji, znamke 
Vivax. Tel.: 07 49 20 790

Prodam enofazni cirkular 2,5 kw, 
kovinski, na kolesih, in BCS kosil-
nico Acme motor 127, z vozičk-
om. Tel.: 041 552 915

Prodam pant žago za mizarska 
dela in nekaj radiatorjev za de-
lavnico. Tel.: 070 314 162

Prodam kosilnico BCS Dizel 127 šir, 
cena 1.450 €. Tel.: 031 304 226

Prodam tribrazdni plug 12 col, 
krožno brano, ličkalnik koruze in  
porodni boks za svinje. 
Tel.: 07 81 40 942

Prodam traktorsko kosilnico Hu-
sqvarna, novo, v garanciji, 20% 
ceneje. Tel.: 040 848 811

Prodam ugodno oljni gorilec We-
ishaupt večje kapacitete, dobro 
ohranjen, cena 100 €. 
Tel.: 07 49 67 347

Ugodno prodam peč za centralno 
ogrevanje, oljni gorilec in večjo 
cisterno za olje, vse je še v delo-
vanju. Tel.: 041 791 519

Prodam suho mrvo v kockah ali 
menjam za gnoj, 200 kock. Tel.: 
07 81 40 791 

FS 50QT-3
1345 €
850 €

JYG 150 ST
1999 €
1599 €

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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OBVESTILA

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

Prodam pudlje - mladičke, bele 
barve, so veseli, zdravi in živah-
ni, pridite na Čatež – Rimska c. 
44 in si jih oglejte. 
Tel.: 031 461 013

Prodam ovce in mlade race. Tel.: 
051 616 139 (zvečer)

Prodam 100 kg prašiče, cena 
1,50 €/kg, ali menjam za koruzo. 
Tel.: 07 49 79 098

Prodam ugodno telički simental-
ki, ena stara leto in pol, druga 2 
meseca. Tel.: 041 342 194

Prodam dobro kravo dojiljo, sta-
ro šest let, sivo rjave barve. 
Tel.: 07 49 69 639

Prodam teličko simentalko in ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 051 869 010

Prodam bikca, starega 3 mese-
ce. Tel.: 031 211 828

Prodam vino beli pinot. 
Tel.: 040 608 100

Prodam rdeče vino iz Bizeljskega 
okoliša, cena 1 € za liter. 
Tel.: 031 765 662

Zamenjam rdeče vino za praši-
ča, težkega do 150 kg. 
Tel.: 07 49 72 305

Prodam cviček in tračno žago. 
Tel.: 041 581 602

Prodam jabolčno vino – jabolč-
nik, primeren za pitje in izdelavo 
jabolčnega kisa. 
Tel.: 031 608 385 

Prodam zelo kakovostno vino, 
belo in rdeče, cena 1€/l, večjo 
količino pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

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

Prodam kosilnico Laverda 127 
cm, podobna BCS, ACME motor, 
ugodno. Tel.: 07 81 84 749 (med 
12–13 h ali po 20 h)
 
Prodam trosilec hlevskega gnoja 
SIP 3,5 t s 4 pokončnimi valji in 6 
m late za škropilnico. 
Tel.: 07 49 78 005

Prodam mlin na elektromotor za 
peso, kolerabo, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 243 809 

Prodam ječmen, koruzo in jedil-
ni krompir. Tel.:  031 574 246

Prodam fižol v zrnju, domači, 4 
€/kg, in cisterno za kurilno olje, 
2000 l, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 738 338

Prodam krmo v kockah, cca 100 
kock. Tel.: 07 49 67 325

Prodam cca 400 kg kolerabe, 
cena 20 centov/kg. 
Tel.: 07 81 80 507

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 041 796 834

Prodam hlevski gnoj, dve telici 
lisaste pasme, stari 9 mesecev, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam beli jedilni krompir. 
Tel: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam kravo simentalko s tele-
tom, telico simentalko, brejo 7 
mesecev, rotacijsko kosilnico Sip 
165 in krožne brane. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam bika sharole, starega 24 
mesecev, za pleme ali zakol, pa-
šnega, težkega 700 kg, mesne 
pasme. Tel.: 041 772 259 

Prodam palme, velike nad 50 
cm, cena 10 €/palmo. 
Tel.: 040 206 966

Prodam vrtno uto - brunarico. 
Tel.: 040 490 257

Prodam ugodno zastekljeno tridel-
no okno – hrast. Tel.: 031 623 553

Prodam masivno vrtno mizo in 
dve klopi, dolžine 210 cm. 
Tel.: 031 231 752

Prodam traktor Štore 402, lok 
za traktor in odojke. 
Tel.: 041 503 556

Prodam puhalnik Grič z motor-
jem ali brez (7,5 kw) in ličkalnik 
za koruzo na kardanski pogon. 
Tel.: 031 581 011 (popoldan)

Prodam Lucovo peč, cena po do-
govoru. Tel.: 07 81 60 900

Prodam komplet računalnik in ti-
skalnik ter zajčjo pištolo. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam trosilec Tehnostroj s 4 
pokončnimi valji, hribovski, cena 
2.360 €, ter samonakladalko Sip 
17³, cena 750 €. 
Tel.: 041 664 254 

Oddam lopo z zidanim prizidkom 
za kmetijske stroje ali drvarnico 
7 x 3 m, okolica Krškega. 
Tel.: 040 340 924

Oddam v najem njive, travnike, 
kupim BCS kosilnico. 
Tel.: 07 81 43 077

Kupim travnik ali njivo do 1000 
m², lahko hišo za rušenje, med 
Vrhovim in Boštanjem. 
Tel.: 051 847 325

Kupim hišo ali pritlično stanova-
nje v Radečah, Boštanju ali Sev-
nici z okolico. Tel.: 041 724 335

Kupim rabljeno mrežo za ograjo 
za kokoši, višine 1,50 m, dolžine 
vsaj 30 m ali več. 
Tel.: 07 49 22 344

Kupim pašnik – travnik v V. Dolini 
ali okolici. Tel.: 031 876 668

Kupim tračni obračalnik SIP 200 
ali 220 in kosilnico BCS z ACME 
motorjem ter elektromotor z re-
duktorjem. Tel.: 041 817 764

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

Kupim porodni boks za svinje. 
Tel.: 031 843 282

Kupim ali če mi kdo podari spo-
dnji element (80 cm ali 2 x 40 
cm) kuhinje Gorenje – starejši 
model. Tel.: 041 359 770

Prodam trisobno stanovanje na 
Senovem, z garažo, kletjo in vr-
tom. Tel.: 031 615 706

Prodam stanovanje v Krškem. 
Tel.: 031 218 217

Prodam gradbene parcele v Bre-
zini pri Brežicah. 
Tel.: 041 508 252

Prodam opečno kritino medite-
ran 222, rabljeno 20 let, cena po 
dogovoru, cca 180 m². 
Tel.: 051 672 581

Prodam karto in tri bone za 8-
dnevni izlet v Španijo, vrednost 
1200 €, prodam za 700 €. 
Tel.: 031 241 192

Prodam malo rabljeno strešno 
opeko, 200 m², mediteran, cena 
ugodna. Tel.: 07 49 72 402

Prodam knjižno zbirko »Naša 
beseda«, dela naših pesnikov 
in pisateljev, 52 knjig, vezano v 
usnje. Tel.: 031 552 797

Prodam rabljeno betonsko stre-
šno opeko s peščenim posipom, 
format 40 x 33, s krajniki in sle-
menjaki, cca 1000 kom. 
Tel.: 041 825 153

Prodam traktorsko rotacijsko 
koso SIP 165, koruzo v zrnju, je-
čmen, 300 bal sena, traktor Ur-
sus 35. Tel.: 031 312 651

Prodam 220-litrsko traktorsko 
škropilnico ter gumi voz. 
Tel.: 041 903 640 

Prodam 20 ton kvalitetnega sena 
in otave, bio pridelanega, lahko 
jo zbaliram, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 971

Prodam garažna vrata, kovinska, 
izolirana, š 250 cm, v 260 cm. 
Cena po dogovoru. 
Tel.:  031 505 716

Prodam Passat 1,9 TDI karavan, 
l. 1999, 225.000 km, srebrn, roč-
na klima, lepo ohranjen, redno 
servisiran, garažiran, cena 5.800 
€. Tel.: 041 947 565 

Prodam nahrbtno kosilnico na 
nitko Tomos, brezhibno, malo ra-
bljeno, cena ugodna. 
Tel.: 041 243 809
 
Prodam dobro ohranjen gumi 
voz, 15 col, s priklopom za manj-
ši traktor. Tel.: 051 822 144

Prodam gostinsko opremo, šank 
dolžine 3,30 m, kava aparat 
Emonec, mizo z stoli, obnovlje-
ni, ugodno. Tel.: 040 275 581

Prodam lepo ohranjene starine: 
lesene brane, telege, mlatilni-
co za žito, vejevko, primerno za 
muzejsko z birko. 
Tel.: 041 439 908

Prodam odlično ohranjeno spal-
nico in pralni stroj Gorenje, ugo-
dno. Tel.: 031 497 806

Prodam masažno mizo po ugodni 
ceni. Tel.: 041 228 308

Prodam komplet kuhinjo ter go-
renjsko narodno nošo, žensko in 
moško, komplet. 
Tel.: 040 255 146

Prodam otroško žensko kolo, 20 
col, 6 prestav, z vso opremo, do-
bro ohranjeno, znamke Scirocco, 
cena 60 €. Tel.: 031 388 276

Prodam ugodno malo rabljeno 
cestno kolo, oprema Shimano, 
Look, Duraace, cena 600 €. 
Tel.: 040 661 345

Prodam ugodno otroško kolo, gu-
galnico, rolerje (30–35), peskov-
nik in otroško posteljo z jogijem. 
Tel.: 041 823 837

Prodam dekliško kolo znamke 
Rog, staro dve leti, primerno za 
deklice, stare od 6 do 10 let, je 
lepo ohranjeno. 
Tel.: 051 339 002  

Prodam pletilni stroj Empisal, 
enoredni, z veliko pripomočki in 
karticami za vzorce ter navodili. 
Tel.: 07 49 26 211

Prodam francosko posteljo di-
menzije 140 x 200, z vzmetni-
co, barva svetla bukev, cena 70 
€. Tel.: 041 565 089

Prodam spalnico, kavč z dvoj-
nim ležiščem, dva fotelja, tabu-
re. Tel.: 041 892 049

Prodam masiven stilni, starej-
ši gugalnik Novoles, cena 50 €. 
Tel.: 031 431 725

Prodam krzneno jakno št. 42, 
ugodno. Tel.: 041 206 166

Prodam Renault Scenic 1,6, le-
tnik 98/12, nekaramboliran, do-
bro ohranjen, 2.700 €. 
Tel.: 031 242 922

Prodam Passat 1.8, l. 90, kara-
van, klima in ostala oprema, ni-
koli karamboliran, izredno lepo 
ohranjen, 1.350 €. 
Tel.: 041 797 714 
 
Prodam Jeep Mahindra, l. 1969, 
delno obnovljen, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 836 960

Prodam Fiat Punto SX 60, l. 98, 
prva lastnica, garažiran, metalik 
srebrno sive barve, centralno za-
klepanje, prev. 94 000 km, reg. 
Do 2009/3, cena 2.500 €. 
Tel.: 07 49 67 342

Prodam avto prikolico, TPV – 
Amigo, nosilnost 750 kg, atesti-
rano, cena 230 €. Tel.: 041 328 
062

Prodam Volvo 460 gle, l. 1994, 
odlično ohranjen, prevoženih 
102.000 km. Tel.: 030 911 534

Prodam plug OLT 10 in kljuko za 
štore. Tel.: 051 232 256

Rostoharjevi iz Breg cenjenim strankam 
sporočajo, da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev, rjavih in 
grahastih jarkic 

v soboto, 10. maja. 
Sprejemajo tudi naročila za purane.

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

SEJEM V KRŠKEM

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

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 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 

besed, ga bomo skrajšali. Pridržujemo 
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 časo-
pisa, 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 

Četrtek, 17. 4.
ob 17.00 v MC Brežice: otroška gledališka predstava Zob-
ni zajček
ob 18.00 v Galeriji Staneta Fabjančiča na gradu Rajhen-
burg: razstava slikarke iz Turčije Mizyal Karabiber Naca-
roglu
ob 18.00 v galeriji gradu Sevnica: odprtje kiparske raz-
stave in literarni večer Franca Tobiasa
ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev razstave Ra-
faela Andlovica in Janeza Klavžarja „Dva pogleda, dva ko-
raka“
ob 19.00 v MC Brežice: zaključna predstavitev projekta 
Comenius v organizaciji ETrŠ Brežice
ob 19.00 v atriju OŠ Brežice: planinski večer

Petek, 18. 4.
ob 18.00 v Bivaku Senovo: žur za mlajše od 18 let
ob 18.00 na gradu Podsreda: otvoritev razstave grafičnih 
del Maje Strmecki „Grafična raziskovanja“
ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Krško: 1. koncert ob-
močne revije odraslih pevskih zasedb Posavja – male pev-
ske skupine in okteti 
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje dr. Lie Ka-
tarine Erzar Kompan „Mami, oči, a me imata res rada?“
ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: slovenski dnevi knjige – po-
topisno predavanje Fanči Moljk
ob 19.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: 4. 
Gorjupov literarni večer in podpis ekolistine
ob 19.30 v Domu XIV. divizije Senovo: 15. dobrodelna pri-
reditev „Za sodobnejšo šolo“
ob 20.00 v MC Brežice: muzikal Briljantina v izvedbi KUD 
Franjo Stiplovšek Gimnazije Brežice
ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival – 4. del
ob 20.00 v MT Raka: nagradni kviz – vprašanja iz kviza 
Lepo je biti milijonar 

Sobota, 19. 4.
od 9.00 do 12.00 pred Knjižnico Sevnica: slovenski dne-
vi knjige – prodaja knjig
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, brezplačne 
ustvarjalne delavnice za najmlajše – izdelava mozaika
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – naše zvezde, ozvez-
dja in horoskop
ob 10.00 v MT Raka: delavnica „Zabavajmo se skupaj“ - 
izdelava skupnega izdelka iz škatlic
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Špeline ustvarjalnice – šiva-
nje živali iz blaga
ob 10.00 v MC Sevnica: usposabljanje prostovoljcev v iz-
vedbi Mladinske akademije
ob 10.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavnica – rokodel-
stvo, ob 15.00: hokej na rolerjih
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: kvizko
ob 19.00 v Domu svobode Brestanica: komedija „Spusti-
te me pod kovter, gospa“ v izvedbi gledališke skupine KD 
Svoboda Brestanica
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: letni koncert Pihalne-
ga orkestra Videm Krško
ob 19.00 v cerkvi sv. Marije v Dolenji vasi pri Krškem: 
koncert treh pevskih zborov: MoPZ Kapele, MePZ Artiče 
in ŽePZ Prepelice iz Dolenje vasi
ob 20.00 v MC Brežice: otvoritev fotografske razstave 
Zajla fest in tematski večer Zajla fest po Zajla festu
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ob 20.00 v MC Sevnica: komedija „Ne vem, sm lih kar 
pršu...“ v izvedbi gledališče skupine Ceglis Krmelj
ob 20.00 v Kulturnem domu Šentjanž: potopisno predava-
nje Tomaža Primožiča o Ukrajini

Nedelja, 20. 4.
ob 7.00 z avtobusne postaje Sevnica: planinski pohod
ob 9.00 s parkirišča pred cerkvijo na Čatežu: pohod po Ča-
teževi energijski poti
ob 9.00 izpred Banove domačije v Artičah: pohod po artiški 
sadjarski poti – smer Arnovo selo 
ob 9.30 z domačije Janežič v Stari vasi na Bizeljskem: po-
hod k repnicam in jurjevanje
ob 10.00 pri cerkvi na Slinovcah: blagoslov konj
ob 11.00 pri spomeniku padlim žrtvam na Malkovcu nad 
Tržiščem: spominska slovesnost in počastitev dneva upora 
proti okupatorju
ob 17.00 v Domu svobode Brestanica: komedija „Spustite 
me pod kovter, gospa“ v izvedbi gledališke skupine KD Svo-
boda Brestanica

Ponedeljek, 21. 4.
od 10.00 do 15.00 na gradu Rajhenburg v Brestanici: kolo-
kvij „Grad Rajhenburg – nekdaj samostan trapistov, danes v 
pričakovanju prenove“

Torek, 22. 4.
ob 11.00 v Zabukovju: zasaditev lipe ob svetovnem dne-
vu Zemlje
ob 17.00 v hotelu Terme Čatež: otvoritev razstave likovnih 
del učencev OŠ iz Posavja v okviru 20. mednarodnega Lions 
natečaja za plakat miru
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dokumentarni film „Kruh 
naš vsakdanji“ ob dnevu Zemlje
ob 19.00 v gasilskem domu Trnovec: predavanje Antona Ko-
mata „Srečna bebavost potrošništva“

Sreda, 23. 4.
v parku pred Valvasorjevo knjižnico v Krškem: prireditev ob 
mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic „Podarimo 
knjigo in cvet“
ob 18.00 v MC Brežice: sredin mednarodni popoldan
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: dokumentarni film „Kruh 
naš vsakdanji“ ob dnevu Zemlje
ob 19.00 v Knjižnici Brežice: uprizoritev monodrame dr. 
Matjaža Kmecla „Trubar pred slovensko procesijo“ v izved-
bi Anatola Šterna 

Četrtek, 24. 4.
ob 18.00 v MC Sevnica: šola za starše – Kako otroku posta-
viti meje?
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: kabaret „CABAres CABA-
rei“- dobrodelna prireditev v organizaciji Lions kluba Krško

Petek, 25. 4.
ob 18.00 v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici na 
Krki: otvoritev razstave 19. otroškega extempora
ob 19.00 v Mestnem atriju Brežice: literarni večer, posve-
čen Ivanu Cankarju - Literarna sekcija Beseda
ob 19.00 v MC Brežice: Pleš' night Brežice
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): žur za mlajše od 18 let
ob 19.00 v večnamenskem domu Pišece: kulturno zabavna 
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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

Posavski obzornik izdaja 
Zavod Neviodunum  
v Krškem 

Časopis izhaja od 15. 12. 1997 
za področje občin Krško, Bre-
žice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, od 6.3.2008 tudi za ob-
močje občine 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 
22. april. 

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.

prireditev „Zaigrajmo skupaj“
ob 20.00 v cerkvi sv. Roka v Brežicah: koncert MePZ Viva 
Brežice „Prepevamo pomladi“
ob 20.00 v SMC Sevnica: gost meseca
zvečer v Grajski kavarni Sevnica: otvoritev razstave v 
okviru projekta Umetnost za ljudi kot sva jaz in ti

Sobota, 26. 4.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, brezplačne ustvar-
jalne delavnice za najmlajše – princeska in princ
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – vesoljska plovila
ob 10.00 v MT Raka: delavnica „Hura počitnice“ - izdela-
va figuric iz gipsa
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Špeline ustvarjalnice – vese-
li magneti
ob 16.00 v SMC Sevnica: 2. Don Boskov turnir, ob 19.30: 
turnir v namiznem hokeju
ob 18.30 na štadionu Matije Gubca Krško: spidvej dirka za 
Veliko nagrado Slovenije
ob 19.00 v Kulturnem domu Dobova: spomladanski kon-
cert KD Pihalni orkester Loče
ob 19.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje Mateje Er-
čulj „Finska – dežela hudomušnih ljudi“
ob 21.00 v MC Brežice: metal koncert – Whisper, Eternal 
in Infidia
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupine Pu-
ppetz
zvečer v Grajski kavarni Sevnica: akustični koncert

Nedelja, 27. 4.
ob 9.00 pri cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: pohod po poteh 
dr. Slavka Sušina
ob 10.30 pri cerkvi sv. Jurija v Trnovcu: žegnanje konj
ob 11.00 pri Domu OF v Mladju nad Podbočjem: proslava 
„V spomin in opomin“
ob 16.00 na gradu Sevnica: obeležitev dneva upora pro-
ti okupatorju, kulturni program Literarne skupine SEV iz 
Sevnice

Ponedeljek, 28. 4.
ob 10.00 v MT Raka: plesna delavnica
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica za otroke 
in mlade – osnove filmskega ustvarjanja 1

Torek, 29. 4.
ob 10.00 v MT Raka: delavnica – izdelovanje albuma
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica za otroke 
in mlade – osnove filmskega ustvarjanja 2

Sreda, 30. 4.
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica za otro-
ke in mlade – zvok in vizualni učinki
ob 18.00 pri lovskem domu na Trški gori: 25. tradicional-
no prvomajsko srečanje – PO Videm Krško in zabavni an-
sambel Boštjana Tramteta s humoristoma Brajdimirjem in 
Berto
ob 18.00 pri kozolcu v Pišecah: postavljanje mlaja in kre-
sovanje
ob 19.00 na travniku pod Dolenjim Boštanjem: kresova-
nje v Boštanju
ob 19.00 pri gostišču Strniša na Jesenicah na Dolenjskem: 
praznovanje 1. maja
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Prodam kakovosten cviček, cena 
zelo ugodna, količinski popust, 
možna dostava. 
Tel.: 031 773 444

Prodam 300 litrov cvička in dva 
prašiča, težka cca 130 kg. Tel.: 
07 49 69 474

Stiki: 30–letni fant išče dekle 
za resno zvezo, od 20 do 30 let. 
Tel.: 051 499 821

Stiki: 47–letni moški želi spozna-
ti žensko ali mamico za skupno 
življenje, nudim ti topel dom. 
Tel.: 040 349 474

Iščem dva sostanovalca. 
Tel.: 041 769 801

Stiki: 56–letni moški bi rad spo-
znal gospo za skupno življenje, 
staro od 50 do 60 let. 
Tel.: 031 289 319
 

Naslednja številka Posavskega obzornika 
izide v sredo, 30. aprila 2008.

Kultura v Posavju

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Šport v Posavju
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zdravo spati                                   zdravo æiveti

www.postelja.com

Novo: poleg banke KBM

KRØKO • Cesta krøkih ærtev 137, 8270 Krøko,

Tel.: 07 488 08 50,
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Posavski obzornik
vsak drug četrtek pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.

Zavod Mestni atrij Brežice 
in Literarna sekcija Beseda
pri KD Franc Bogovič Dobova

vabita v petek, 
25. aprila, ob 19. uri 

na 

literarni večer, 
ki bo posvečen slovenskemu pisatelju in 

mislecu Ivanu Cankarju. 

Skozi večer bo obiskovalce prireditve 
vodila Antica Marijanac, katere literarno 

ustvarjalnost bomo predstavili v drugem delu 
večera.

Program na čudoviti terasi 
Mestnega atrija bo obogatil 

Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič.


