
KRŠKO – Uvodno dirko letošnjega svetovnega prvenstva v 
speedwayu oz. serije Grand Prix je dobil Poljak Tomasz Gol-
lob, ki je bil v finalu četverice hitrejši od Skandinavcev Nic-
kija Pedersena in Hansa Andersena (oba Danska) ter An-
dreasa Jonssona (Švedska). Slovenski prvak Matej Žagar, ki 
je nastopil s povabilom organizatorjev, je dirko dobro začel, 

nato pa tudi zaradi težav z motorjem za las zgrešil uvrstitev 
v polfinale ter si še z dvema voznikoma delil 9. mesto. AMD 
Krško je dirko za Veliko nagrado Slovenije, zagotovo ene-
ga največjih športnih dogodkov pri nas, na štadionu Matije 
Gubca gostilo že sedmo leto zapored. 
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V	Brežicah	
zadovoljstvo	in	
pomisleki
Brežiški občinski svetniki 
in svetnice so več ur burno 
razpravljali o predlogu do-
polnjenega državnega pro-
storskega načrta za letali-
šče Cerklje ob Krki. Župan 
Ivan Molan je dejal, da so 
bila pogajanja z vlado uspe-
šna, čeprav je bilo potreb-
nih veliko usklajevanj, izra-
zil pa je tudi zadovoljstvo, 
da so poiskali rešitev za pre-
bivalce naselja Zasap in da 
bodo veliko pridobile lokal-
ne skupnosti in okoliški pre-
bivalci, občina kot celota pa 
štiri stanovanja in dodatnih 
67 ha zemljišč za razvoj go-
spodarstva v okviru civilne-
ga dela letališča. Tudi pred-
sednik Odbora za urbanizem 
Jurij Pezdirc (PUM) je k pre-
dlogu v imenu ostalih članov 
podal pozitivno stališče, saj 
je prevladalo tudi dejstvo, 

Pogojno	zelena	luč	za	
cerkljansko	letališče
BREŽICE, KRŠKO – Tako brežiški kot krški občinski svet sta pred slabima dve-
ma tednoma na izrednih sejah po dokaj burnih razpravah izdala pozitiv-
ni mnenji k predlogu državnega prostorskega načrta za letališče Cerklje ob 
Krki, a pod določenimi pogoji. V Brežicah so pozitivno mnenje pogojili z re-
šitvijo za najbližje in najbolj ogrožene sosede letališča, prebivalce Zasapa, v 
Krškem pa z obvoznico Drnovo ter sanacijo skladišča kerozina v Žlapovcu.

da so okoliški prebivalci za-
dovoljni, predlogi pa po-
membni za razvoj brežiške 
občine. Nekateri ostali sve-
tniki so prav tako izrazili za-
dovoljstvo nad po njihovem 
mnenju uspešnimi dogovori, 
Marko Hercigonja (SDS) pa 
je dodal, da cerkljansko le-
tališče obstaja več desetle-
tij in prvič bo okolje nekaj 
pridobilo na njegov račun. 

Nekaj pomislekov je bilo 
tudi v zvezi s hrupom, pri-
stajalno stezo, ki bi jo mo-
rali spremeniti, ter z razvre-
dnotenimi zemljišči, kakor 
pa je poudaril še mag. Hr-
voje Teo Oršanič (SEG), se 
obeta prevelik poseg v oko-
lje, predvsem v zaščiteno 
območje Nature 2000. Po 
besedah Matjaža Pegama 
(LDS) naj bi občina dobila le 
tisto, kar ji je bilo ponuje-
no, samostojni svetnik Sta-
ne Radanovič in še nekate-
ri svetniki pa so menili, da 
bo vpliv na okolje le preve-

lik. Jožetu Avšiču (LDS) pa 
bi se zdelo smiselno, da bi 
se o tako pomembnih zade-
vah skupno dogovarjala krški 
in brežiški občinski svet, saj 
bi po njegovem mnenju tako 
iztržili še veliko več. Ob pri-
sotnosti mnogih krajanov iz 
okolice vojašnice, ki so spre-
mljali potek seje, pa tudi po 
medsebojnih usklajevanjih 
svetnikov po zaključeni raz-
pravi, je bila z 18 glasovi za 
vendarle izglasovana zelena 
luč za predloge, ki jih bodo 
poslali na vlado. 

V	Krškem	
zahtevajo	sanacijo	
Žlapovca
Občinski svet Krško je pozi-
tivno mnenje pogojil s spo-
razumom med Občino Krško 
in Ministrstvom za obrambo 
o razvezi menjalne pogod-
be, ki se nanaša na objekt 
na CKŽ 57 v Krškem (ta osta-

nadaljevanje na 2. strani

V vrtenju palice in koraka-
nju se je predstavilo kar 570 
mažoret iz 22 klubov v kate-
goriji kadetinj, juniork in se-
niork. Te so izvedle kar pre-
ko 830 različnih koreografij 
ter prikazale različne načine 
obvladovanja mažoretne pa-
lice ter drugih rekvizitov, s 
čimer so navdušile tako obi-
skovalce, ki so si ogledali po-
samezne tekmovalne dele, 
kot tudi vse, ki so se zbrali v 
nedeljo popoldan na zaključ-
nem delu tekmovanja na pa-
radi po glavni radeški ulici, 
kjer so največ odličij osvojile 
ravno domače mažorete. Te 
so namreč osvojile 1. mesto v 
kategoriji skupine – kadetinje 
in 3. mesto v kategoriji seni-
orke, prejeta odličja pa so 
oplemenitile z odličji s solo 
nastopi še v kategoriji juni-

V	Radečah	mažoretke	iz	vse	Slovenije
RADEČE - V organizaciji Mažoretne in Twirling zve-
ze Slovenije ter KUD Mažorete RAP Radeče je mi-
nuli vikend v Radečah potekalo 8. odprto državno 
prvenstvo mažoretnih skupin. 

or Rea Nikolič s 3. mestom, 
Mija Podlesnik z 2. mestom 
ter Laura Kalšek z osvoje-
nim 1. mestom. Prav tako sta 
domačinki Jasna Blaj in Dra-
gana Bašič osvojili srebrno 
in zlato medaljo v kategoriji 
solo senior, kakor tudi najviš-
ja mesta v tekmovanju v ka-
tegoriji parov, kjer sta sre-
brno medaljo osvojili Jasna 
Samec in Jasmina Kramžar, 
prvo mesto pa Anja Gospo-
darič in Mojca Brilej. Torej 
je bilo zadosti razlogov, da so 
bili domačini, vključno z žu-
panom Matjažem Hanom, ki 
so mu mažorete radeških pa-
pirničarjev za prizadevanja v 
razvoj tako njihove dejavno-
sti kot občine ob tej priložno-
sti podelile zlato mažoretno 
palico, več kot zadovoljni. 

Bojana Mavsar
Radeške mažoretke so s koreografijami navdušile ne le mednarodno ocenjevalno 
komisijo, temveč tudi številno občinstvo, ki se je zbralo ob glavni ulici.

Gollob	ugnal	Skandinavce

Zmagovalec Gollob na zmagovalnem odru med Dancema 
N. Pedersenom in H. Andersenom (foto: Peter Prašnički)

Bralkam in bralcem čestitamo ob  
1. maju, mednarodnem prazniku dela, 

in želimo prijetno praznovanje!
Uredništvo
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Na očitke o domnevno spor-
ni oddaji dveh občinskih ne-
profitnih stanovanj sta Jože 
Knez in Janja Jordan iz Obči-
ne Krško, ki je lani vodila raz-
pisni postopek za kostanjevi-
ško občino, odgovorila, da je 
bil razpisni postopek izpeljan 
strokovno in v skladu s pravili. 
Svetnik Joško Cunk je kljub 
temu menil, da so bili razpisni 
pogoji nekomu pisani na kožo 
in da je šlo za »osebne inte-
rese, da nekdo dobi stanova-
nje«. Župan Mojmir Pusto-
slemšek je debato presekal 
rekoč, da je »očitno problem, 
ker nihče od vaših otrok ni do-
bil stanovanja. Če ima kdo 
pripombe, naj sproži posto-
pek pri ustreznih organih«. 
Občinski svet je nato spre-
jel vrsto pomembnih skle-
pov, denimo kategorizacijo 
občinskih javnih cest v ob-
čini, osnutka odlokov o po-

Sprejeli	pomembne	sklepe
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na 17. redni seji kostanjeviškega občinskega sveta 17. 
aprila je bil v ospredju po mnenju nekaterih članov občinskega sveta sporen 
stanovanjski razpis za dve neprofitni občinski stanovanji, v nadaljevanju seje 
pa so svetniki sprejeli tudi nekaj za življenje v občini pomembnih sklepov.

kopališko-pogrebni dejavno-
sti ter o vzdrževanju javne 
razsvetljave, izobešanju za-
stav in okraševanju v nase-

ljih v občini, potrdili so pro-
jekt rekonstrukcije lokalne 
ceste Črneča vas – Vrtača – 
Vrbje, določili ceno social-
novarstvene storitve Pomoč 
na domu za letos ter se se-

znanili z začetkom postopka 
urejanja novega prostorske-
ga načrta občine. Z dnevne-
ga reda pa so umaknili sklep, 

s katerim naj bi Občini Ko-
stanjevica na Krki in Krško 
ena drugi dali soglasje za 
prodajo stvarnega in finanč-
nega občinskega  premože-
nja. Takšen sporazum je po 
zakonu o lokalni samoupravi 
potreben, ker občini še nista 
sklenili sporazuma o delitve-
ni bilanci po razdružitvi.

P. Pavlovič  

Občinski svet Kostanjevica na Krki

ja v lasti Občine) in zemlji-
ščem raketne baze v Gorici, 
ki ostaja v lasti ministrstva. 
Svetniki in svetnice so ob 
tem tudi dali soglasje za 
omenjeni sporazum. Poleg 
tega je po mnenju občin-
skega sveta Krško potreb-
no pred pričetkom gradnje 
letališča zgraditi obvozni-
co Drnovo, gradbiščni pro-
met pa ne sme biti speljan 
skozi Drnovo, Brege, Mrtvice 
in Vihre. Na predlog Metoda 
Šonca (SDS) so dodali še zah-
tevo, da je potrebno v pri-
meru, če bodo hrup in emi-
sije letal civilnega zračnega 
prometa presegale dovolje-
ne meje, bližnjim prebival-
cem zagotoviti odškodni-
no. Na pobudo več svetnikov 
Občina Krško zahteva tudi, 
da Ministrstvo za obrambo 
uredi sanacijo kerozinskega 
cevovoda v Žlapovcu pri Le-

skovcu, v pogovorih z Mini-
strstvom za notranje zade-
ve pa naj se preuči možnost 
prenosa nepremičnin prečr-
pališča kerozina Stara vas 
v last Občine Krško. Za po-
zitivno mnenje je glasova-
lo 17 svetnikov, proti pa sta 
bila Branko Janc in Apolo-
nija Urek iz LDS. Prvi je me-
nil, da bosta največjo ceno 
za članstvo Slovenije v Natu 
plačali ravno občini Brežice 
in Krško, druga pa je opo-
zorila na varnost NEK, ven-
dar so predstavniki ministr-
stva zagotovili, da je vpliv 
letališča na elektrarno irele-
vanten. Kljub temu občinski 
svet zahteva poročilo skupi-
ne za preučitev vpliva pro-
meta na letališču Cerklje na 
varnost NEK, ko bo le-to po-
trjeno s strani Uprave RS za 
jedrsko varnost.

M. Kalčič Mirtič, 
P. Pavlovič 

nadaljevanje s 1. strani

KRŠKO - V ponedeljek, 21. apri-
la, je začel na Fakulteti za 
energetiko opravljati tajniška 
dela Janko Omerzu, ki je do 
sedaj služboval na Regionalni 
razvojni agenciji kot svetovalec 
za infrastrukturo, okolje in pro-
stor, kamor pa je prišel z občin-
ske uprave Občine Krško. Dose-
danji tajnik Franc Glinšek, ki je 
bil pred tem dolgoletni direktor 
krške občinske uprave, še prej 
pa je bil v prvem mandatnem  
obdobju 1992 – 1997 član Dr-
žavnega sveta RS, se naj bi po 
neuradnih podatkih zaposlil v 
šentjernejski enoti družbe Iskra. Sicer pa je bil Glinšek eden iz-
med članov delovne skupine, ki je leta 2006 pripravila elaborat 
za ustanovitev Fakultete za energetiko v Krškem, ki ga je Svet 
za visoko šolstvo potrdil pred slabim letom dni in tako tudi ura-
dno prižgal zeleno luč za energetski študijski program s sede-
žem v Krškem ter dislocirano enoto v Velenju. B. M.

Omerzu	namesto	Glinška

Janko Omerzu

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu je 
v petek, 25. aprila zvečer, potekala osrednja občinska slo-
vesnost ob dnevu upora proti okupatorju in ob dnevu šole, 
hkrati pa tudi otvoritev razstave likovnih del 19. otroškega 
extempora, ki je tega dne potekal v Kostanjevici. Po vod-
stvom mentorjev Joanne Zajac, Jožice Medle, Jožeta Ko-

tarja, Rajka Čubra, Jožeta Marinča in Martina Šuštaršiča 
je na njem na temo Mostovi (v Kostanjevici jih je sedem le-
senih, v gradnji pa je še nov betonski) ustvarjalo 68 mladih 
iz 24 osnovnih šol iz Slovenije ter hrvaške Bregane. Razstavo 
je odprla umetnostna zgodovinarka in kustosinja Jakčeve-
ga doma Jasna Kocuvan, kulturni program pa so prispevali 
učenci OŠ Jožeta Gorjupa, Pihalni orkester Kostanjevica na 
Krki ter Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče.
Slavnostni govornik na proslavi je bil ljubljanski župan Zo-
ran Jankovič. »Narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima 
prihodnosti. Mi smo lahko ponosni in veseli, da živimo v sa-
mostojni Evropi, da smo prišli v Evropsko unijo kot država, 
ki ima najboljše kazalce na vseh področjih gospodarstva,« 
je dejal Jankovič. »Treba je priznati, da je Osvobodilna 
fronta začela borbo za osvoboditev v drugi svetovni vojni, 
na podlagi tega pa je nastala samostojna Slovenija, ki da-
nes uspešno predseduje Evropski uniji.« Jankovič je ob tem 
s podpisom potrdil leta 2002 sklenjeno listino o prijatelj-
stvu in sodelovanju med najmanjšim in največjim sloven-
skim mestom.

P. Pavlovič  

Potrjeno	prijateljstvo	
Kostanjevice	in	Ljubljane

Kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek je 
ljubljanskemu kolegu Jankoviču podaril zbornik Vekov 
tek, v ozadju voditeljica prireditve Melita Skušek in 
šolski pevski zbor.  

V občini Krško družba Kostak 
d.d. kot izvajalec gospodar-
ske javne službe oskrbuje 
s pitno vodo 87 % prebival-
cev in upravlja ter vzdržuje 
več kot 415 km vodovodnega 
omrežja s preko 95 različni-
mi objekti, kot so črpališča, 
prečrpališča in vodohrami, 
ostali prebivalci pa se oskr-
bujejo iz zasebnih sistemov 
(vaški vodovodi), katerih 
vode pa zdravstveno pogo-
sto niso ustrezne, oskrba s 
pitno vodo pa ni varna (kva-
liteta vode na teh vodovo-
dih se tekom leta bistveno 
spreminja, odvisno od vre-
menskih razmer in letnega 
časa). 

Kot je navedeno v študiji, ki 
jo je pripravil brežiški Regi-
on, podatki o kakovosti vo-
dnih virov za obdobje od leta 
2000 do 2006 kažejo, da se 
je ta skozi leta spreminjala, 
zato so nekatere vire morali 
tudi opuščati. Najpomemb-
nejše sedanje vodne vire v 
občini Krško predstavljajo 
kraška zajetja in podtalnica 
Krškega polja, pri obeh pa 
so določene težave pri zago-
tavljanju ustrezne kakovosti 
pitne vode. Kraška zajetja 
so namreč problematična 
zaradi mikrobiološke opo-
rečnosti ter zakaljenosti ob 
nalivih, medtem ko je pod-

Bomo	morali	po	neoporečno	
vodo	k	sosedom?
KRŠKO - Na 20. seji je Občinski svet občine Krško sicer sprejel Dolgoročno študijo oskrbe s pitno vodo 
v občini Krško, ki bo služila za oblikovanje koncepta razvoja vodooskrbe v občini Krško. Vendar pa so 
svetniki v razpravi izpostavili kar nekaj vprašanj v zvezi s to problematiko in se zavzeli, da se zagotovi-
tev neoporečne pitne vode vsem občanom uvrsti med prednostne naloge občine.  

talnica Krškega polja kemij-
sko onesnažena s fitofarma-
cevtskimi sredstvi in gnojili. 
Oba vira pitne vode Brege in 
Drnovo sta bila v zadnjih še-
stih letih onesnažena s her-
bicidom atrazinom in njego-
vim razgradnim produktom 
desetilatrazinom ter nitrati. 
Glavni viri onesnaženja na 
področju občine so po ugo-
tovitvah študije zlasti kopa-
nje gramoza na Krškem po-
lju, farma prašičev Pristava 
ter črna odlagališča.

V krškem vodovodnem sis-
temu, ki trenutno oskrbu-
je okoli 14.000 prebivalcev, 
razmeroma slabo kvaliteto 
vode s Krškega polja izbolj-
šujejo tako, da jo mešajo z 
vodo iz zajetja Rore, ki je 
seveda neoporečna, vendar 
pa je njena značilnost pre-
cejšnja trdota. V primeru 
večjega in trajnejšega po-
slabšanja podtalnice na Kr-
škem polju, ki je sicer eden 
najbolj izdatnih virov pitne 
vode v Sloveniji, bi občina 
Krško imela na voljo ukre-
pe zaščite vodonosnikov ali 
pa gradnjo čistilne naprave, 
ki bi okvirno stala 3 milijone 
evrov.  Rešitev je lahko tudi 
povezovanje z vodovodni-
mi sistemi sosednjih občin, 
s sevniškim npr. na relaciji 
Presladol – Blanca, še zane-

sljivejša in kvalitetnejša pa 
bi bila povezava z brežiškim 
preko območja načrtovane-
ga poslovnega kompleksa 
Feniks, ki bi po prvih oce-
nah stala tudi okoli 3 milijo-
ne evrov.

Tudi take rešitve morajo po 
mnenju svetnikov biti pripra-
vljene, če gre za dolgoroč-
no zagotovitev vode kot ene 
najpomembnejših dobrin se-
danjosti, še posebno pa pri-
hodnosti. Tako je Janez Po-
žar dejal, da navedene vsote 
ne smejo biti problem za ob-
čino, ki pripravlja velike in-
vesticije na področju druž-
benih dejavnosti, voda pa bi 
morala imeti prednost. Vpra-
šal je tudi, zakaj so svetniki 
tako pomembno problemati-
ko dobili na klopi šele leto in 
pol potem, ko je bila študija 
narejena.

Razpravi se je pridružil tudi 
Vojko Omerzu, ki je dejal, 
da je ob poročilu Kostako-
vega predstavnika na prej-
šnji seji dobil vtis, kako do-
bro vodo pijemo v občini 
Krško, zdaj pa vidi, da je ta 
na določenih območjih opo-
rečna. Občina gre v velike 
projekte, pozabila pa je na 
vodo. Po njegovem bi mora-
li sprejeti usmeritev: Kvali-
tetno vodo v vsako hišo! Vla-

do Grahovac se je zavzel, 
da bi kljub zakonskim zah-
tevam po vključitvi zasebnih 
vodovodov v javne nekako 
pomagali tistim občanom, ki 
živijo na odročnih območjih 
občine, a bi si prav tako radi 
zagotovili kvalitetno vodo.
Svetnik Jože Habinc pa se 
je vprašal, kako je mogoče, 
da je dobila gradbeno dovo-
ljenje bencinska črpalka, ki 
stoji le 200 m od črpališča 
Drnovo.

Na vprašanja in pomisleke 
svetnikov je odgovarjal vod-
ja oddelka za gospodarsko 
infrastrukturo Rafko Jure-
čič, ki je dejal, da ima kr-
ška občina tudi dolgoročno 
na voljo zadostne količine 
pitne vode, vprašanje pa 
je, kako ohraniti in zago-
toviti njeno kvaliteto. Sam 
vidi največ možnosti v bolj 
doslednem izvrševanju za-
konodaje o zaščiti vodnih 
virov, predvsem pa v aktiv-
nostih, ki bi ozavestile seda-
nje onesnaževalce, da tega 
ne bi več počeli. Na voljo 
je sicer tudi prečiščevanje 
vode, ki je v razvitem svetu 
zelo pogosto, vendar je kot 
kemik po izobrazbi opozoril, 
da ima vsaka tehnološka ob-
delava lahko tudi negativne 
posledice.

S. Mavsar

ZDOLE – Čeprav je jurjeva-
nje kot običaj pri nas najbolj 
znano v Beli krajini, pa ga or-
ganizira tudi vse več krajev 
v Posavju, kjer ima najdaljšo 
tradicijo prireditev na Zdo-
lah pri Krškem. Tako sta tudi 
letos Krajevna skupnost in 
Turistično hortikulturno dru-
štvo minulo nedeljo pripravi-
la bogat program, v katerem 
ni manjkalo znamenitega 
potrkavanja zvonov, budni-
ce pihalne godbe in cvrtja 
iz več tisoč jajc, s katerim 
brezplačno postrežejo naj-
bolj zgodnjim obiskovalcem. 
Sledil je celodnevni kulturni 
in zabavni program. 

Jurjevanje	na	
Zdolah
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ven, ki bi bolj učinkovito re-
ševala tiste probleme, ki so 
skupni več občinam. V Posav-
ju imamo skupen šolski pro-
stor, tudi visoke šole in fa-
kultete, nekatere regionalne 
ceste, imamo skupno bolni-
šnico, določene komunalne 
storitve in tako naprej. V Po-
savju smo te stvari doslej še 

nekako reševali, saj so bile 
tu le tri občine in njihovi žu-
pani so se nekako dogovori-
li. Predstavljajte si Pomurje, 
kjer je preko 20 občin – kako 
se bodo tam učinkovito do-
govorili okoli takšnih zadev? 
Pomembna skupna naloga je 
tudi prostorska razvojna poli-
tika in Feniks je tipičen pro-
dukt skupnega nastopa v tem 
primeru najmanj dveh ob-
čin. Veliko pristojnosti sodi 
na višji nivo od občinskega, 
pa hkrati na nižjega od dr-
žavnega.
Verjamem, da bomo Posavci 
zbrali dovolj podpore, nena-
zadnje bi spomnil na politič-
no zavezo iz preteklosti, kjer 
so praktično vse politične op-
cije v Posavju podprle usta-
novitev posavske pokrajine. 
Ta ostaja praktično v istih 
mejah kot tedaj, s tem, da se 
nam pridružuje občina Rade-
če, kar je v redu in tudi za 
nas sprejemljivo. Pričakujem 
pozitiven razplet.    

Kaj pravite na očitke opozi-
cije, da gre za predvolilno 
potezo in da bi volivci pod-
prli tudi 50 pokrajin, če bi 
jim jih predlagali?
Ena zelo pomembnih koalicij-
skih zavez na začetku manda-
ta je bila regionalizacija Slo-
venije, zato smo šli na to pot 
postopno, od ustavnih spre-
memb pa vse do priprave 
zakonodaje. Koalicija je na 
temo pokrajinske zakonoda-
je vodila zelo trd dialog, v di-
skusijo je povabila vse parla-
mentarne stranke. Ta projekt 

Kakšni so vaši vtisi iz dežele 
vzhajajočega sonca?
Japonska je gotovo ekonom-
ska, pa tudi siceršnja velesi-
la. Namen tega obiska je bil 
dvojen: najprej vrh EU – Ja-
ponska, ki je potekal v sre-
do, v ponedeljek in torek pa 
smo obisk izkoristili v gospo-
darske namene, saj je bila z 
nami tudi gospodarska dele-
gacija. Še posebej se nam od-
pira možnost sodelovanja na 
področju energetike. Mitsu-
bishi namreč že dobavlja del 
opreme za hidroelektrarno 
Avče, zdaj pa se obeta par-
tnerstvo med Litostrojem in 
Mitsubishijem na tem podro-
čju. Avtomobilski grozd, ki 
proizvaja posamezne kom-
ponente avtomobilov v Slo-
veniji, bi se lahko povezal z 
močno avtomobilsko indu-
strijo Japonske. To je bil tudi 
osnovni namen poslovne kon-
ference, na kateri so se vse 
največje japonske korpora-
cije srečale z našimi proizva-
jalci. Zelo pomemben je tudi 
turizem, saj japonski turisti 
vse pogosteje prihajajo v Slo-
venijo. V avgustu in septem-
bru bo z neposredno letalsko 
povezavo med Tokiom in Lju-
bljano v Slovenijo prišlo pri-
bližno 1500 turistov z Japon-
ske. Japonski turisti so zelo 
zahtevni, veliko zapravljajo, 
saj jih približno deset odstot-
kov prebiva v hotelih s petimi 
zvezdicami. 
Od obiska si vsekakor obe-
tamo nadaljnje gospodarsko 
sodelovanje med Slovenijo in 
Japonsko. K nam smo jih po-
vabili tudi kot investitorje, 
še posebej v logistiko. Japon-
ci veliko dobavljajo v srednjo 
Evropo, predvsem avtomo-
bile. Tu se pojavlja možnost 
uporabe luke Koper in naše 
infrastrukture, pa tudi mo-
žnost investiranja v logistič-
na središča, med drugim smo 
govorili tudi o Feniksu. 

Sicer pa minevata dve tre-
tjini predsedovanja Sloveni-
je EU. Kako ocenjujete svoj 
delež pri tem predsedova-
nju, kaj bi izpostavili kot 
uspeh?
Kar nekaj uspehov je bilo, 
najbolj bi izpostavil dva, ki 
sta najpomembnejša za resor 
ministrstva za gospodarstvo. 
Prvi je paket za proizvode, 
t.i. goods package, drugi pa 
direktiva o potrošniških kre-
ditnih pogodbah. Pri slednji 
gre za restrikcije v korist po-
trošnika, saj so tisti, ki daje-
jo potrošniške kredite, zelo 
omejeni glede obrestnih mer. 
Tu je bilo doslej veliko zlorab 
in oderuških obresti. 
Komisar Verheugen, ki je pri 
nas znan še iz časov, ko smo 
se približevali EU, pa je pa-
ket za proizvode označil za 
enega največjih uspehov ko-
misije nasploh v tem manda-
tu. Gre za pomembno ukini-
tev administrativnih ovir za 
poslovanje zlasti majhnih in 
srednje velikih podjetij na 

Pogovor	z	gospodarskim	ministrom	mag.	Andrej	Vizjakom

Po	plačah	in	kupni	moči	se	lahko	Avstriji	
približamo	v	roku	desetih	let
Ne glede na politično prepričanje je nekaj brez dvoma – Brežičan mag. Andrej Vizjak se je v politiki povzpel tako visoko, kot pred njim - vsaj v času samo-
stojne Slovenije ne - še noben Posavec. Ne le, da je po državnozborskih volitvah 2004 nekoliko presenetljivo zasedel mesto gospodarskega ministra v vladi 
Janeza Janše, njegovo ministrovanje sovpada tudi s prvim predsedovanjem Slovenije Evropski uniji, torej je v prvi polovici letošnjega leta tudi neke vrste 
»evropski gospodarski minister«. Z mag. Vizjakom smo se že naslednje jutro po vrnitvi z uradnega obiska na Japonskem, kjer je skupaj z močno gospodarsko 
delegacijo spremljal premierja Janšo, pogovarjali tako o predsedovanju EU kot o bolj »domačih« temah, kot so ustanavljanje pokrajin, energetska vprašanja 
in odnosi s Hrvaško. 

notranjem trgu EU. Doslej 
so namreč lahko države čla-
nice z nacionalnimi predpi-
si omejevale prosto trgovino, 
zdaj pa gre vsakdo lahko pro-
sto na ta trg in ne rabi niče-
sar dokazovati, države člani-
ce pa morajo dokazovati, da 
produkt ni v skladu z njiho-
vimi predpisi. Evropska ko-
misija ocenjuje, da bo s tem 
evropski ekonomiji prihra-
njenih 150 milijard evrov na 
letni ravni ter da bo to zlasti 
koristilo majhnim in srednje 
velikim podjetjem, ki izvaža-
jo. Tu smo trčili predvsem ob 
številne nacionalne interese, 
kajti z nacionalno zakonoda-
jo so države ščitile predvsem 
domače proizvajalce, s tem 
paketom pa je to preseženo. 
To je pomemben prispevek k 
bolj svobodni trgovini.

Jutri je praznik dela, kako 
ga boste praznovali, kaj vam 
pomeni?
Ta praznik mi veliko pome-
ni. Na tradicionalnem sre-
čanju na Šentvidu nad Čate-
žem se srečamo prijatelji, 
ob tem pa pomislimo tudi na 
osnovni namen tega prazni-
ka. Menim, da je v Sloveniji 
za prihodnost ključno, da se 
nadgradimo v smislu na zna-
nju temelječe ekonomije, se 
pravi, da dodamo vrednost 
produktu s svojim znanjem. V 
globalni konkurenci ne bomo 
uspeli zmagati samo s pridno-
stjo ali delavnostjo, to čeda-
lje bolj posedujejo tudi dru-
gi, mi lahko uspemo le, če v 
produkte in storitve vnesemo 
veliko kreativnosti in znanja. 
Če bomo izdelovali tehno-
loško bolj zahtevne produk-
te z višjo dodano vrednostjo, 
potem jih bomo lahko draž-
je zaračunali in od tega bodo 
imeli več tudi delavci. To je 
edina pot do višjih plač. Do 
njih se ne dá priti z obreme-
njevanjem delavcev, do njih 
bomo prišli le s kreativno-
stjo, s poudarkom na vklju-
čevanju znanja v produk-
te, z inovativnostjo. Nismo 
več pred izzivi, kako ustvari-
ti čim več kakršnih koli delov-
nih mest, ustvarjati moramo 
visoko produktivna delovna 
mesta, ki bodo omogočila viš-
je plače. To je zahteven pro-
ces, ki traja in to je naš naj-
večji izziv.  

Koalicija je predstavila nov 
zemljevid pokrajinske raz-
delitve Slovenije po formuli 
12+1 in za 22. junij napove-
dala referendum o pokraji-
nah. Kakšen izid pričakuje-
te, predvsem v Posavju? 
Verjamem, da bo izid poziti-
ven. Več kot očiten je prepad 
med pristojnostjo občin in 
njihovo vlogo, ki je zelo par-
cialna in zapečkarska, in dr-
žave, ki gleda centralistično 
in zelo težko zagotovi učin-
kovit stik s sleherno občino. 
Zato so nekatere regije zapo-
stavljene, kar kliče po tem, 
da dobimo neko vmesno ra-

presega to koalicijo, je na-
cionalni projekt, zato ga je 
koalicija vodila tako, da je 
zaobjela čim širši politični 
spekter. Bolj kot so se bližale 
volitve, to je bilo čutiti zla-
sti zadnjega pol leta, bolj je 
opozicija začela ugotavljati, 
da bi bil to lahko uspeh ko-
alicije in je začela minirati 

projekt na točki predvolilne-
ga obdobja. To zelo nazor-
no demonstrirajo tudi izjave 
nekaterih prvakov opozicij-
skih strank, ki pravijo: pusti-
mo zdaj to, to bomo naredi-
li mi, ko bomo na oblasti. Ne 
govorimo o tem, kaj je s pro-
jektom narobe, argumenti so 
samo megleni, češ da ni do-
volj jasno financiranje in ne 
vem kaj še vse, nihče iz opo-
zicije pa na temo pokrajin-
ske zakonodaje ni nikoli imel 
konkretnih predlogov in pri-
pomb, le splošne očitke. Več 
kot očitno je torej, da si nek-
do želi kasneje, če se oblast 
spremeni - kar mislim, da se 
ne bo zgodilo-, pograbiti to, 
kar je narejeno, in na tem 
graditi do konca. Upam, da 
bo pritisk tega referenduma 
in njegov uspeh politične na-
sprotnike prepričal, da gre-
mo naprej.  

Na vprašanje pokrajin je v 
Posavju vezano tudi vpraša-
nje nadomestila za sobiva-
nje z nuklearko in načrto-
vanim odlagališčem NSRAO. 
Kdaj lahko pričakujemo spre-
membo uredbe, ki ureja na-
domestilo, in kakšne bodo 
konkretne rešitve?
Mislim, da to lahko pričaku-
jemo zelo v kratkem. To je 
sicer področje, ki ga pokriva 
Ministrstvo za okolje in pro-
stor, vendar sem pri konceptu 
sodeloval. Koncept mora po 
moji oceni temeljiti na pra-
vičnosti, kar pomeni, da se 
odškodnina določa glede na 
oddaljenost od objekta in po-

seljenost, ne pa administra-
tivno politično. To je neke 
vrste koncept koncentričnih 
krogov in zato bom tudi zago-
varjal to rešitev v prihodnje. 
Bo pa po moji oceni vlada o 
tej uredbi odločala še pred 
poletjem.   

Ste eden najzaslužnejših za 
vzpostavitev t.i. drugega 
energetskega stebra. Kje 
je mesto Posavja v sloven-
ski energetiki, morda tudi v 
luči spora med t.i. šoštanj-
skim in posavskim energet-
skim lobijem, o katerem so 
poročali nekateri mediji?
Sleherni spori v energetiki so 
nepotrebni. Moram povedati, 
da je v Sloveniji preveč ener-
getskih projektov in preveč 
nalog za prihodnje, da bi lju-
bosumno gledali čez plotove. 
Prav zaradi tega je bil ustano-
vljen drugi energetski steber - 
za nemoteno financiranje ne-
katerih tekočih energetskih 
projektov, zlasti tu mislim na 
spodnjesavsko verigo, pa tudi 
na bolj ambiciozno in bolj 
kompetentno razmišljanje o 
morebitnem drugem bloku 
nuklearke. V kolikor bi bil ta 
drugi steber z nuklearko ne-
kako utopljen v enovit ener-
getski steber, kot je bil prej 
holding (Holding Slovenske 
elektrarne, op. a.), se raz-
lični projekti odvijajo tudi na 
račun Posavja. Tega pa seve-
da nismo želeli, ampak smo 
želeli, da se z dvema stebro-
ma paralelno odvijajo pro-
jekti, ki med sabo niso kon-
kurenčni, se dopolnjujejo, 
vendar se hkrati optimalno 
razvijajo. Če zelo poenosta-
vim: ne želimo, da se ves de-
nar, ki ga ustvarja nuklearka s 
svojo konkurenčno energijo, 
prelije v drug energetski pro-
jekt, potem pa zmanjka tako 
energije kot denarja za raz-
mišljanje o nadgradnji delo-
vanja energetskih objektov v 
Posavju. Tisto, kar se ustvar-
ja v Posavju, je prav, da se 
razvojno nameni za te pro-
jekte in se hkrati dopolnju-
je z ostalimi projekti. To ne-
katerim, ki so računali, da bo 
nuklearka osnovni vir za fi-
nanciranje nekaterih drugih 
projektov, ni pogodu in so se 
temu nekoliko uprli. V ener-
getiki zagovarjam vse projek-
te, ki so razvojno naravnani 
v skladu s trajnostnim razvo-
jem in okolju prijaznimi teh-
nologijami.  

Vaš mandat gospodarskega 
ministra se približuje kon-
cu. Je že čas za oceno, kaj 
so bili uspehi, kaj neuspe-
hi?
Ta mandat bo na gospodar-
skem področju zaznamova-
la visoka gospodarska rast, 
ki je bila daleč najvišja gle-
de na vse dosedanje manda-
te, veliko število novih de-
lovnih mest in velik upad 
brezposelnosti. Pomembno 
za ta mandat je, da smo do-
živeli popolno mednarodno 

priznanje, prevzeli smo evro, 
postali smo polnopravni člani 
schengenskega režima. Seve-
da nismo povsem zadovoljni, 
pred nami je še ogromno iz-
zivov, prvi in najpomembnej-
ši je, kako preliti to uspešno 
gospodarsko sliko tudi v plače 
delavcev, čeprav so neto pla-
če realno rasle bolj kot infla-
cija. Ključno je tudi, kako se 
v čim krajšem času približa-
ti najbolj razvitim državam. 
Ocenjujem, da se Avstriji lah-
ko približamo v roku desetih 
let, tudi po plačah in kupni 
moči. 

S kakšnimi pričakovanji gre-
ste na jesenske državnozbor-
ske volitve, osebno in kot vi-
den član stranke?
Verjamem in upam, da bo 
Slovenska demokratska stran-
ka ponovno dosegla zelo do-
ber volilni rezultat. Upam, da 
bo predvolilno obdobje name-
njeno argumentirani razpravi 
brez pretiranih zavajanj. Na-
mreč na področju, ki ga po-
krivam, so vse stvari bolj ali 
manj merljive, argumenti so 
številke, ne pa to, da nekdo 
pravi, da smo nesproščeni. 
To ni argument, argument je, 
koliko je bilo novih delovnih 
mest, za koliko se je zmanj-
šala brezposelnost in osta-
li ekonomski parametri. Pri-
čakujem, da se bomo tudi o 
prihodnosti pogovarjali s kon-
kretnimi ukrepi in rešitvami. 
Najbolj me moti, ko nekdo 
pavšalno ocenjuje situacijo, 
brez da bi povedal, kako bi 
on to rešil. 
Tipičen primer je žal naš od-
nos s Hrvati, kar je zelo za-
pletena zgodba, pri kateri 
moramo umiriti strasti. Pou-
darjam, da imamo v Posav-
ju ogromno meje s Hrvaško, 
imamo glavne prometne ko-
ridorje, vendar imamo do-
kaj strpne odnose, ker nihče 
ne provocira. Nekje drugje so 
pač provokatorji, okoli kate-
rih se nabirajo kamere in tudi 
konflikti. V Posavju tega ni, 
kljub temu, da imamo s Hrva-
ti ogromno stikov, ki pa so do-
bri in na njih moramo graditi. 
Zaostrujejo lahko vsi, kam pa 
to pripelje, smo kdaj v zgo-
dovini že doživeli. 

Ste v teh letih, ko službuje-
te v Ljubljani, uspeli obdrža-
ti stike z domačimi Brežica-
mi in Posavjem?
Seveda, moram reči, da se 
praktično vsak dan vračam 
domov. Tudi z župani, ne le z 
brežiškim, z vsemi posavskimi, 
dobro sodelujemo, delamo na 
projektih. Tudi proračuni po-
savskih občin, še posebej ob-
čine Brežice, so v zadnjih letih 
zelo narasli tudi zaradi uspe-
šnega sodelovanja, zaradi pro-
jektov. Veselim se in tudi pri-
spevam k temu razvoju tako 
Brežic kot Posavja in pravza-
prav je to med drugim tudi 
moja naloga.

Peter Pavlovič

Mag. Andrej Vizjak
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Komu nagelj?

Bilo je nekoč. Ko so nas v ranih 
prvomajskih jutrih prebujale 
budnice pihalnih orkestrov, 
ko smo se veselili na okoliških 
gričih okoli še ne čisto dogorelih 
predprvomajskih kresov, ko je 
podarjen rdeč simbol – vanj 
smo do neskončnosti verjeli – 
nekaj pomenil, ko so nas večerni 
kresniki ali najbolj zgodnje 
jutranjiki sopihajoče in preznojene pričakali s šilcem 
še zdrave domače ta prave slivovke, ko smo še (lahko) 
verjeli gorečim govorcem…

Prvi maj je še vedno praznik, čeprav bi ga nekateri 
najraje izbrisali. Hm, tudi pri nas. Seveda, tudi pri nas! 
A je še vedno mednarodni praznik delavstva, vsako leto 
ga praznuje večina držav po svetu, razen Amerikanerji. 
Čeprav se je pred več kot sto leti delavstvo začelo 
prebujati prav med njimi v Chicagu, ko se je plaz za 
delavske pravice sprožil v njegovem strahotno revnem 
okolju med obubožanim delavstvom na eni in naglim 
razvojem kapitalizma na drugi strani. Najverjetneje 
misleč, da se takšna zgodba iz zgodnjega kapitalizma 
ne more nikoli več prebuditi, jo tudi Slovenija zajema 
z zajemalko brez dna. Čeprav tožniki in sodniki so, 
ne znajo, ne zmorejo ali ne upajo pripeljati na čist in 
razumljiv sodni seštevek ali odštevek gnilobe in gnoja, v 
katerem se vedno bolj utaplja tudi slovenska dolinica. 

Beremo, da napovedani stavki sodnikov in šolnikov v 
slovenskem javnem mnenju nimata podpore, zdravniki 
so se izpogajali za petnajst odstotkov. Slišali smo 
predlog, lahko da je tudi plačilna lestvica uravnilovka, 
da boljšim in bolj pridnim boljše in pravičnejše plačilo. 
Je kje kdo tako zelo nepristransko pošten, ki bi mogel dati 
pravično oceno opravljenega dela in pravičnejše plačilo? 
Nenazadnje, smo zmožni pravično presoditi lastno 
delovno (ne)pridnost? Opravljanje omenjenih poklicev 
je brez dvoma odgovornost. Kot je odgovornost opravljati 
kateri koli drug poklic. In je res, da je med poklici in 
delavci razlika. Razlika je, če svojemu zdravniku in 
medicinski sestri zaupaš in razlika je, če ti tvoj učitelj 
da, kar zmoreš. In je razlika, če ne zmoreš presoditi, kako 
lahko živi in preživi nekdo s štiristo ali manj evri, kajti 
predsednica sodniškega društva si s tisočpetstotimi težko 
zagotavlja solidno življenje. 

Veliko preveč je razlik in mnogo premalo Škrabcev in 
podjetij, kot je ribniški Riko, kjer so delavci od davno 
nazaj imeli in imajo častno mesto. Kjer živi kultura. Iz 
prispevka nacionalke oživljam besede Janeza Škrabca, 
direktorja Rika: »Vlaganje v kulturo ni miloščina, je 
naložba. Ena osnovnih težav slovenske družbe je, da 
se bojimo biti dobri ljudje. Kdor je dober človek, dobi 
nalepko luzerja.« Tako misli vnuk pokojnih Brede 
in Jožeta Pečka, brežiškega zdravnika. Svetovljan, 
poslovnež, ambasador kulture med gospodarstveniki, 
kajti posle po svetu uspešno prepleta z vlaganji v kulturo. 
Ta mu daje zagon za nove podvige.

In je en praznični žarek v resničnostnem svetu. Ki ga 
živimo. Tu in zdaj. Ki je prehudo istoveten z Velikim 
bratom na komercialki. Z njim sem se po delih prebijala 
med oddajami, pa moje črevesje ni nikoli vzdržalo 
do konca. Do četrtkovih Trenj, ki so bila po običaju v 
glavnem »klaftranje« vsevprek, z izjemo gimnazijskega 
profesorja in terapevta, slovenske igralke in družinske 
terapevtke. Ti so tudi do konca vztrajali pri svojih 
načelih – pri vrednotah življenja. Te so otrokom dolžne 
dajati družine in učitelji. Da bodo ljudje z razumom, pa 
pravi sodniki, pravi zdravniki, pravi delavci, kar koli 
že delajo…

Jutri je prvi maj. Praznik dela. Komu nagelj? Morda pa 
delavcem na gradbišču bližnjega krožišča, ki so k nam 
prišli na delo iz razcefranega sveta - najbrž za borno 
plačilo, brez kakršnih koli pravic, nadomestil, nadur, 
regresov, sindikatov? In k naglju še toplo besedo in 
odkrit pogled, za kar so tako hvaležni…    

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

BREŽICE - Dan Zemlje se prične v naši glavi, v našem  srcu. 
Če bo to misel ohranil vsak od nas, ki živimo v našem vrt-
cu, 370 nas je otrok in zaposlenih, bo to naše največje da-
rilo Zemlji. Z različnimi dejavnostmi, ki v vrtcu potekajo 

od začetka aprila, želimo otrokom približati pomen zdrave-
ga okolja za ljudi in vsa živa bitja. Že majhni moramo spo-
znavati temeljne vrednote.  Spoštovanje in ljubezen do na-
rave je osnovna vrednota današnjega časa. Želimo si, da bi 
naši otroci, ko odrastejo, živeli v taki harmoniji z naravo, 
kot danes.

Posadimo drevo v zemljo, zasadimo vrednote v srce – s pro-
jektom, ki je potekal v brežiškem vrtcu v tem času, smo 
otroci in delavci vrtca izkazali spoštovanje do narave. V 
okviru projekta sta dve skupini otrok obiskali drevesnico 
Rimš. Otroci so spoznavali različne vrste dreves in se sezna-
nili s postopkom zasaditve. Delavci drevesnice so nam poda-
rili drevo, ki smo  ga na dan planeta Zemlje, posadili na na-
šem dvorišču in igrišču v Šolski ulici. 

E. Antončič in D. Petan

Drevesa	so	naše	življenje

Brežiški vrtičkarji so spoznavali drevesa in zasaditve.

BREŽICE – Na brežiški Cesti prvih borcev, nasproti farne 
cerkve, so pri obnovi prostorov v minulem tednu nalete-
li na približno 50 okostij, ki so jih najverjetneje presta-
vili iz poplavnega območja pokopališča Zasavje. Po zapi-
sih frančiškanov je bilo na omenjeni lokaciji pokopališče 
do leta 1781. Najdena okostja in tudi nakit, ki je večino 
iz brona, bodo pregledali strokovnjaki ter ga predali bre-
žiškemu muzeju, kosti pa bodo shranili v skupno grobnico 
na sedanjem pokopališču.  M.K.M.

ČRNEČA VAS – V današnjih časih so le še v redkih okoljih lju-
dje sposobni stopiti skupaj in s svojim lastnim delom zgradi-
ti nekaj, kar bo obogatilo življenje v njihovem kraju. Ravno 
to so storili krajani Črneče vasi v gorjanskem delu kostanje-
viške občine, saj so na mestu, kjer je nekdaj stal križ, zgra-
dili kapelico ter uredili vaško središče. V nedeljo, 27. aprila, 

je kostanjeviški župnik Tone Prijatelj kapelico, posvečeno 
Srcu Jezusovemu, blagoslovil, slovesnosti s sveto mašo pa so 
se udeležili številni krajani Črneče vasi in okolice. V izgra-
dnjo kapelice so vaščani in vaščanke vložili veliko ur prosto-
voljnega dela, pomagali pa so jim tudi številni sponzorji, ki 
so se jim ob tej priložnosti zahvalili. Gonilna sila izgradnje 
kapelice ter ureditve njene okolice Joško Cunk, sicer sve-
tnik v kostanjeviškem občinskem svetu, ob tem ni pozabil na 
pokojnega Stanka Kuharja, enega pobudnikov in začetnikov 
projekta. Blagoslovu in uradnemu delu prireditve je sledilo 
družabno srečanje, na katerem so domačini gostoljubno po-
skrbeli za vse obiskovalce.  P.P.

Črnečani	udarniško	
do	svoje	kapelice

Blagoslova kapelice v Črneči vasi se je udeležila kar 
precejšnja množica ljudi. 

RADEČE – Na radeški osnovni 
šoli so dan Zemlje obeležili s sa-
jenjem generacijskega drevesa 
v Parku Dvor v Radečah. Lipo je 
tako kot predhodni dve genera-
ciji posadila letošnja generacija 
prvošolcev, ki bo v nadaljevanju 
tudi skrbela za nego drevesa, 
ki raste in bo raslo z njimi tudi 
potem, ko ti zapustijo prag do-
mače šole. Pri sajenju genera-
cijskega drevesa, ki ga organi-
zira  KTRC Radeče, sodelujeta 
Eko šola in Eko vrtec, pridružijo 
pa se jim tudi v Hortikulturnem 
društvu Radeče, Čebelarskem 
društvu ter v poteka v tamkaj-
šnji Območni enoti Zavoda za 
gozdove Slovenije.  B. M.   

V	Parku	Dvor	posadili	že	
tretje	generacijsko	drevo

Radeški prvošolci pri 
sajenju drevesa

RAKA – V soboto, 26. aprila, so na Raki organizirali Jurjeva-
nje, ki ga pripravijo KS Raka, tamkajšnji vinogradniki, konje-
rejci, člani Turističnega društva in Aktiv kmečkih žena. Dose-
daj tradicionalno prizorišče prireditve – raški trg so letos, da 
je lahko promet skozi kraj nemoteno potekal, nadomestili s 

površinami ob tamkajšnjem gasilskem domu, kjer se je zbralo 
lepo število konjerejcev, domačinov in obiskovalcev. Blagoslov 
konj je opravil župnik Franc Levičar, kulturni program pa so 
izvajali  domači pevski sestavi: Ljudski pevci Florjan z Ardra, 
Moški pevski zbor z Rake, raški Ljudski godci ter mlada harmo-
nikarja Filip in Tilen Tomše. Lastniki konj so ob tej priložnosti 
prejeli spominska obeležja, za goste pa so organizatorji poleg 
raznovrstnega peciva skuhali žrebičkov golaž in ponudili pri-
stno raško vinsko kapljico.  B.M.

Zeleni	Jurij	prinesel	raško	
pomlad

V ogrinjalo iz lipovega listja odet zeleni Jurij je na 
prizorišču naznanil raško pomlad

KRŠKO - V Krajevni organizaciji RK Krško – desni breg so v pe-
tek popoldan, 25. aprila, za krajane, ki so dopolnili 75 in več 
let, organizirali že četrto družabno srečanje s pogostitvijo. 
Krajankam in krajanom, ki prebivajo na desnem bregu mesta 
Krško, so se pridružili tudi starejši krajani iz krajevnih skupno-
sti Gora in Pijavško, skupaj pa se je srečanja udeležilo okoli 
100 starostnikov, še enkrat toliko pa je svojo odsotnost zaradi 
različnih vzrokov, predvsem pa bolezeni odpovedalo. Med nji-
mi tudi po evidenci najstarejša krajanka Marija Levičar s Tr-

ške Gore, ki jo bodo predstavnice KO RK desni breg obiskale 
ob njenem praznovanju 97. rojstnega dne v mesecu maju. Pri-
sotne so v pozdravnem govoru nagovorile in jim zaželele dobro 
počutje Danica Lončar, predsednika KO RK Krško – desni breg, 
Meta Habicht, predsednica območnega združenja RK ter pred-
sednica Sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc. Srečanje so s 
kulturnim programom popestrili učenci krške osnovne šole in 
člani Kulturnega društva Grič, zbiratelj starin in predsednik 
humanitarnega društva Adra Vladimir Abram pa je na ogled 
postavil razstavo starih razglednic Krškega.

Bojana Mavsar

Srečanje	starejših	občanov	
Krškega	

Občani desnega brega mesta Krško in KS Gora in Pijavško 
so napolnili dvorano gasilskega doma PGD Krško.

SEVNICA – 17. aprila je bila v Kulturni dvorani v Sevnici 12. re-
dna skupščina Zavoda kabelske televizije Sevnica. Na skupšči-
ni, ki se jo je udeležilo zelo skromno število uporabnikov KTV, 
je bil sprejet zaključni račun ZKTV za leto 2007 in finančni 
načrt za leto 2008. Glede na prejšnje število uporabnikov se 
je zaradi prihoda konkurenčnih ponudnikov televizijskega pro-
grama, interneta in telefonije zmajnšalo število uporabnikov 
za 17 in nas je 1950. Povečalo pa se je število uporabnikov ka-
belskega interneta na cca. 400 uporabnikov. V aprilu se je v 
okviru KTV pričela tudi ponudba »trojček«, to je TV, internet 
in telefonija, z možnostjo prenosa telefonske številke. Prenos 
se izvrši v cca 14 dneh. Veliko dela čaka upravljalca in izva-
jalca glede na dela, ki potekajo v Sevnici, saj je potrebno kar 
nekaj prestavitev, pa polaganje novih kablov, optike in drugo. 
Iščejo pa tudi ugodnega ponudnika digitalnega paketa, tako da 
bo KTV v Sevnici lahko bila konkurenčna ostalim ponudnikom 
podobnih storitev. V prihodnje pa si svet Zavoda želi, da bi se 
skupščine udeležilo več uporabnikov, saj bi tako dobil več in-
formacij od svojih uporabnikov. Rihard Černigoj

Skupščina	KTV	Sevnica
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BREŽICE - V torek, 15. aprila zvečer, smo na Višji strokov-
ni šoli Brežice podelili diplome že peti generaciji študentov. 
Po svečanem uvodu in kulturnem programu, ki so ga pripra-
vili dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice, je diplome 
prejelo 87 diplomantov, ki so uspešno zaključili višješolski 

študij - program komercialist. S tem so se pridružili dose-
danjim diplomantom Višje strokovne šole Brežice, ki jih je 
skupaj že 410.

Prav tako smo podelili dve posebni priznanji s knjižnima na-
gradama študentoma, ki sta ob zaključku dosegla najboljši 
uspeh. Pri rednih študentih je priznanje prejel Peter Valen-
čak, pri izrednih študentih  pa Martina Grahek.

Predavateljski zbor je zelo ponosen na svoje študente, saj 
so na trgu delovne sile iskan in priznan kader, kar izpriču-
jejo tudi teme diplomskih nalog, ki so vezane na reševanje 
konkretnih problemov v posavskem gospodarskem okolju. V 
novem šolskem letu se bo program razširil in prenovil z do-
danimi moduli, ki bodo še bolj prilagojeni potrebam trajno-
stnega razvoja spodnjeposavskega prostora. 

Metka Galič

Svečana	podelitev	diplom		
Višje	strokovne	šole	Brežice

Diplomanti s predavatelji in ravnateljem VSŠ mag. 
Jožetom Kranjcem

KAPELE - V soboto, 5. aprila, je na področju Krajevne sku-
pnosti Kapele potekala čistilna akcija pod imenom »Gozd ni 
prostor za odlaganje odpadkov«. Pomladansko urejanje in 
vzdrževanje čistega okolja je akcija, ki želi vzbuditi v lju-
deh ekološko zavest o čuvanju narave. Pobudnik in nosilec  

projekta je bila Lovska družina Kapele v sodelovanju s Kra-
jevno skupnostjo, Komunalno stanovanjskim podjetjem Bre-
žice d.d. ter ostalimi društvi. Čistilne akcije se je udeležilo 
večje število krajanov in članov društev. Iz zbirnega mesta 
na kapelskem »placu« so se na čiščenje podali na več lokacij 
v  gozdu Dobrava ob regionalni cesti Župelevec – Kapele in 
cesti  Dobova – Kapele. Ob zaključku naporne in  uspešne ak-
cije je bilo v gostilni v Kapelah za vse udeležence poskrblje-
no  za malico. Vsi, ki so se akcije udeležili, so dokazali, da 
imajo svoj kraj radi in  želijo ohraniti čisto, zdravo in ureje-
no okolje, bogastvo, ki nam ga je poklonila narava.

KS Kapele

Čistilna	akcija	v	Kapelah
MLADJE – Pri lovskem domu 
oz. nekdanji Draganovi hiši 
je 27. aprila, na dan boja 
proti okupatorju, poteka-
la tradicionalna proslava, 
ki jo pripravijo veteranske 
organizacije v občini Kr-
ško in Posavju v sodelova-
nju s Krajevnima skupno-
stima Podbočje in Cerklje 
ob Krki ter nekaterimi dru-
štvi. 

Prireditve se je v prijetnem 
pomladanskem vremenu 
udeležilo lepo število ljudi, 
ki so pozorno prisluhnili slav-
nostnemu govorniku, nekda-
njemu obrambnemu mini-
stru, zdaj pa članu vodstva 

»Dan	upora	je	tudi	dan	
rojevanja	slovenske	države«

Proslave na Malkovcu so se 
udeležili še živeči  borci 1. 
dolenjskega partizanske-
ga bataljona in 12. sloven-
ske udarne brigade in šte-
vilni drugi obiskovalci. Ob 
tej priložnosti so bili razviti 
prapori, k spomeniku pa je 
bil položen venec kot spo-
min in opomin na težke čase 
in hude preizkušnje v času 
druge svetovne vojne, ki je 
zaznamovale tudi sloven-
ski narod. Kulturni program 
so oblikovali: Godba Sevni-
ca, učenci OŠ Tržišče, Ljud-
ske pevke s Telč in člani-
ca Ženskega pevskega zbora 
Žužemberk. Slavnostni go-
vornik je bil Kristijan Janc, 

Svoboda	je	kot	sonce	–	brez	
nje	ni	življenja
MALKOVEC NAD TRŽIŠČEM - Na Malkovcu, v majhni vasici v osrednjem dolenjskem gričevju, ki je bila v 
času osvobodilnega boja sinonim za upornost in veliko željo po svobodi, je potekala pri spomeniku pa-
dlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja v nedeljo, 20. aprila, spominska slovesnost. Z njo so se 
poklonili spominu 49 padlim žrtvam fašističnega nasilja in požigu vasi ter hkrati počastili praznik OF – 
dan upora proti okupatorju.

Slavnostni govornik Kristijan Janc pred številnimi 
obiskovalci (med njimi je bil tudi danes 90-letni borec 
Ivan Perhaj iz Krmelja) 

župan Občine Sevnica in po-
slanec v Državnem zboru RS 
Le-ta se je v svojem govo-
ru dotaknil tudi pomembnih 
življenjskih vrednot, kot so 
požrtvovalnost, tovarištvo, 
zavest o skupnih nalogah in 
ciljih, ki so v času narodno-
osvobodilnega boja vodile k 
uresničitvi želje po svobodi 
naroda in posameznika. »Te 
močne želje niso mogle pre-
prečiti niti številne ofenzive 
sovražnika, izseljevanje in 
koncentracijska taborišča, 
poboji talcev, požigi vasi in 
vsakovrstni drugi pritiski,« 
je med drugim povedal. 

S. R.
Foto: Ljubo Motore

Zveze borcev, Titu Turn-
šku. »Dan upora slovenske-
ga naroda proti okupatorju 
ni samo dan odpora, pač pa 
tudi dan rojevanja slovenske 
države, je dan Osvobodil-
ne fronte. Tisti spomladan-
ski dnevi daljnega leta 1941 
so bili za slovenski narod eni 
najtežjih v njegovi tisočle-
tni zgodovini, narod je  ostal 
sam, izdan od takratne poli-
tične elite,« je povedal Turn-
šek, »in v teh težkih dneh je 
OF v imenu slovenskega na-
roda prevzela vlogo suvere-
na, opirajoč se na njegovo 
naravno pravico do samoo-
brambe in samoodločbe«. 
V kulturnem delu prireditve 

so sodelovali Trio Planike ter 
recitatorja, organizatorji pa 
so seveda poskrbeli, da so se 

udeleženci lahko primerno 
okrepčali.

P. Pavlovič

Slavnostni govornik pri Draganovi domačiji je bil letos 
Tit Turnšek.  

KRŠKO – „Spomini“ - se je imenoval oddelčni nastop učite-
ljice Suzane Drobila, ki ji je ponovno uspelo ustvariti čudo-
vit glasbeni dogodek. Tokrat je bil zelo čustveno obarvan, 
saj se je med odlično pripravljenimi točkami spominjala 
svoje 35-letne pedagoške kariere. Od prvih začetkov do 
danes se je dotaknila vseh, ki so ji bili na tej poti blizu in z 
njo kreirali bogato in uspešno zgodovino Glasbene šole Kr-
ško. Od ganjenosti in ob izrazih zahvale so postale mnoge 
oči v dvorani solzne. Vsem nastopajočim in poslušalcem bo 
tako ostal na ta večer lep in topel spomin.  E. Križanič

V Domu svobode so bresta-
niški gledališčniki uprizorili 
komedijo Spustite med pod 
kovter, gospa, ki jo je na-
pisal Ray Cooney, prevedel 
pa Zdravko Duša. Režiser-
ske niti je vodila Margare-
ta Marjetič in igralce Darjo 
Planinc, Heleno Krajnc, Da-
nico Mirt, Nuško Omerzu, 
Matjaža Krajnca, Bojana Ci-
zla, Matjaža Breznikarja, 
Nika Škrleca in Andreja Re-
snika popeljala skozi splet-
ke ljubezenskih zmenkov že 
zdolgočasenih zakoncev. Na-
bito polna dvorana je uživa-
la ob predstavi, ki so jo po-
novili še v nedeljo. 

V krškem kulturnem domu se 
je odvijal letni koncert Pi-
halnega orkestra Videm Kr-
ško z dirigentom Dejanom 
Žnideršičem, ki so ga poi-
menovali Pomladni koncert. 
Kot solistka se je na klavir-
ju predstavila Nika Tkalec, 
nastopil je tudi član skupi-

Sobotni	kulturni	utrip
BRESTANICA, KRŠKO, DOLENJA VAS - V soboto, 19. aprila, je krško občino preveval pester kulturni 
utrip. V Brestanici so pripravili gledališko premiero, v Krškem smo lahko poslušali koncert domačega pi-
halnega orkestra, v Dolenji vasi pa so se srečali pevski zbori.

ne Eroika tenorist Aljaž Fa-
rasin, na harmoniko je za-
igrala Katarina Štefanič, 
obiskovalcem pa je glasbene 
trenutke polepšala tudi tol-
kalska skupina Na muč, ki se 
je javnosti prvič predstavila 
v lanskem oktobru.

V dolenjevaški cerkvi pa so 
na že tradicionalnem vsako-
letnem srečanju, ki ga pri-
pravijo vsako leto v drugem 
kraju, letos je bil gosti-
telj Kulturno društvo Žarek 
iz Dolenje vasi, prepeva-
li Moški pevski zbor Kape-

Za zaključek so v dolenjevaški cerkvi ubrano zapeli vsi 
trije zbori.

le, Mešani pevski zbor Ar-
tiče, oba zbora vodi Miha 
Haler, ter domačinke Žen-
ski pevski zbor Prepelice, ki 
jih vodi zborovodkinja Mira 
Dernač Hajtnik. S solistični-
mi pevskimi vložki pa so do-
godek obogatili še Jože Bo-
sina, Jerneja Žarn in Jože 
Vogrinc. Družabno sreča-
nje so ob bogatem prigriz-
ku in pijači nadaljevali po-
zno v noč in so se, kot je ob 
takšnih priložnostih samo po 
sebi umevno, med sabo se-
veda več ali manj pogovar-
jali s prepevanjem. 

M. K. M. 

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Številnim čistilnim akcijam ob sve-
tovnem dnevu Zemlje so se že tradicionalno pridružili tudi 
v občini Kostanjevica na Krki. Čistilno akcijo, ki je poteka-

la tako rekoč po celotni občini, so pripravili v soboto, 19. 
aprila. Kljub jutranjemu neurju se je v svežem dopoldne-
vu na osrednjem zbirališču pred OŠ Jožeta Gorjupa zbralo 
več deset udeležencev, ki so se z rokavicami in orodjem lo-
tili čiščenja vodotokov (na fotografiji skupinica, ki je pobi-
rala smeti na bregu Studene), okolice Lamutovega likovnega 
salona, kulturnega in zdravstvenega doma, čistili pa so tudi 
po številnih okoliških vaseh. Udeleženci akcije so tako nare-
dili nekaj, da bo njihov kraj lepši tako zanje kot za obisko-
valce, obenem pa opozorili, da ulice in naravno okolje niso 
prostor za odmetavanje najrazličnejših odpadkov.  P.P.

Kostanjeviška	čistilna	akcija

SENOVO - OŠ 14. divizije Senovo je 18. aprila zvečer pri-
pravila že 15. tradicionalno prireditev Za sodobnejšo šolo, 
s katero zbirajo sredstva za nakup najrazličnejše opreme, 
učil in učnih pripomočkov. Letos so na prireditvi, ki je tako 
kot vedno potekala v kulturni dvorani Doma 14. divizije, v 
prvem delu nastopili učenci pod mentorstvom Sande Ma-
cur z gledališko-glasbeno predstavo Kekčeva dežela, v dru-
gem delu pa so se obiskovalcem predstavili talentirani pev-
ci pod mentorstvom Petra Bunetiča. Ob tem so v avli doma 

na ogled postavili razstavo izdelkov, ki so jih učenci pripra-
vili v okviru interesnih dejavnosti.
Po besedah ravnatelja Vinka Hostarja so s prireditvijo doslej 
zbrali že preko 50 tisoč evrov, s čimer so dvignili standard iz-
obraževanja na šoli. Letos naj bi jih z vstopnino obiskoval-
cev ter s pomočjo donatorjev, ki se vsako leto pridružijo ak-
ciji, zbrali še pet tisoč, z denarjem pa bodo kupili učila in 
učne pripomočke za novi 6. razred devetletke in posodobili 
učila za ostale razrede, predvsem 2. razred.  P.P.

Že	15.	Za	sodobnejšo	šolo	na	
Senovem

dr. med. specialist oftalmolog

070 660 660

S tem namenom so 21. aprila 
v Kostakovem zbirnem cen-
tru v Spodnjem Starem Gradu 
predali v uporabo črpalko či-
stega rastlinskega olja, ki je 
prva tovrstna črpalka v Slo-
veniji. Hkrati je z odprtjem 
črpalke Zavod Vrbov Log pre-
dal ključ črpalke Družbi Vr-
bov Log, ki bo to poslovno 
dejavnost izvajala. Kot je ob 
otvoritvi povedal Zlatko Kri-
žan, vodja projekta, je po-
raba rastlinskega olja kot 
pogonskega goriva enaka po-
rabi dizelskega goriva, v pri-
merjavi z njim pa je oljna 
ogrščica v obliki rastlinske-
ga olja biološko razgradljiva 
in ne predstavlja nevarnosti 
za okolje. Tudi cena je ugo-
dnejša od ostalih fosilnih go-
riv, saj znaša za liter rastlin-
skega olja 88 centov. 

S tako imenovanim Zelenim 
vozilom ali Renault Laguno 
Grandtour, v katero so za do-
brih 2.300 evrov vgradili do-

Odprli	prvo	črpalko	
rastlinskega	olja
SPODNJI STARI GRAD – Torek, 22. april, je potekal v znamenju svetovnega dne-
va Zemlje, ki so ga posamezniki in različne okoljske organizacije obeležile z vr-
sto projektov in prireditev, s katerimi skušajo opozoriti na ranljivost narave in 
planeta, na katerem živimo. Eden izmed teh je tudi Zavod Vrbov Log iz Brezo-
vske Gore, zavod za ohranjanje podeželja, ki je konec lanskega leta ustanovil 
tudi Družbo Vrbov Log, družbo za trajnostni razvoj, ki bo tržila biogoriva. 

datni rezervoar za 
rastlinsko olje, so 
do sedaj prevozili 
dobrih 19.400 ki-
lometrov, povpre-
čna poraba ra-
stlinskega olja pa 
je znašala 5,88 
litra na 100 km. 
Zaenkrat je v Slo-
veniji okoli 20 av-
tomobilov, ki so 
predelani za vo-
žnjo na rastlin-
sko olje oziroma 
so ti avtomobi-
li predelani na 
možnost preklo-
pa med rastlin-
skim olje in dizel-
skim gorivom. Že 
v v tem letu pa se 
bosta črpalki, ki so jo preda-
li v uporabo ob Zlatku Križa-
nu še Božidar Resnik, pred-
sednik uprave družbe Kostak 
Krško, ki je odstopila pro-
stor za črpalko ob zbirališču 
odpadnih rastlinskih olj, in 

krška podžupanja Ana Nuša 
Somrak (na fotografiji), pri-
družili še dve tovrstni črpal-
ki, in sicer v Mariboru in Lju-
bljani.

Bojana Mavsar

KOPRIVNICA - Učenke in učenci koprivniške osnovne šole so 
v petek, 25. aprila, namesto učne snovi mesili testo in razne 
sestavine za jedi, namesto pisal pa v rokah vihteli kuhalni-
ce in razne gospodinjske pripomočke. Na šoli so namreč dan 
preživeli v znamenju dneva šole, ki so ga posvetili pripravi 

jedi iz evropskih držav: Italije, Madžarske, Grčije, Romuni-
je, Velike Britanije, Avstrije, Latvije, Nizozemske, Francije 
in seveda tudi Slovenije. Za zaključek celodnevnih aktivno-
sti so v kulturnem program koprivniški učenci v telovadnici 
šole zbrane starše pozdravili v sedmih jezikih, uprizorili pra-
vljico Rdeča kapica v angleškem in nemškem jeziku, pevski 
zbor pa je zapel v italijanskem in češkem jeziku.   B. M.

Koprivniški	učenci	v	evropski	
kuhinji

Male kuharice pri peki ajdovih piškotov

BRESTANICA - V Kulturnem društvu Svoboda Brestanica so mi-
nuli petek pod večer, 25. aprila, v brestaniškem Domu svobo-
de odprli razstavo ročnih del in uporabnih okrasnih predme-
tov, ki sta jih na ogled postavili domačinka Milica Zupančič 

in njena vnukinja Špela Čepin s Senovega. Milica Zupančič 
se z umetnim pletenjem ukvarja že od ranih mladostnih let, 
Špeline spretne roke pa gnetejo iz gline razne izdelke, kot so 
sklede, vaze, okrasne podobe živali ipd., glina pa je osnovna 
ustvarjalna surovina Špeli tudi na šoli za uporabno umetnost 
Famul Stuart v Ljubljani, kjer študira smer kiparstvo. Otvo-
ritev razstave so z glasbenimi instrumentalnimi vložki pope-
strile učenke Glasbene šole Krško.  B. M.

Babica	in	vnukinja	razstavili	
ročne	izdelke

Babica Milica in vnukinja Špela sta na ogled razstavili 
izdelke, ki jih ustvarjata z veliko ročne spretnosti, 
volje in umetniške žilice   
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Društvo	ne	
sme	biti	samo	
sebi	namen
KRŠKO – O tem, kaj je sploh 
poslanstvo in kakšna naj 
bi bila dejavnost turistič-
nih društev, kdo se je sploh 
še pripravljen vključeva-
ti v prostovoljno društveno 
delo za urejenost kraja in 
turistične oživitve le-tega, 
je tekla beseda na rednem 
letnem občnem zboru Turi-
stičnega društva Krško. 

In kakor lahko sklepamo iz 
slišanih razprav, ne gre le za 
krizo delovanja v Turistič-
nem društvu Krško, temveč 
tudi za vsebinsko program-
sko nedorečenost, saj je de-
lovanje zasnovano predvsem 
na eni tradicionalni priredi-
tvi, to je blagoslovu vina na 
Šentjanževo, ki se je lani 
v decembru zvrstilo tretje 
leto zapored, in na sodelo-
vanju ali pri soorganizaciji 
nekaterih prireditev ali iz-
daji posameznih publikacij, 
pri čemer pa je pravzaprav 
sama vloga društva zane-
marljivo majhna. 

Predsednik TD Krško Anton 
Planinc je sicer težave pri 
delovanju pripisal v prvi vr-
sti pomanjkanju društve-
nega prostora in premajhni 
zainteresiranosti članov za 
aktivno vključevanje v delo, 
njihovo neudeležbo na se-
stankih in prireditvah, a je 
predsednica KS mesta Kr-
ško Jožica Mikulanc v raz-
pravi opozorila, da bi bilo 
vendarle smotrno razmisli-
ti o tem, kakšna je dejanska 
vloga tega društva. Da je po-
trebno ljudi in člane motivi-
rati za delo, biti mladim za 
vzor in te v čim večjem šte-
vilu pritegniti h konkretnim 
akcijam, kakor je denimo či-
stilna akcija mesta Krško. 

In četudi je predsednik Pla-
ninc menil, da ni poslanstvo 
društva v čiščenju, saj je za 
to pristojno določeno pod-
jetje, je Mikulančeva, kate-
ri se je pridružila tudi veči-
na udeleženih, menila, da 
bi bilo potrebno več narediti 
za videz mesta, saj je z lep-
šo urejenostjo mogoče dose-
či tudi njegovo večjo promo-
cijo in pozitivnejši vtis tako 
pri samih prebivalcih kot 
tudi obiskovalcih. S tem na-
menom, je še predlagala Mi-
kulančeva, bi bilo smotrno, 
da TD Krško okrasi z rožami 
krški most ali pa razpiše ak-
cije za najlepše urejeno so-
sesko, ulico, blok ali podob-
no. 

Kakor je menila Majda Siko-
šek, bi bilo potrebno večjo 
pozornost nameniti tudi iz-
gledu inštitucij, ki so vital-
nejšega pomena pri pretoku 
ljudi, med drugim urejenosti 
avtobusne in železniške po-
staje, pri čemer bi bila vlo-
ga TD, da pozove podjetja in 
apelira s predlogi na ureje-
nost okolja. Nenazadnje pa 
tudi sam načrt in plan dela, 
ki ga sprejmemo v društvu 
za posamezno leto, ne po-
meni veliko, v kolikor tega 
ne analizirajo, je menil Ivan 
Petrišič. Saj je na podlagi 
tega razvidno, kaj je ali ni 
bilo realiziranega, katerim 
področjem delovanja je po-
trebno nameniti več pozor-
nosti in kaj pri občanih dose-
že pozitiven učinek in odziv. 

Bojana Mavsar

ŠENTJANŽ - V okviru Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
so pred nedavnim ustanovili Krekovo konjenico, ki jo bodo 
ustoličili na prireditvi v soboto, 17. maja, ob 13. uri v Šentjan-
žu. Da bo prireditev zanimiva, so se člani društva potrudili in 
pripravili slovesen program ustoličenja stotnika in svečano za-
prisego konjenikov ter povabili vse okoliške konjenice. Vse lju-
bitelje konjeništva vabijo, da se udeležijo prireditve. 

Krekova	konjenica	v	Šentjanžu

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči 
Kolikokrat na dan lahko 
poljubiš svoje otroke? Tisočkrat. 
Milijonkrat. Moja dojenčica 
je obsipana s poljubi. Mojimi, 
očetovimi, od sestrice. Tako 
ljubka je, da ji kar naprej 
pritiskamo poljubčke na lička, 
na čelo, na lase. Ob tem se nam 
prijazno nasmiha, pripira oči 
in simpatično viha ustnice. 
In potem znova in znova. Že 
navsezgodaj, verjemite, ura je 
povsem nespodobna, da bi človek 
bil že takrat pokonci, začnem 
"lubčkojado". In srce mi sije od silnih čustev. 

Te dni smo bili na prvih, mini počitnicah. Naša 
dojenčica je izjemno potrpežljiva, še več, spi v avtu in 
v vozičku, česar nismo vajeni. S starejšo so bile vožnje 
zelo naporne, saj se ni marala peljati, kričala je in 
jokala, voziček smo pri njenih sedmih mesecih spravili 
v klet. Povsem nepotreben nakup. Zdaj je drugače. 
Malčica je otrok, o katerem včasih bereš v kakšnih 
knjigah. Če bi še ponoči spala, bi bilo kičasto. No, ja...

Ko sva jo jaz ali mož nosila po jedilnici, ker se 
je naveličala sedeti v vozičku, so se nama ljudje 
nasmihali. Miceni in nama so namenjali prijazne 
besede. V nemščini, italijanščini, slovenščini. 
Zanimalo jih je, koliko je stara, ali ponoči spi, 
poudarjali so, da ima prečudovite oči, da je sladka 
mucka... Zanimivo, kako otroci odpirajo srca, topijo 
poglede, vzbujajo v ljudeh najboljše. Celo najbolj 
zadrgnjeni par, ki je ves čas nergal nad hrano in 
postrežbo, je ob pogledu na našo dojenčico dobil svetle 
poteze in gospa mi je brž podelila nekaj nasvetov glede 
dojenja in prehlada dojk. Nočete vedeti. 

Otrok je vstopnica v mnoge komunikacije, v pogovore 
z različnimi ženskami, s katerimi se sicer nikoli ne 
bi pogovarjali. Besede zlahka stečejo. O neprespanih 
nočeh, dojenju, o tem, kako obleči otroka. Ženske 
različnih starosti, krajev, poklicev, socialnega 
statusa... vse, ki imamo otroke, govorimo isti jezik. 
Materinščino. Takoj se razumemo, vemo, kaj govorimo 
in ponavadi si hitro damo nekaj nasvetov. Za krče, 
bolj mirno spanje, več mleka, varstvo, vrtce.... Brez 
težav. Kar klepetamo. Mislim, da sodobni očetje ne 
zaostajajo za tem. O otroku vedo toliko kot matere 
in med seboj se pogovarjajo o podobnih stvareh kot 
ženske. Sodobni očetje. Ki jih videvaš z vozički po 
parkih, s stekleničkami in plenicami. Lep prizor, 
ni kaj. Najbolj krepostni moški že dolgo niso več 
kleni moški z brezhibnimi postavami in razkošnim 
življenjem. Zdaj so "in" moški-očetje. Moški, ki čakajo 
pred šolo svoje otroke, ki jih peljejo na popoldanske 
aktivnosti, ki ne zamudijo njihovih nastopov, ki 
jim brišejo solze in razkužujejo potolčena kolena. 
Moški, ki znajo pripraviti obrok in vedo, da je vsako 
soboto in nedeljo na Ringa raja risanka Winx, ki 
jo njihova hčerka obožuje. Moški, ki peljejo otroka 
k pediatru in znajo odgovoriti na vsa vprašanja 
zdravnika. Ki svojega otroka tako dobro poznajo, da 
čutijo z njim. Sodobni moški. Ki delujejo privlačno 
zaradi vsega tega. Ženske z njimi takoj začutimo 
podobnost, istovetnost. Ste opazile, da v zadnjem času 
Brada Pitta ni na nobeni sliki več brez otrok? Brad 
na sankah z otroci, Brad nosi otroke po newyorških 
ulicah, vsi ližejo sladoled, Brad v parku s posvojenim 
sinom igra nogomet. Saj pravim, trend se je obrnil. 

Ženske imamo hudo konkurenco. Čeprav potem 
pogovor vedno zaključimo z "mama je mama". Lepo 
je, kadar z možem postaneta partnerja pri vzgoji 
otrok, ko zvečer stojita nad posteljicama otrok in se le 
nasmehneta. Najini otroci. Tako lepi, tako topli, tako 
iskrivi. Najini. In ko se pri vzgoji ne strinjata, včasih 
tako hudo, da kar poči, sta še vedno partnerja. Ki se 
učita drug od drugega. Predvsem pa od otrok.

In ko petnajstič dam otroku kapico dol, pa spet 
gor, slečem jopico in jo ponovno oblečem, pokrijem 
po nogah in odkrijem, preoblečem hlačke v žabice, 
zamenjam bombažno kapico za kapico iz garna in 
vsa utrujena obsedim ob spomladanskem popoldnevu, 
ko piha, sije sonce, pa tudi malo dežuje in pri zdravi 
pameti ne vem, kako bi oblekla našo malčico, je 
izjemno lepo, če mi pri tem kdo pomaga. Reče, da 
se mu zdi, da je kapica ok, jopica pa preveč. In sem 
pozdravljena. Za nekaj ur, pravi moj mož, ki ve, 
da bom zvečer znova začela s "kaj misliš, je dovolj 
oblečena in saj je ne zebe, kajne?!"

Mame vsega sveta in sodobni očetje. Od koderkoli. Se 
srečajo v jedilnici v Prekmurju, kjer strežejo dišečo 
kavo in hrustljave žemlje. In si namenijo prijazne 
poglede in silno prijetne besede. Zaradi otroka. 
Majhnega modrookega otroka. Ki je vstop, prehod in 
meja brez zapornice. Do toplih medčloveških stikov. 
Zaradi katerih vse postane lepo in prav. Pa čeprav le 
za kratek čas. Ki obeta in daje upanje. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra
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Vsa ta leta aktivno uresniču-
jejo cilje društva, in sicer z 
osnovno mislijo »zadrega je 
izgovor – ne umrimo zaradi 
sramu«, saj člane brez za-
držkov vodi do vprašanj in 
odgovorov, kako zgodaj pre-
poznati tveganje za nastanek 
raka, kako ga čimprej odkri-
ti, zdraviti in osvojiti zdrav 
način življenja, sta poudarili 
predsednica društva Alenka 
Krenčič – Zagode, dr. med. 
in podpredsednica Vladimi-
ra Tomšič, dipl. med. se-
stra. S plakati in zloženka-
mi na policah zdravstvenih 
ustanov in v okolju, kjer ži-
vimo, ter s strokovnimi pre-
davanji, se trudijo v društvu 
iz leta v leto ozaveščati ob-
čane in zmanjšati tveganje 
za nastanek raka. V sodelo-
vanju z Zvezo društev za boj 
proti raku tudi skrbijo, da 
učenci osnovnih šol od 6. do 
9. razreda podpisujejo slove-
sno zaprisego, da v šolskem 
letu ne bodo prižgali ciga-
rete. Program CINDI, ki ves 
čas poteka v naši regiji tudi z 
vključevanjem članov, dose-
ga veliko uspehov in postaja 
prepoznaven. V Sevnici dipl. 
med. sestra Tomšičeva pri-
pravlja številne delavnice na 
temo odvajanja od kajenja, 
individualnega svetovanja, 

Ne	umrimo	zaradi	sramu!
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku bo letos oktobra zabeležilo 10-letni-
co uspešnega delovanja, in sicer z razločnim namenom pod motom »Za naše skupno zdravje«.  

delavnice hujšanja, zdrave 
prehrane in nordijske hoje.

Državnemu programu ZORA, 
ki vsako žensko spomni, kdaj 
je čas za ponovni gineko-
loški pregled (z odvzemom 
brisa materničnega vratu se 
je mogoče izogniti nastan-
ku raka materničnega vra-
tu), sta se na novo pridruži-
la državni presejalni program 
za raka dojk DORA, ki vabi 
ženske med 50. in 69. le-
tom starosti, da se odloči-
jo za presejalno mamografi-
jo ter državni program SVIT. 
Presejanje pomeni pregledo-
vanje navidezno zdravih lju-
di s preprosto preiskavo ali 
testom, da bi med njimi od-
krili tiste, pri katerih je ve-
lika verjetnost, da že imajo 
predstopnjo ali začetno obli-
ko iskanega raka; mamogra-
fija je presejalna  preiskava, 
ki omogoča odkriti sumljive 
spremembe dojk, še predno 
so tolikšne, da bi jih lahko 
zatipala ženska pri samopre-
gledovanju ali pa njen zdrav-
nik pri pregledu. Svit je na-
menjen moškim in ženskam 
od 50. do 69. leta – to je pro-
gram za presejanje in zgo-
dnje odkrivanje predrakavih 
sprememb in raka na debe-
lem črevesu in danki, pova-

bljeni pa bodo ravnali modro, 
da se na povabilo odzovejo in 
se vključijo v program – na-
mreč, rak na debelem čre-
vesu in danki je zahrbtni tihi 
morilec prebivalcev Slove-
nije, saj več kot 1200 ljudi 
vsako leto zboli za to obliko 
raka, približno 700 pa jih za-
radi te bolezni umre, ker se 
bolezen dolgo razvija brez 
očitnih bolezenskih znakov; 
tveganje, da nekdo zboli za 
rakom na debelem črevesu 
ali danki, povečuje nezdrav 
življenjski slog (premalo gi-
banja, debelost, nezdrava 
prehrana s premalo vlaknin, 
sadja in zelenjave, uživanje 
alkohola in kajenje).

Delo in poslanstvo društva so 
uresničili z različnimi sreča-
nji, z delavnicami in preda-
vanji zdravstveno vzgojnih 
vsebin v osnovnih in srednjih 
šolah v regiji, z medijskimi 
sporočili in s številnimi sti-
ki v okviru programa Slove-
nija proti raku 2000 – 2010. 
To jih dela prepoznavne v 
okolju, kjer živimo. Letošnji 
program pa ostaja nadalje-
vanje dela preteklih let s še 
tesnejšim povezovanjem z 
drugimi društvi v okviru pri-
marne in sekundarne pre-
ventive.

O bioloških zdravilih in pre-
hranskih dopolnilih kot pod-
pori zdravljenju rakavih bo-
lezni je spregovoril Borut 
Štrukelj, mag. farm.; pove-
dal je, da omenjena zdravi-
la in dopolnila niso nekaj no-
vega v medicini in farmaciji, 
saj jo obe vedi poznata že 
vsaj 100 let nazaj; razvoj bi-
oloških zdravil oziroma gen-
ska zdravila bi morala služiti 
za zdravljenje in ne zlora-
bo, so zdravila na recept in v 
bolnišnični rabi, pri jemanju 
zdravil moramo biti previdni, 
kajti človek je psihosomat-
sko bitje in je treba upošte-
vati fiziološko stanje bolni-
ka, paziti moramo na varno 
shranjevanje zdravil (v hla-
dilniku, ne v zamrzovalniku), 
pozorni na neželjene učin-
ke in na medsebojno delova-
nje zdravil, znanstveniki se  
pri zdravljenju raka trudijo 
tako, kot pri zdravljenju ka-
kšne druge bolezni, sicer pa 
je zastavil vprašanje, ali smo 
morda blizu zlati dobi biolo-
ških zdravil?! Za kulturni pro-
gram je poskrbela Gledališka 
skupina KD Studenec iz Sev-
nice, ki je ob 30-letnici de-
lovanja z režiserko Andre-
jo Janc uprizorila komedijo 
»Prigode iz ambulante«.

N. Jenko S.

Z organizacijo tokratne okro-
gle mize so predstavnice in-
stitucij, služb ter društva, 
v katerih izvajajo programe 
in storitve kot oblike pomo-
či starejšim, skušale odgovo-
riti predvsem na vprašanje, 
kakšen je standard starejše 
populacije na območju Posav-
ja in ali je v okviru pristojnih 
služb zagotovljene dovolj po-
moči za tiste osebe, ki iz raz-
ličnih razlogov niso več zmo-
žne v celoti poskrbeti zase. 
Kot je povedala Marjana Se-
čen, direktorica Centra za so-
cialno delo Krško, v Centru že 
17. leto izvajajo pomoč na 
domu, ki je namenjena ose-
bam starejšim od 65, bolnim 
in invalidnim občanom ter za-
jema pomoč pri osebni negi, 
higieni, gospodinjsko pomoč 
ter pomoč pri ohranjanju so-
cialnih stikov. Navedene sto-
ritve so sicer plačljive, ven-
dar jih v višini najmanj 50 % 
sofinancira Občina. 

Izvajalci pomoči, bolničar-
ji, medicinske sestre, social-
ni delavci in prostovoljci iz-
vajajo pomoč na domu oseb, 
ki potrebujejo osebno nego, 
maksimalno štiri ure na dan 
in vse dni v letu na območju 
krške in kostanjeviške občine. 
Trenutno pomoč nudijo sku-
pno 164 uporabnikom. Ob po-
moči na domu v okviru CSD 
Krško dve strokovni delav-
ki vodita tudi štiri skupine za 
samopomoč, in sicer v Domu 
starejših občanov, v DU ter 
v Društvu invalidov, kjer se 
udeleženci srečujejo enkrat 
do dvakrat tedensko. Skupi-
ne za samopomoč so zasnova-
ne kot delavnoterapevtske in 

Nihče	ne	bi	bil	rad	star...
KRŠKO - V krškem Kulturnem domu je v četrtek, 17. aprila, v organizaciji Pokrajinske zveze društev 
upokojencev (DU) Posavje potekala okrogla miza na temo Življenjski standard starejših občanov. Okro-
gla miza je del projekta Raznolikost je bogastvo družbe, ki sodi v okvir programa PROGRESS, v katerem 
sodeluje šest nevladnih organizacij, med njimi tudi Zveza društev upokojencev Slovenije. 

prijateljske skupine, v krogu 
katerih udeleženci premagu-
jejo osebne stiske, probleme 
osamljenosti in posledično 
zmanjšujejo tudi tiste obo-
levnosti, ki so psihosomatske-
ga izvora.

V Domu starejših občanov Kr-
ško, ki po več pokazateljih 
sodi med ustanove z najkako-
vostnejšo oskrbo in bivalnimi 
pogoji za stanovalce v Slove-
niji, prebiva 212 stanovalcev 
pretežno iz krške, pa tudi so-
sednjih občin. Po besedah di-
rektorice Jožice Mikulanc je 
med stanovalci 70 % žensk in 
30 % moških, povprečna sta-
rost med stanovalci pa znaša 
79 let. Slehernemu novospre-
jetemu stanovalcu je nude-
na pomoč pri vključevanju 
v domsko življenje ter prila-
ganju na novo okolje, posle-
dično pa tudi nov način ži-
vljenja. Zdravljenje akutnih 
in kroničnih obolenj v zavo-

du poteka redno, saj v domu 
trikrat tedensko dela zdrav-
nik splošne, redno pa hodi v 
DSO tudi zdravnik psihiater 
in zdravnik fiziater, ključne-
ga pomena za ohranjanje ali 
rehabilitacijo starejših oseb 
pa je tudi redna fizioterapija. 
V prostorih delovne terapije 
stanovalci izdelujejo različne 
izdelke, sodelujejo v družab-
nih prireditvah, praznovanjih 
in kulturnih dogodih. Mikulan-
čeva je poudarila, da je pri 
domski nastanitvi pomemben 
faktor počutja, dobro razpo-
loženje, družabnost, strokov-
nost in pozitiven odnos do in 
od ljudi, predvsem pa, kako 
gledamo na tretje življenjsko 
obdobje: „Paradoks pri vsem 
tem je, da se vsi trudimo za 
čim daljše življenje, a nihče 
ne bi bil rad star,“ je še deja-
la direktorica DSO.

Tretjo vejo pomoči starejšim 
osebam pa izvajajo od leto-

šnjega leta tudi po številnih 
društvih upokojencev pre-
ko prostovoljcev, ki obiskuje-
jo občane od 69. leta staro-
sti dalje po programu Starejši 
za starejše na njihovih do-
movih. Kakor je med dru-
gim povedala koordinatorica 
programa pri DU Krško Darin-
ka Volčanjšek, je sistem za-
snovan na načinu, da prosto-
voljci vzpostavijo osebni stik 
s starejšo osebo, skušajo le-
to pritegniti k razgibanem ali 
aktivnejšemu družabnemu in 
društvenemu življenje, glede 
na življenjske razmere pa po-
samezniku nuditi tudi druge 
oblike pomoči. Pri tem pa se 
soočajo tudi z vrsto težav, saj 
nimajo dostopa do baze po-
datkov, koliko je oseb starej-
ših od 69 let na območju obči-
ne. Rdeči križ sicer razpolaga 
z navedenimi podatki, vendar 
jim je posredovanje le-teh 
odklonil.

Kakor je med zaključki nave-
dla moderatorka okrogle mize 
in predstavnica Pokrajinske 
zveze DU Posavje Olga Ko-
šir, je sicer za starejše ose-
be na našem območju solidno 
poskrbljeno, da pa je potreb-
no družbo stalno ozavešča-
ti o problemih, s katerimi se 
ti soočajo, zagotoviti pomoč 
vsem, ki so pomoči potrebni, 
skušati doseči, da bi skupine 
za samopomoč delovale na 
območju vsake krajevne sku-
pnosti, med drugim pa tudi, 
da je potrebno povečati šte-
vilo postelj v Domu starejših 
občanov, doseči višjo stopnjo 
medgeneracijske povezanosti 
in spoštovanja ipd. 

Bojana Mavsar

Na okrogli mizi so oblike pomoči starejšim osebam 
očrtale Darinka Volčanjšek, Jožica Mikulanc, Olga Košir 
in Marjana Sečen.
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Na osnovi 3. in 7. člena Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS) su-
bjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, Regionalna razvojna agencija Posavje (v na-
daljevanju štipenditor)

objavlja
JAVNI POZIV

K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V POSAVSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO 
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

PREDMET POZIVA
Predmet poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS v šolskem/študijskem letu  2008/2009. 
Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanje RŠS, ki se bo predvidoma sofi-
nanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja člove-
ških virov za obdobje 2007-2013.

Štipendija iz RŠS je sestavljena iz treh delov v sledečem razmerju:
del, ki ga iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije zagotavlja subjekt spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni oz. štipenditor v višini 50 % dodeljene kadrovske štipendije, vendar 
največ v višini 30 % minimalne plače skladno z 35. členom predloga Zakona o štipendiranju (ZŠ: 
Predvidoma bo razmerje med sredstvi, ki jih dodeljuje sklad: Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko 85 %, Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 15%),
del, ki ga zagotavljajo občine Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli 
za posameznega upravičenca, vezano na sedež podjetja v posamezni občini v višini 20 %,
del, ki ga zagotavljajo delodajalci v višini 30 %, pri katerih se bodo štipendisti zaposlili za čas 
trajanja izobraževalnega programa oz. za čas sklenitve pogodbe o štipendiranju. 

POGOJI
Pravico do vključitve v RŠS, za izvajanje kadrovskega štipendiranja potrebnega kadra imajo delo-
dajalci, ki so pravne osebe zasebnega prava ali fizične osebe s sedežem ali prebivališčem na ob-
močju razvojne regije in se prijavijo na javni poziv s predpisanimi obrazci in izjavami ter izpolnju-
jejo naslednje pogoje skladno s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem:

ima sedež ali poslovno enoto na območju razvojne regije oziroma Občine Brežice, Občine 
Bistrica ob Sotli, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško ali Občine Sevnica,  ki sodelu-
je v RŠS,
ima kadrovsko potrebo, ki ustreza razvojni potrebi in perspektivnosti poklica ter je skladna 
z lokalno listo deficitarnosti poklicev v posamezni razvojni regiji ali posebni prioriteti, ki jo 
določi štipenditor,
kadrovska potreba je utemeljena v kadrovskem planu, ki ga podjetje priloži v prijavi na jav-
ni poziv, programu prestrukturiranja, izkazana z neuspešnim iskanjem ali kako drugače ute-
meljena,
zagotavlja sredstva za izplačilo štipendije iz RŠS za celotno dobo šolanja/študija štipendi-
sta, 
zagotavlja štipendistu po končanem šolanju zaposlitev na ustreznem delovnem mestu za ne-
določen čas s polnim delovnim časom oziroma najmanj za čas prejemanja štipendije,
ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ter kapitalske neustrezno-
sti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod),
kadrovska potreba ustreza poslovni dejavnosti delodajalca, programu prestrukturiranja oz. 
je utemeljena s šolanjem za nadaljevanje (prevzem) poslovanja družinskega podjetja ali 
kmetijskega gospodarstva.

Pravice do vključitve v RŠS ne more uveljavljati delodajalec, ki:
je predhodno že pridobil pravico do vključitve v RŠS, pa ni izpolnjeval obveznosti, zaradi ka-
terih mu je bila ta pravica odvzeta.

NAČIN PRIJAVE
Delodajalci se prijavijo na obrazcu »Prijavni obrazec – javni poziv«. Prijavnemu obrazcu 
morata biti priložena:

Navedba števila zaposlenih s kadrovskim načrtov za naslednja štiri leta.
Izjava o zagotavljanju sredstev in zaposlitvi štipendista po končanem štipendiranju (»Izja-
va« iz razpisne dokumentacije).

Navedeni pogoji so določeni v 5. in 8. členu Pravilnika o izvajanju enotnih Regijskih štipen-
dijskih shem (RŠS), ki je dostopen na sedežu in spletni strani Regionalne razvojne agencije 
Posavje (www.rra-posavje.si).

Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS izpolnijo v razpisni dokumentaciji  »Prijavni obrazec – javni 
poziv« le rubriko »II. Štipendije«, kamor vpišejo dosedanje štipendiste, kakor tudi potrebe po 
novih štipendistih ter »Izjavo« in ju do konca tega razpisnega roka, to je do  30.05.2008, do 12. 
ure, dostavijo na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 KRŠKO.

POSTOPEK IZBIRE 
Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni oziroma štipenditor je imenoval Komisijo 
za štipendiranje, ki bo odločala o pravici za vstop delodajalca v RŠS.
Komisija za štipendiranje bo obravnavala samo pravočasno prispele in popolne vloge, pre-
jete na naslov subjekta štipenditorja: 

Regionalna razvojna agencija Posavje
CKŽ 46, 8270 KRŠKO

in sicer priporočeno po pošti ali osebno oddane na sedež štipenditorja, vsak delovni dan od 8. do 
12. ure.
Prijave morajo biti v zaprti kuverti vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv – Posavska 
štipendijska shema« in točnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. 
Vloga se smatra za popolno, če je prijava na zahtevanih obrazcih, če so priložene vse zahtevane pri-
loge, če je ustrezno naslovljena in označena.
Rok za oddajo vlog je 30.05.2008 do 12. ure. 
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku do 30.6.2008.

Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo Komisija za štipendiranje v roku 5 dni od odpira-
nja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od 
dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Prav tako bodo zavržene 
vloge, ki bodo prispele prepozno. Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem javnega poziva, bodo 
kot neutemeljene zavrnjene.
Delodajalce bodo o rešitvi vlog pisno obveščeni v 15 dneh od sprejema odločbe o vključitvi v RŠS. 

DODATNE INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJA
Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, 
kontaktna oseba ga. Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, 
Telefon: 07 488 10 51, e-pošta: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si
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Povzetek razpisa je podan v nadaljevanju.

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investi-
cijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in 
samostojnim podjetnikom v skupni višini 619.923,00 
EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih 
podjetnikov s sedežem v občinah:

OBČINA Razpisana 
sredstva (v EUR)

Brežice 21.065,00

Krško 
in Kostanjevica na Krki 443.467,00

Sevnica 155.391,00

SKUPAJ 619.923,00

Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije 
v višini od 50 % do 80 % glavnice kredita brez obre-
sti, vendar garancija ne more presegati 48.000,00 
EUR.
Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev 
občine, v kateri ima prosilec svoj sedež.
Dolgoročni investicijski kredit z garancijo RRA GSP 
se odobrijo za upravičene stroške investicije, na-
stale od 1.1.2008 do 31.12.2008. Strošek nastane s 
sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1 Splošni pogoji

Na razpis se lahko javijo:
MSP (gospodarske družbe), ki po 55. členu Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) ustrezajo merilom 
za mikro, male in srednje velike družbe in
fizične osebe, ki imajo status samostojnega pod-
jetnika posameznika (v nadaljevanju: samostoj-
ni podjetniki), ki so člani GSP (podpisana vloga 
za včlanitev ter plačana enkratna pristopnina) ter 
imajo sedež dejavnosti praviloma na območju ob-
čin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevni-
ca.  Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki 
nima sedeža v omenjenih občinah, v kolikor ima 
poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih 
občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb za nedoločen 
čas (stalno bivališče) in investira na območju ene 
ali več posavskih občin)

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na tem razpi-
su, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in 
zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep banke o 
odobritvi kredita.

2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoroč-
ni investicijski krediti in garancije (upravičeni stro-
ški):
Materialne investicije:

nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme,
nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in prido-
bivanje projektne dokumentacije za gradnjo po-
slovnih prostorov

Nematerialne investicije:
nakup patentov, licenc, know-howa in ne-
patentiranega tehničnega znanja

Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo:
nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oz. 
dejavnostjo podjetja,
nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje 
dejavnosti podjetja,

(višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% viši-
ne odobrenega kredita)

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno pre-
voznih sredstev.

Krediti niso namenjeni poplačilu oz. zamenjavi ob-
stoječih kreditov.

Investicija in dejavnost, ki je predmet vloge, se 
mora izvajati na območju občin Brežice, Krško, Ko-
stanjevica na Krki in Sevnica.
V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne 
predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev 
kredita in garancije.

2.3 Kreditni pogoji
višina upravičenih stroškov ni omejena, upošteva-
jo se neto stroški investicije brez DDV,
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•

•
•
•

•

•
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maksimalna višina bančnega kredita je 60.000,00 
EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, ven-
dar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez 
DDV),
minimalna višina bančnega kredita je 5.000,00 
EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, ven-
dar največ do 70 % upravičenih stroškov (brez 
DDV),
potrebni lastni viri: minimalno 30 % upravičenih 
stroškov (brez DDV),
črpanje kredita je namensko, v skladu s predlože-
no dokumentacijo,
obrestna mera za kredit znaša pri banki: 

SKB d.d. in Banka Koper d.d. : EURIBOR 6-me-
sečni + 0,7 %
Abanka Vipa d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 0,8 %

odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let,
za odplačevanje glavnice kredita je možen mo-
ratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odpla-
čilno dobo,
stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke,
način odplačila kredita: obročno, po dogovoru z 
banko,
zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njeni-
mi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije.

2.4 Garancijski pogoji
Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo.

Znesek posamezne garancije ne more presegati 
zneska 48.000,00 EUR, oziroma je v višini 50% - 
80% glavnice kredita brez obresti,
Garancija RRA GSP je lahko zavarovana, odvisno 
od bonitete kreditojemalca:

50% s pogarancijo Slovenskega podjetniškega 
sklada, preostali delež vrednosti garancije mora 
prosilec zavarovati s poroki na podlagi notarske-
ga sporazuma ali menico (odvisno od bonitete 
komitenta). Stroški obratnih sredstev, kot upra-
vičeni stroški po tem razpisu, niso predmet inve-
sticije, za katero Slovenski podjetniški sklad do-
deli pogarancijo.
v celoti s poroki na podlagi notarskega sporazu-
ma ali menico.

2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov 
in garancij
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo 
imeli prosilci:

katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja projekta bo višja,
katerih projekti bodo:
razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, 
inovacije, nastop na novih in /ali tujih trgih, od-
piranje novih delovnih mest, konkurenčnost)
ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varo-
vanje okolja)
predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj 
katere je izrecno izražen lokalni interes.

Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRA Po-
savje bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslo-
vanja.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško 
in na spletni strani www.rra-posavje.si.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 
objave spremembe oz. novega razpisa.
 
5. Obravnava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristoj-
ni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge 
oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v 
roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in re-
šene do 10. v naslednjem mesecu.

6. Pošiljanje vloge
Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na 
naslov:

Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško,
s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA KREDIT IN GA-
RANCIJO«.

7. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s te razpisom dobi-
jo vlagatelji na:
telefonske številke: (07) 488 10 48, (07) 488 10 40 
ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.
si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni 
strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.
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http://www.rra-posavje.si/

Regionalna razvojna agencija Posavje obvešča, da je V Uradnem listu RS št. 41/08 dne 25.04.2008 obja-
vljen 

JAVNI RAZPIS 
ZA DOLGOROČNE INVESTICIJSKE KREDITE POD UGODNEJŠIMI POGOJI IN 

GARANCIJE GARANCIJSKE SHEME POSAVJE ZA LETO 2008.



Posavski obzornik - leto XII, številka 9, sreda, 30. 4. 2008 9GOSPODARSTVO

de na svoje potrebe. Temu 
prilagaja zavarovalno vsoto, 
sredstva lahko nemoteno 
dviguje, ko se pojavi potre-
ba, hkrati pa je življenjsko 
zavarovan in sredstva ple-
meniti na kapitalskih trgih.

Zadnjo novost pa ste trgu 
ponudili v začetku marca. 
Govorimo o čisto novi obli-
ki naložbenega življenjske-
ga zavarovanja. Lahko na 
kratko predstavite ta pro-
dukt?
Kot ste že povedali, gre za 
naložbeno življenjsko zava-
rovanje, ki so ga razvili v 
zavarovalnici KD Življenje 
in ga poimenovali Fondpo-
lica Dirigent, življenjsko za-
varovanje z aktivnim upra-

Pomembna informacija za 
vse, ki bi želeli skleniti za-
varovanje, je tudi, da se bo 
sklad Dirigent zaprl za nova 
vplačila z zadnjim dnem ko-
ledarskega leta, ko se zbere 
10 milijonov evrov. 

Želel pa bi izpostaviti prav 
posebno ugodnost, in sicer 
do 31. maja 2008 traja ak-
cija zmanjšane minimalne 
enkratne premije, ki znaša 
2500 evrov. Po 1. juniju pa 
bo minimalna enkratna pre-
mija znašala 5000 evrov.

Bi nam na koncu zaupali 
še vaš naložbeni nasvet za 
naše bralce? 
Predvsem mora vsak dolo-
čiti svoje potrebe, finančne 
zmožnosti in si pridobiti čim 
več informacij o varčevalnih 
oblikah. Ni enotnega recep-
ta za vse ljudi, zato vedno 
predlagam, da se usede-
te skupaj s finančnim sve-
tovalcem, ki vam lahko po-
maga razjasniti marsikatero 
vprašanje. Ravno v Krškem 
smo pred kratkim odprli po-
slovalnico Finančna točka, 
tako da lahko naše finančne 
svetovalce osebno obiščete 
na naslovu Trg Matije Gub-
ca � (City Hotel) ali pa jih 
pokličete na telefonsko šte-
vilko 07 492 21 86. 

Prepričan sem, da bodo vaši 
bralci tam našli vse odgovore 
na finančna vprašanja.  N.Č.

LJUBLJANA - Agencija za ra-
dioaktivne odpadke je za 
Centralno skladišče radio-
aktivnih odpadkov v Brinju 
(občina Dol pri Ljubljani) 18. 
aprila pridobila dovoljenje 
za obratovanje. Skladišče, 
ki je bilo leta 2005 temeljito 
prenovljeno, je doslej imelo 
dovoljenje za poskusno obra-
tovanje. Obratovalno do-
voljenje velja do 18. aprila 
2018. V tem času mora ARAO 
zagotoviti redno, celovito in 
sistematično ocenjevanje in 
preverjanje varnosti skladi-
šča z občasnimi varnostni-
mi pregledi. Po izteku roka 
dovoljenja za obratovanje 
mora agencija zanj zaprositi 
ponovno ali mora, če bo hra-
njenje radioaktivnih odpad-
kov vmes rešeno drugače, 
pripraviti program razgra-
dnje skladišča ter ga skupaj 
z vlogo za pridobitev dovo-
ljenja za prenehanje obra-
tovanja predložiti Upravi RS 
za jedrsko varnost.
V Centralnem skladišču so 
shranjeni radioaktivni od-
padki, ki v Sloveniji nasta-
jajo v industriji, raziskovalni 
dejavnosti in medicini. Se-
daj je v skladišču slabih 90 
m3 radioaktivnih odpadkov.

Obratovalno	
dovoljenje	za	
skladišče	RAO	
v	Brinju	

Kdo smo, kaj delamo?
Imate vprašanje, ki zadeva Sklad NEK, ali želite več 
informacij o določenem vidiku delovanja te institucije? 

Vabimo vas, da nam svoja vprašanja posredujete po 
elektronski pošti na naslov sklad@sklad-nek.si. Potrudili 
se bomo in na izbrana vprašanja odgovorili v naslednjih 
številkah Posavskega obzornika.

Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne strani www.
sklad-nek.si, kjer je na voljo še več informacij o Skladu za 
financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov iz NEK.

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK) je 
pomemben člen v verigi, ki zagotavlja varno izrabo 
jedrske energije v miroljubne namene. Prav tako 
nosi odgovornost, ki izhaja iz tega, da v Sloveniji 
imamo jedrski objekt in proizvajamo jedrsko 
energijo. Energija, okolje in podnebne spremembe 
so med seboj povezane teme, ki terjajo odgovorna 
ravnanja, k oblikovanju katerih stremi tudi Evropska 
unija (EU). Vsak od nas se vse bolj zaveda nujnosti 
aktivnega delovanja, saj so posledice neukrepanja ali 
nezadostnega ukrepanja že vidne – segrevanje ozračja, 
naraščanje naravnih nesreč, spremembe vremenskih 
vzorcev in razporeditve ter količine padavin … Na vse 
to pomembno vplivajo izpusti toplogrednih plinov, 
ki nastajajo tudi pri proizvodnji električne energije iz 
fosilnih goriv.

Konkretne zaveze EU
Evropska unija se je zato zavezala, da bo v primerjavi 
z letom 1990 do leta 2020 vsaj za petino zmanjšala 
izpuste toplogrednih plinov. Do istega leta sta 
predvideni izboljšanje učinkovitosti porabe energije 
za petino in povečanje stopnje energije iz obnovljivih 
virov v skupni energetski mešanici EU na najmanj 20 

odstotkov. Vsi pomembnejši energetski in okoljski 
dokumenti, sprejeti v zadnjem obdobju, oblikujejo 
pot k energetski politiki, ki bo izboljšala energetsko 
učinkovitost in omogočila zadostno, trajnostno ter 
cenovno dostopno energijo. Govorimo o razvoju v t.i. 
nizkoogljično družbo.

Prostor jedrske energije
Kakšna pa je prihodnost jedrske energije? Evropski 
komisar za energetiko Andris Piebalgs je mnenja, da 
se bo jedrska energija v Evropski uniji uporabljala 
še najmanj v naslednjih sto letih, saj po njegovem 
mnenju mora biti in tudi bo del evropske energetske 
mešanice. Aprila je v Bruslju na konferenci Evropske 
jedrske skupščine komisar med drugim izpostavil 
pomen jedrske energije pri zniževanju izpustov CO2. 
Jedrska energija, ki ne sprošča toplogrednih plinov, po 
njegovih besedah pomembno prispeva k boju proti 
podnebnim spremembam.

Slovenija – primer dobre prakse
Ostaja seveda vrsta izzivov. Komisar Piebalgs opozarja 
na potrebo po krepitvi sodelovanja med državami 
članicami glede varnosti in zaščite jedrskih naprav ter 
obravnave jedrskih odpadkov. Na tem področju Sklad 
NEK lahko igra dejavno vlogo, saj je primer dobre prakse. 
Izkušnje, ki so jih pridobili njegovi strokovnjaki, so še 
kako zanimive za strokovnjake v drugih državah EU.

Vsaka država se odloča zase
Odločitev o rabi jedrske energije je seveda v rokah 
posameznih držav članic EU. Avstrijci so na primer 
na referendumu leta 1978 zavrnili jedrsko energijo, 

Preporod jedrske energije

britanska vlada pa je v začetku letošnjega leta podprla 
graditev novih jedrskih elektrarn.  Britanski minister 
za podjetništvo Hutton je ob tem dejal, da je jedrska 
energija varen, preizkušen in zanesljiv vir energije, ki 
ne vpliva na podnebne spremembe. Slovenski premier 
Janša je marca v Bruslju dejal, da zavez za zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov ne bomo mogli doseči 
brez upoštevanja deleža, ki ga daje jedrska energija. 
Po njegovih besedah smo lahko zadovoljni, da je to 
spoznanje – tudi s pomočjo Slovenije kot predsedujoče 
Svetu Evropske unije – vključeno med sklepe vrha EU.

»Jedrska energija v zadnjem obdobju doživlja 
preporod, saj ponuja ustrezen odgovor na 
podnebne spremembe in zanesljivo oskrbo z 
energijo.« dr. Romana Jordan Cizelj, poslanka 
v Evropskem parlamentu in predsednica 
upravnega odbora Sklada NEK

Sklad NEK še naprej uspešno izpolnjuje svoje 
naloge, tako je v letu 2007 presegel zastavljene 
cilje. Dosegel je:

NEK PR 260x188 23april.indd   1 23.4.2008   9:12:48

Konec preteklega leta ste v 
okviru Skupine KD Holding 
ustanovili novo družbo. 
Nam lahko na kratko opiše-
te glavne značilnosti?
Tako je. Konec oktobra smo 
k poslovalnicam Finančna 
točka, te stranke že pozna-
jo, priključili mobilno mre-
žo zastopnikov zavarovalni-
ce KD Življenje in ustanovili 
družbo KD Finančna točka. 
Tako smo združili strokov-
no znanje, svetovalce v po-
slovalnicah in svetovalce na 
terenu, vse skupaj pa še do-
datno podprli s klicnim cen-
trom ter spletno stranjo 
www.financna-tocka.si. 

Cilj smo definitivno dosegli: 
strankam smo bolj doseglji-
vi, saj imamo po celi Slove-
niji 15 poslovalnic in veliko 
mobilno mrežo svetovalcev, 
ki imajo na terenu neposre-
den stik s stranko. 

Kaj strankam KD Finančna 
točka nudi?
Na enem mestu ponuja vse 
finančne storitve, ki so tre-
nutno na voljo v Skupini KD 
Holding. Stranka tako lahko 
v KD Finančni točki sklene 

Finančne	storitve	na	enem	mestu		
Z Gregorjem Jelerčičem, predsednikom uprave KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d.o.o., smo se pogovarjali o novi 
prodajni družbi v Skupini KD Holding, o njenem pomenu za stranke, prednostih, ki jih prinaša in raznovrstni finančni ponudbi, ki 
jo dobite na enem mestu.

življenjsko zavarovanje za-
varovalnice KD Življenje, v 
poslovalnicah pa svetovanje 
o drugih naložbenih možno-
stih: informacije, svetova-
nje in pristop k vzajemnim 
skladom. V načrtu je še do-
polnitev ponudbe z drugimi 
finančnimi storitvami.

Skupaj z ustanovitvijo ste 
pričeli s trženjem dveh 
produktov, ki sta na voljo 
samo v KD Finančni toč-
ki. Nam jih lahko na krat-
ko predstavite?
Našim strankam smo žele-
li ob naši ustanovitvi ponu-
diti nekaj posebnega, zato 
smo oblikovali tudi nova fi-
nančna produkta – naložbe-
na načrta KD Družina in KD 
Pokojnina, ki jih tržimo iz-
ključno preko KD Finančne 
točke. Primerna sta za vse 
tiste, ki se že danes zaveda-
jo, da morajo za predvide-
ne in nepredvidljive dogod-
ke poskrbeti sami. Kot pove 
že samo ime, z naložbenim 
načrtom KD Družina poskr-
bimo za svoje najbližje, na 
primer v primeru obreme-
nitev s posojili, z naložbe-
nim načrtom KD Pokojnina 
pa sredstva nalagamo za je-
sen življenja.

Če povzamem, je prednost 
obeh naložbenih načrtov v 
tem, da se prilagodita ži-
vljenjski situaciji posame-
znika in ta jih oblikuje gle-

vljanjem. Ravno ta 
drugi del, aktivno 
upravljanje, je no-
vost na slovenskem 
trgu, saj se sredstva 
zavarovalcev nala-
gajo v krtini sklad 
Dirigent, ki ga aktiv-
no upravljajo stro-
kovnjaki družbe za 
upravljanje KD Skla-
di, d.o.o. Cilj tega  
upravljanja je do-
seganje čim višje-
ga donosa ob upo-
števanju varnosti in 
likvidnosti vloženih 
sredstev. Zelo po-
membno pa je izpo-
staviti dejstvo, da 
dodatno zagotovilo 

za uspešno upravljan sklad 
je tudi dejstvo, da je upra-
vljavec nagrajen z delitvi-
jo dobička ob pogoju, da je 
donosnost kritnega sklada v 
tekočem obračunskem letu 
višja od 11 odstotkov.

Katere so tiste prednosti 
Fondpolice Dirigent, ki bi jih 
še posebej izpostavili?
Glavno prednost, poleg ak-
tivnega upravljanja, pred-
stavlja davčno ugoden način 
varčevanja, Fondpolica Di-
rigent nudi možnost hitrega 
dostopa do dela naloženih 
sredstev, ponuja možnost 
priključitve dodatnih zava-
rovanja in nudi možnost iz-
plačila rente po desetih le-
tih trajanja zavarovanja.

Gregor Jelerčič

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

Posavske Novice
INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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Mali	pevski	sestavi	začeli	
z	letošnjo	Pesmijo	Posavja
KRŠKO – S prvim od štirih koncertov se je v petek, 18. aprila, začela letošnja Pesem Posavja, območna revija odraslih pevskih zasedb, ki poteka v soorgani-
zaciji krške, brežiške in sevniške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Po prvih desetih malih pevskih skupinah in oktetih, katerim smo 
prisluhnili v dvorani krške Glasbene šole, se bodo med 9. in 11. majem v Sevnici, Brežicah in Krškem zvrstili še trije revialni koncerti, na katerem bo nasto-
pilo skupno še 23 pevskih zborov in večjih zasedb iz posavskih občin. 

Pevsko skupino Encijan sestavlja devet članov, ki že 
šesto leto delujejo pod okriljem Planinskega društva 
Lisca iz Sevnice in pod taktirko zborovodje Jožeta 
Pfeiferja.

Lovski pevski zbor Lovskega društva Krško deluje že 
dvanajsto leto. Nastopa pretežno na prireditvah zelene 
bratovščine, ob tem pa tudi na srečanjih lovskih zborov 
Slovenije. Zbor vodi Anja Radkovič.

Moški pevski zbor društva upokojencev Brežice, ki 
ga vodi Ignac Slakonja, letos praznuje 20-letnico 
delovanja.

Oktet Kranjci Kulturnega društva Ivan Kobal iz Krške 
vasi je sicer začel delovati pred 13-mi leti pod vodstvom 
pokojnega Franca Baškoviča, v minulem letu pa se je 
zasedba člansko preoblikovala in začela vaditi pod 
taktirko Vinka Žerjava.

Moška vokalna skupina Lira Krmelj je bila ustanovljena 
leta 1994. Fante, doma iz Krmelja in Šentjanža, vodi 
Franc Bastardi.

Oktet Orlica Kulturnega društva Orlica Pišece vodi 
Franc Kene, oktet pa nastopa tako doma kot tudi 
po sosednjih državah. 24. maja bo oktet Orlica s 
Slovenskim oktetom iz Ljubljane proslavil 30 let 
delovanja.

Vokalna ženska skupina Coronke iz Boštanja ali 
pojoče „tršice“, kakor se jih je oprijel vzdevek, saj 
so vse članice zaposlene v prosveti, deluje 20 let. Pod 
vodstvom umetniške vodje Romane Pokorn nastopajo 
po vsej Sloveniji in izven mej, v preteklem letu pa so 
izdale tudi novo zgoščenko.

Oktet Jurij Dalmatin iz Sevnice ima že 44-letno 
tradicijo. V minulem letu se je kar dodobra spremenil 
sestav, nekatere dolgoletne pevce so zamenjali mladi 
glasovi, tako prejšnji kot sedanji sestav pa že vrsto let 
vodi Jelka Gregorčič Pintar.

Kot zadnja nastopajoča in gostujoča zasedba je 
pred občinstvom nastopil Oktet Lipa iz Trebnjega, za 
katerim je že vrsto odmevnih nastopov, koncertov, 
sodelovanj na številnih prireditvah in nastopov na 
televiziji.

Sestav Fantje z Razborja sestavlja enajst članov iz 
Razborja in Lisci bližnjih zaselkov, skupaj pa prepevajo 
že več kot deset let. Skupina, ki jo vodi Franci Strajnar, 
veliko nastopa po različnih prireditvah.

BREŽICE, MURSKA SOBOTA - 
Karlo Kočnar, mladi in zelo 
nadarjeni 13-letni kitarist 
iz Dobove, ki je eden naj-
uspešnejših učencev Glas-
bene šole Brežice nasploh 
in tudi lanskoletni zmago-
valec mednarodnega tek-
movanja kitaristov Ithaka, 
ki je potekalo v Ljubljani, 
je letos znova zablestel na 
mednarodnem prizorišču. 
Udeležil se je odmevnega 
mednarodnega tekmovanja 
kitaristov, ki je potekalo v 
Murski Soboti od 9. do 13. 
aprila. Sodelovali so naj-
boljši mladi kitaristi iz šestih evropskih držav. Karlo je dosegel 
izjemen uspeh saj je osvojil zlato priznanje. Znova se je obre-
stoval trud njegovega večletnega trdega dela pod vodstvom 
svojega mentorja profesorja Berislava Cerinskega.

Ester Cerinski 

Uspeh	kitarista	Karla	Kočnarja

Berislav Cerinski in Karlo 
Kočnar

Pripravila: Bojana Mavsar
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Dr. Tomaž Teropšič, direktor 
Posavskega muzeja Brežice, 
je predstavil delovanje Posa-
vskega muzeja Brežice za leto 
2007 in načrte za uspešno na-
daljevanje zastavljenih ciljev. 
Predstavil je vrsto zanimivih 
muzejskih dejavnosti, med ka-
tere sodijo tudi muzejsko-pe-
dagoške delavnice za osnovno-
šolce in pohvalil osnovne šole 
v Posavju, ki se teh delavnic 
rade udeležujejo. 

V nadaljevanju je Petra Poz-
derec, direktorica KŠTM-ja 
Sevnica, na kratko predsta-
vila poročilo za preteklo leto 
in nadaljevala s predstavitvijo 
projektov na področju špor-
ta, turizma, mladinskih dejav-
nosti in kulture. V letu 2008 
bodo določena sredstva ob po-
moči Ministrstva za šport vlo-
žena v obnovo Športne dvora-
ne Sevnica, v kateri naj bi na 
novo uredili sanitarije in pro-
store za prhanje, kupili do-
datno športno opremo in pre-
mične pregradne stene, ki bi 
po potrebi ločile prostor v dva 
dela in bi bila tako mogoča iz-
peljava dveh športnih aktivno-
sti hkrati. V Trgovskem centru 
Mercator v Boštanju naj bi bila 
še pred poletjem odprta nova 
»info točka« Doživljaj, Turi-
stična agencija Posavje in bu-
tik domačih izdelkov.  

V KS Loka pri Zidanem Mostu, 
Šentjanž in Boštanj naj bi bile 

Novi	načrti	Posavskega	
muzeja	in	zavoda	KŠTM
SEVNICA – V Poročni dvorani Gradu Sevnica je potekala v začetku aprila, tiskovna konferenca Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladino Sevnica (KŠTM) in Posavskega muzeja Brežice. Sledil je ogled restavrirane litoželezne 
reliefne plošče, ki se nahaja v obokanem vhodnem grajskem hodniku ob vratih na stopnišče južnega trakta.

postavljene informativne turi-
stične table, ki bodo celovito 
predstavljale naravne in kul-
turne znamenitosti, možno-
sti za šport in rekreacijo, turi-
stično infrastrukturo, gostinsko 
ponudbo in ostale informacije. 
V mesecu juniju na bi bil ure-
jen »skate park« na delu par-
kirišča pri sevniškem bazenu, v 
Krmelju in Šentjanžu pa bodo 
uredili mladinski točki kot dru-
štveni prostor za mlade. Ob po-
moči Ministrstva za kulturo bo 
do konca meseca avgusta vspo-
dnjih prostorih GD Sevnica ure-
dili Galerijo umetnikov. Le-ta 
bo namenjena izvajanju različ-
nih predavanj za  manjše sku-
pine, priložnostnim razstavam 
in manjšim pogostitvam. 

V sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine, OE 

Celje, je v načrtu otvoritev že 
napovedane stalne zbirke La-
pidarij gradu, ki naj bi stala 
v prvem nadstropju jugoza-
hodnega dela Gradu Sevnica, 
kjer se nahaja grajska kapela. 
V poglobljenem pritličju prvo-
tnega kvadratnega stolpa sev-
niškega gradu bodo postavlje-
ni različni kamniti spomeniki, 
ki bodo obiskovalce popelja-
li  v prazgodovino, v antiko 
in zgodnji srednji vek - to bo 
stalna zbirka Kamni govori-
jo, pri  pripravi katere sode-
luje Narodni muzej Sloveni-
je. Otvoritev te stalne zbirke 
bo uvod v začetek Sevniškega 
grajskega poletja. 

V lanskem letu je vrata odprla 
Grajska kavarna, v letošnjem 
naj bi na sevniškem gradu za-
živela še Grajska kašča z zbir-

ko zelišč. Temeljito prenovo 
doživlja tudi grajski park, v 
katerem naj bi potekale veli-
častne grajske poroke, a veli-
ke vseslovenske glasbene pri-
reditve Grand Rock Sevnica v 
grajskem parku v letošnjem 
poletju naj ne bi bilo (organi-
zator skuša najdi nadomestno 
lokacijo). Po temeljiti pred-
stavitvi delovanja in smelih 
načrtov za prihodnost obeh 
javnih zavodov v Posavju je 
sledil še ogled restavrirane li-
toželezne renesančne relief-
ne plošče v obokanem vho-
dnem grajskem hodniku (na 
steni za vhodom v Felicijano-
vo dvorano). Restavriranje je 
opravil Posavski muzej Breži-
ce oz. muzejski konservator-
ski tehnik Jože Lorber. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan  

Dr. Tomaž Teropšič in Petra Pozderec
Restavrirana litoželezna 
plošča

Trapisti, ki jim je že 15 let 
posvečena tudi stalna raz-
stava na brestaniškem gra-
du, so grad kupili leta 1881 
in ga preuredili v samostan. 
Kot je na kolokviju povedala 
Irena Irena Fürst, kustosinja 
v brestaniški enoti Muzeja 
novejše zgodovine Sloveni-
je, so trapisti v Brestanico 
prinesli izkušnje francoskih 
kmetov, ukvarjali so se z ra-
ličnimi vejami gospodarstva, 
od poljedeljstva, živinoreje 
in vinogradništva do sadjar-
stva, vrtnarstva in čebelar-
stva. Bili so tudi mojstri ra-
znih obrti, že leta 1896 pa 
so začeli s pravo industrijsko 
proizvodnjo čokolade in li-
kerjev, ki jih je kupoval celo 
dunajski cesarski dvor. Znani 
so bili tudi po siru trapistu. 
Imeli so svojo elektrarno in 
tiskarno, že leta 1896 so bili 
s svetom povezani s telefo-
nom. Sobivanje trapistov je 
bilo kljub večini nerazumlji-
vemu asketskemu načinu ži-
vljenja (med drugim se med 
sabo niso smeli pogovarjati 
in so bili strogi vegetarijan-
ci) s sokrajani zelo dobro, je 

Celovita	gradbena	in	vsebinska	
obnova	do	leta	2013	
BRESTANICA – 21. aprila oz. natančno na dan, ko so na najstarejši v pisnih virih omenjen grad na Slovenskem leta 1881 prišli menihi trapisti, je Občina Krško 
v njem pripravila kolokvij oz. pogovor z naslovom „Grad Rajhenburg – nekdaj samostan trapistov, danes v pričakovanju prenove“. V prvem delu kolokvija je 
beseda tekla o trapistih in pečatu, ki so ga pustili tako gradu kot okolici, v drugem delu pa o načrtovani obnovi gradu, ki naj bi bila končana leta 2013.

tudi iz lastnih izkušenj po-
vedal Mirko Avsenak iz Turi-
stičnega društva Brestanica, 
v delu o trapistih pa je sode-
loval še nekdanji brestaniški 
kaplan Janez Turinek. Tra-
piste so z gradu med drugo 
svetovno vojno najprej pre-
gnali Nemci, ki so grad upo-
rabljali kot zbirno tabori-
šče za izgon Slovencev, po 
vojni pa še komunistična 
oblast, ki je grad nacionali-

zirala in ga spremenila v po-
litični zapor. Še živeče trapi-
ste je leta 1992 v fotografski 
objektiv ujela Vladka Likar 
Kobal, razstavo fotografij pa 
so odprli ob tokratnem kolo-
kviju.

Drugi del kolokvija je bil 
posvečen načrtovani obno-
vi gradu in okolice, ki so jo 
predstavili Aleš Hafner iz 
podjetja Gea Consult, sode-

lavec Škofije Celje Jože Str-
gar, Jože Pribožič s Škofije 
Celje in Ema Zagorc iz pod-
jetja Evrosad. Občina Krško 
v sodelovanju z Muzejem 
novejše zgodovine Slove-
nije, Kulturnim društvom 
svoboda in Turističnim dru-
štvom Brestanica ter Posa-
vskim muzejem Brežice na-
črtuje celovito gradbeno in 
vsebinsko obnovo, ki bo sta-
la pet milijonov evrov, veči-

no sredstev pa naj bi dobili 
na razpisu za evropska sred-
stva, ki naj bi ga v drugi po-
lovici leta 2008 objavilo Mi-
nistrstvo za kulturo. Kot je 
povedala Alenka Černelič 
Krošelj, glavna organizator-
ka in moderatorka kolokvi-
ja, je Občina Krško pripravi-
la investicijsko in projektno 
dokumentacijo za gradbeno 
in vsebinsko obnovo gradu in 
grajskega kompleksa, ki je 

predpogoj za uspešno prija-
vo na omenjeni razpis. Na-
črtujejo prenovo vseh stal-
nih zbirk in razstav, v gradu 
bodo uredili tudi gostinski 
prostor, prodajalno in vinsko 
klet, obnovljena bosta varo-
valni grajski jarek in vhodni 
dvižni most. V drugem nad-
stropju gradu bo nov prostor 
dobila tudi razstava o trapi-
stih. Obe stavbi, dograjeni v 
času delovanja samostana, 
bodo porušili, t.i. Moserje-
va hiša bo ostala kot servi-
sni objekt. Obnova bo pred-
vidoma stekla leta 2010, 
zaključena pa naj bi bila 
leta 2013, ob tem pa bo po-
trebno rešiti tudi vprašanje 
upravljanja gradu. „Upam, 
da bo grad ponovno zaživel 
in da bo njegov vzpon tak, 
kot si ga zasluži,“ je o pri-
čakovanjih domačinov pove-
dal Mirko Avsenak. Grad Raj-
henburg naj bi bil v skladu z 
vizijo Občine Krško ne le ve-
dutna točka, ampak središč-
na točka na področju kultur-
ne dediščine v občini. 

Peter Pavlovič

Grad Rajhenburg bo po načrtih v celoti obnovljen do 
leta 2013.

Levo kustosinja Irena Fürst med nastopom na kolokviju, 
v ozadju organizatorka in moderatorka Alenka Černelič 
Krošelj

KRŠKO - Po dveh prostorsko arhitekturnih razstavah, ki sta 
se zvrstili v prvem četrtletju letošnjega leta, so od  če-
trtka dalje, 17. aprila, pa vse do 10. maja v krški Dvorani 
v parku na ogled poslikana platna dveh domačih likovnih 
ustvarjalcev, članov krškega Društva likovnikov OKO - Ra-
faela Andlovica iz Leskovca pri Krškem in Brežičana Jane-
za Klavžarja.

O njunih likovnih delih je številnim zbranim na otvoritvi spre-
govorila umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič Krošelj. 
Kakor je poudarila, imata likovna ustvarjalca veliko skupne-

ga: izbirata podobne motive, sta slikarja vedut, večinoma 
sta zazrta v kraje, ki so jima najbližje. Rafaelu Andlovicu 
domači kraj Leskovec, Janezu Klavžarju Ljubljana, mesto, 
kjer je bil rojen in kjer tudi službuje. Ob tem oba upodablja-
ta tudi okoliške kraje Krškega, pa tudi obmorske prizore. An-
dlovicu so ljubši manjši formati, v njegovih delih je prisotna 
skrb za dokumentiranje okolice, Klavžarju pa je bližje reali-
stično upodabljanje s pikčastimi potezami, ki ustvarjajo bolj 
realistične  in iz konkretnega okolja vzete podobe. 
Oba sta se do sedaj ljubiteljem likovne govorice predstavi-
la na štirih samostojnih in preko sto skupinskih razstavah, 
tokrat razstavljene slike pa so nastale v obdobju zadnjih 
dveh let. Pričujoča likovna dela Andlovica in Klavžarja so 
na platnih nemara res „Dva pogleda, dva koraka“, kakor je 
razstava tudi poimenovana, nedvomno pa je obema skupna 
ljubezen in predanost slikanju, kar je še tako laičnemu po-
znavalcu likovne umetnosti jasno prvi hip, ko stopi v svet 
njunih slik. 

Bojana Mavsar

Dva	pogleda,	dva	koraka...

Rafael Andlovic in Janez Klavžar

Kultura v Posavju
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KOPRIVNICA, VELIKI TRN - Dve soboti zapored, 5. in 12. apri-
la, se je v različnih dvoranah razlegala nežna melodija. Pr-
vič v Koprivnici in drugič na Velikem Trnu. V obeh primerih 
so »krivci« člani zasedbe 4 generacije, ki so priredili koncer-
ta. Mlada zasedba, ki je letos februarja upihnila svojo prvo 

svečko, se je želela s pesmijo spomniti in ogreti vsa srca 
mam, ki so pred nedavnim praznovale svoj praznik, hkrati 
pa tudi pozdraviti pomlad, ki je že pošteno zakorakala sko-
zi naša vrata. Zasedbo, ki je dobila ime ravno zaradi gene-
racijskih razlik, sestavljajo Petra Vovčko, Franci Tomažin, 
Boštjan Gunčar in Anja Radkovič. Na koncertih so se jim 
pridružili še prijatelji: Boštjan Vučajnk, Adolf Moškon, So-
nja Vehovar in Estera Cetin. 
In skupaj so pričarali res lepa sobotna večera, kjer so se zli-
vali zvoki inštrumentov in čudoviti glasovi. Želimo si, da bi 
bilo takšnih prijetnih večerov čimveč. 

S. Bračun

Koncerta	zasedbe	4	generacije

Štiri generacije na odru

Par štorkelj, ki domuje na električnem drogu v Gornjem 
Lenartu, pod katerim veselo poskakujejo tudi konji, se 
je pred dnevi vrnil iz toplih krajev in tako lahko verja-
memo, da bo tudi k nam dokončno prišla pomlad. Ob-
staja 19 vrst štorkelj, razvrščene pa so v šest rodov, so 
t. i. jadralci in se sporazumevajo tako, da klopotajo s 
kljuni. Gnezda uporabljajo veliko let in so lahko široka 
preko dva metra, v globino pa segajo tudi do tri metre. 
Štorklje so nanj navezane tako kot na partnerja, ljudje 
pa jih povezujemo s kulturnim in mitološkim pomenom, 
zato so npr. tudi na mnogih upodobitvah prikazane z do-
jenčkom.  M. K. M.

Na prireditvi, ki je trajala 
več kot dve uri, so se razle-
gali zvoki mnogih inštrumen-
tov (flavta, pianino, klaviatu-
re, harmonike, kitare), petje 
cerkvenega zbora Tržišče pod 
vodstvom Marka Japlja, me-
šanega pevskega zbora Tržišče 
pod vodstvom Cirila Udovča 
in ljudskih pevk s Telč, nasto-
pili so tudi tržiški osnovnošol-
ci. V smislu starega pregovora 
„zdrav duh v zdravem tele-
su“ se je predstavil Koronarni 
klub, Olga Erman pa je pred-
stavila osnovne vaje joge.
Še posebej aktivne so bile de-
kleta in žene, sicer članice 
Aktiva kmečkih žena, ki so si 
nadele ime Mlade žurerke. Na-
stopile so kot mažoretke, pri-
pravile skeč, za vrhunec veče-
ra pa požele ogromen aplavz 
s poskočnim plesom can can. 
Odlična je bila Irena Vrčkov-
nik v izvedbi Lojzke Virant, 
ki je pri svojih letih, šteje 
jih namreč 75, še vedno pol-
na vedrine in življenjske ener-
gije. To pa ji uspeva z veliko 
dela, ljubeznijo in seveda vsa-
kodnevnim kozarčkom cvička. 
Cel večer sta dobro voljo se-
jala voditelja  večera, dvojčka 
Ivan in Janez, ob manjši po-
moči moje malenkosti.

Na prireditvi se je zbralo pri-
bližno 300 ljudi, zato je dvo-

GLOBOKO – Po literarnem večeru v Dobovi, ki je bil posve-
čen 130-letnici rojstva Otona Župančiča,  so člani Literarne 
sekcije »Beseda« KD Franc Bogovič priredili in množično pri-
vabili Globočane na literarni večer, ki so ga pripravili v spo-
min na partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha, vodil 

ga je član sekcije Franc Živič. Prvi del programa je pozor-
nim spremljevalcem ponudil v posluh opis mnogo prekratke-
ga Kajuhovega življenja in njegove poezije, ki so jo prebi-
rali člani, drugi del pa je zajemal partizanske pesmi Franca 
Živiča. Obiskovalci so globoko doživeli povezanost poezi-
je obeh avtorjev, tematika predstavljenih pesmi je sprožila 
množičen odziv, da si takih literarnih večerov v svojem kra-
ju še želijo, zlasti zato, ker se danes mnogo preveč sprevra-
ča prava vrednost Kajuhovega časa in vseh, ki so z njim ži-
veli tisti čas - daleč v izgnanstvu in so se pokončni Slovenci 
na domačih tleh upirali nacistični in fašistični okupaciji ter 
uničenju slovenskega naroda. N.J.S.

Veš,	mama,	rad	bi	ti	napisal…

Vsi	naši	talenti	v	Tržišču
TRŽIŠČE - „V slogi je moč“, je vodilo krajanov v KS Tržišče. Z mnogimi delovnimi akcijami in prireditvami 
žrtvujejo svoj prosti čas številni ljudje, ki so vključeni v različna društva. Vse to počno z namenom, da bi 
se njihova krajevna skupnost razvijala. Glas o marljivosti in dobri volji ljudi, ki živijo tukaj, pa se že ne-
kaj časa razlega daleč naokrog. Zato so se odločili, da predstavijo svoje glasbene, plesne in igralske talen-
te na prireditvi Vsi naši talenti, ki je potekala v soboto, 12. aprila, v kulturni dvorani v Tržišču.

rana kar pokala po šivih. In če 
lahko držimo za besedo ča-
stno gostjo večera, podžu-
panjo občine Sevnica Bredo 
Drenek Sotošek, si lahko v 
Tržišču v naslednjih letih na-
dejamo nove kulturne dvora-
ne. In kot je dejal predsednik 
KS Tržišče Janez Kukec, za-
gotovo najbolj ponosen člo-
vek tega večera, si vsi ljudje 
dobre volje v KS Tržišče dvo-
rano več kot zaslužijo. Različ-
na ročna dela pa so bila raz-
stavljena na razkošni razstavi 
v gasilskem domu že dve uri 
pred prireditvijo. Mnogi so s 
šele ob ogledu razstave zave-
dli, koliko spretnih rok pre-
more naša KS.
Po prireditvi je Aktiv kmeč-
kih žena poskrbel za domače 
dobrote, Društvo vinogradni-
kov Malkovec za rujno ka-
pljico, zeliščarji pa za odli-
čen čaj, vse niti organizacije 
pa so bile v rokah Turistične-
ga društva Tržišče. Ob zvokih 
harmonike je veselje trajalo 
še dolgo v noč, sproti pa so 
se že rojevale ideje za priho-
dnje leto. Veselimo se novih 
obrazov na našem odru. Ve-
lja pa si zapomniti – talenti so 
nam položeni v zibelko, poi-
ščimo jih, negujmo in delimo 
z drugimi. Veselje se poveča, 
ko ga delimo z drugimi.

Saša Kralj

Nastop Mladih žurerk

Nabito polna kulturna dvorana v Tržišču

KRŠKO - Tomo Križnar je novinar, publicist, borec za člove-
kove pravice in odličen poznavalec zgodovine in političnih 
razmer v Afriki, predvsem v Sudanu. Morda je najbolj znan 
po knjigi in filmu Nuba, pure people (2000), ki govori o ge-
nocidu nad Nubami v osrednjem Sudanu, s katerima je Kri-

žnar bistveno pripomogel do miru v Nubskih gorah. Vendar 
pa se je 2003 podoben vzorec iztrebljanja afriških plemen 
začel ponavljati v zahodni sudanski provinci Darfur. Križnar 
pravkar končuje dokumentarni film Darfur – Vojna za vodo, s 
katerim namerava doseči, kar je dosegel za Nube. Na pova-
bilo Kulturnega doma Krško je 16. 4. 2008 predaval kar tri-
krat za vsega skupaj okrog 1000 poslušalcev. V predstavitvi, 
ki je temeljila na zadnjem filmu, je Križnar kot aktivist raz-
kril številne „protipolitične“ resnice, ki nam jih mediji, za-
radi političnega nadzora, ne zmorejo razkriti. Po njegovih 
spoznanjih gre v Darfurju za ekološko vojno – vojno za vodo, 
za genocid na ljudstvom Furi, ki jih želijo iztrebiti, da bo 
tako kitajskim na eni ter ameriškim interesom na drugi stra-
ni uspelo prevzeti popoln nadzor nad izjemno bogatimi na-
hajališči nafte. Posledice globalnih klimatskih sprememb, ki 
jih povzročamo na zahodu, se - kot pravi Križnar – že od sre-
dine 70-ih let drastično odražajo tudi v Darfurju.

Katja Ceglar, foto: Tomo Križnar

Tomo	Križnar:	Darfur	–	vojna	
za	vodo

BIZELJSKO – Tamkajšnje turistično društvo je na tradicional-
ni pohod po Poti k repnicam 22. aprila privabilo okoli 140 
pohodnikov. Predsednica Vesna Kunej je vesela, da je bilo 
med njimi veliko domačinov, saj to pomeni, da se je pot pri-
jela. Pohodniki pa so bili tudi od drugod, celo Maribora in 
Slovenj Gradca. Zavzeti planinec Tone Jesenko z ženo Mi-
leno je tudi letos privabil skupino brežiških planinskih pri-
jateljev.  

Na startu so se pohodniki okrepčal z domačim ajdovim ko-
lačem, ki kot pravijo v društvu, ne sme manjkati na nobe-
ni prireditvi, ter domačim višnjevim žganjem, oboje izpod 
rok Jožice Putrih. V uri in pol lahkotnega pohoda so se po-
hodniki tudi tokrat okrepčali na vikendu družine Veršec, na 
cilju pa so si ogledali Najgerjevo, Kelherjevo in Kovačiče-
vo repnico. 
Sledilo je jurjevanje v bližnjem Parkljevcu, kjer je tudi le-
tos jajca umešal šolski kuhar Mitja, med krajani pa sta jih 
nabrali Jožica Obradovič in Polona Martini, za postrežbo in 
pecivo domačink je poskrbela Brigita Heberle. Nekateri po-
hodniki so si ogledali še bližnjo etnološko zbirko članice dru-
štva Marije Sušnik, kar nekaj pa je pohodniško pot nadalje-
valo.
Turistično društvo letos prireja še pohod po Vidovi poti in po 
lani jeseni odprti Grajski poti. 

Tradicionalni	pohod	k	
repnicam

Posavski obzornik
vsak drug četrtek pri 

vas doma.
Na spletu že v sredo!
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Blanka, kako si se vživela v 
novo okolje?
Moram priznati, da pogrešam 
kulturno življenje, kakršno je 
v prestolnici, a glede na moj 
poklic, ki je neke vrste poslan-
stvo širjenja kulture, je opra-
vljanje takšnega dela v oko-
lju, v katerem se nahajam, 
še bolj zanimivo, pa tudi bolj 
zahtevno.

Kako si premostila jezikovne 
razlike? 
Hm, dolga zgodba… Ko sem se 
odločila za študij v Ljubljani, 
sem poiskala na varšavski uni-
verzi oddelek za slavistiko in 
navezala stik s Poljakinjo, ki je 
delala doktorat iz slovenščine 
- to je bil moj prvi stik s slo-
venskim jezikom. Potem sem 
se znašla na Koroškem, kjer se 
je začel pristen stik z jezikom. 
Glasbeniki se učimo po poslu-
hu… In konec koncev sem še 
sama ustvarila svoj osebni di-
alekt - govorim zelo mehko in 
vsi mi takoj povedo, da priha-
jam s Primorske, a če pridem 
na Koroško, postanem po dveh 
dneh »ta prava Korošica«.
V slovenščino sem se zaljubi-
la, ampak ne v strogo, knji-
žno obliko jezika, ampak v ti-
sto živo, pristno, ljudsko! Živ 
jezik je vizitka vsakega posa-
meznika.

Ti je bilo morda že kdaj žal, 
da si se odločila za to pot?
Odločitve sprejemamo vsak 
dan sproti - zame je bila to 
čisto spontana odločitev. Po 
mamini prezgodnji smrti se 
mi je porušil svet; nisem se 
več videla tam, kjer sem pre-
bivala. Imela sem svoje sanje 
in če slediš svojim sanjam, 
svojemu srcu - moraš uspeti.

Si profesorica glasbe. Kateri 
inštrument te je popolnoma 
prevzel?
Če se ozrem nazaj, že 22 let 
igram violino. Kot otrok sem si 
sicer želela klavir, ampak tega 
inštrumenta nismo imeli doma 
in tako sem se odločila za vi-
olino, pri kateri sem vztrajala 
tudi zaradi moje izredne pro-
fesorice iz Ukrajine, Nine Min-
ko, solistke kijevske filharmo-
nije - njeni učenci delajo po 
celem svetu; ona sama pa je 
zelo karizmatična osebnost. 
Če ne bi bilo njene vzpodbu-
de, bi se lahko zgodilo, da bi 
violino po 13 letih igranja eno-
stavno pustila. 

Ali to pomeni, da je pomemb-
no, kdo je tvoj učitelj?
Da. Pomembno je, kdo te uči. 
Učenje je zelo specifičen od-
nos, ki ga ustvarita učenec in 
pedagog. Učitelj ni samo pre-
našalec znanja na učenca, 
temveč je na svoj način tudi 
podajalec širšega gledanja 
na svet, na vse, kar se doga-
ja okrog nas… V Sloveniji sem 
imela veliko srečo - tudi v Lju-
bljani, na Akademiji za glasbo 
in ples, sem po dolgem iska-

Poljakinja,	ki	je	našla	nov	dom	v	Sloveniji

Imeti	sanje	pomeni	slediti	
svojemu	srcu
SEVNICA – Akademska glasbenica, violinistka in profesorica violine, magistra glasbene pedagogike, zaposlena 
na Glasbeni šoli Sevnica, Blanka Ewa Pożyczka se je rodila pred 30 leti v mestu Radom, ki leži v osrednjem 
delu Poljske in je približno 120 kilometrov oddaljeno od Varšave, glavnega mesta Poljske. V njem živi okrog 
22.500 prebivalcev. Mesto ima bogato kulturo in zanimivo zgodovino, nastalo pa je v prvi polovici 13. stole-
tja. Ima 34 osnovnih šol, 13 gimnazij, 3 umetniške šole, 7 muzejev, gledališče, stadion in samo eno glasbe-
no šolo. Prijetna in zgovorna Poljakinja, ki smo jo imeli priložnost videti tudi v gledališki predstavi Randez 
vous Gledališkega društva Radeče, ko je igrala v Godalnem orkestru Strunikat iz Radeč, živi v Sloveniji šest 
let - zadnja tri leta v Sevnici, kjer je zaposlena na GŠ Sevnica kot profesorica violine.

nju  našla pravega profesorja, 
prof. Meljnikova, in zdi se mi, 
da se še danes razumeva brez 
besed.

V zadnjem času te je bilo 
mogoče videti in slišati na 
otvoritvah razstav, kjer si na-
stopila v vlogi korepetitorke 
ali kot samostojna izvajalka. 
V vlogi korepetitorja se poja-
vljam že v svoji službi, v glas-
beni šoli, kjer rada sedem za 
klavir in igram skupaj s svo-
jo učenko ali učencem, saj na 
tak način približam razumeva-
nje glasbenega poteka, čute-
nja glasbe. Na javnih nastopih 
ima to za učence posebno vre-
dnost - učenci imajo večkrat 
tremo in enostavno pozabi-
jo »delati« določene stvari in 
jaz jih s svojim klavirskim par-
tom nekako »sprovociram«, 
da začnejo muzicirati, ne pa 
zgolj igrati »mrtve« note. V 
bistvu zame ni pojma korepe-
titor, raje bi rekla, da je kore-
petitor sooustvarjalec glasbe-
nega dogajanja. 

Kaj je pomembno za dobro 
sodelovanje med korepeti-
torjem in izvajalcem sklad-
be, ko stojita na odru?
Skupno ustvarjanje glasbe 
ni lahka stvar – izvajalca se 
morata preprosto ujemati: 
skupno dihati, čutiti, doje-
mati… Pomembno je pred-
vsem medsebojno zaupanje, 
da se lahko drugemu člove-
ku prepustiš, da mu lahko 
zaupaš svoj »notranji svet«. 
To ni enostavno in se tudi 
zgodi, da kot glasbenica z 
določenimi osebami prepro-
sto ne želim igrati. Najraje 
nastopam sama, še raje pa 
z nekom, ki ga imam rada. 
Kot študentka sem dolgo 
časa igrala s pianistko, ki je 
še vedno moja prijateljica; 
zadnje čase pa sodelujem 
z radeškim godalnim orke-
strom Strunikat, kjer so me 

popo lnoma 
prevzeli – so 
pravi glasbe-
ni navdušenci 
z veliko lju-
bezni do glas-
be - mislim, 
da to je ta 
pravi recept 
za uspeh!

Katere skladbe najraje izva-
jaš kot samostojna izvajal-
ka?
Rada imam temperamentno, 
energično glasbo, vendar se ne 
izogibam meditativni. Glasba 
mora nositi v sebi »življenje«, 
odražati njegove odtenke… 
Čustva igrajo v glasbi bistve-
no vlogo - včasih zelo zahtevna 
tehnična skladba ni tako zani-
miva kot preprosta, melodična 
linija, ki jo potem poješ cel te-
den, če ne kar cel mesec. Sama 
rada raziskujem in vedno pose-
žem po delih sodobnih sklada-
teljev in večkrat najdem ka-
kšne skrite biserčke.

Ko igraš, je pomemben zate 
tudi odziv publike ali samo 
zapreš oči in preprosto samo 
zaigraš – zase, za svojo dušo, 
kot radi rečemo?
V bistvu je najbolj ključen od-
ziv publike. Seveda na odru ni-
koli ne zaigraš na enak način 
iste skladbe - to je odvisno od 
razpoloženja, počutja in tudi 
od publike. Ustvarjanje glas-
benega dogodka na odru je en 
velik pretok energije (med so-
listom in korepetitorjem, pa 
tudi med njima in  publiko - 
dejansko vsi v enem prosto-
ru oblikujemo končni rezultat 
muziciranja). Kadar nasto-
pam, želim deliti z obisko-
valci svoje doživljanje sveta, 
svoje občutke, čustva… V prvi 
vrsti je nastopanje za glasbe-
nika delo in šele v zadnji fazi 
pride občutek užitka in zado-
voljstva.

Kateri nastopi so ti ostali naj-
bolj v spominu?
Nobenega nastopa ne pozabiš, 
ker je vsak poseben, a najbolj 
mi bo zagotovo ostal v spominu 
moj diplomski nastop na Aka-
demiji za glasbo in ples v Lju-
bljani. Bila sem zelo presene-
čena, koliko mojih prijateljev, 
ki so mi še vedno zelo blizu, 
je prišlo poslušat moj diplom-

ski recital, čeprav sploh ni bil 
mišljen kot nastop, ampak kot 
izpit. Celo moj prof. Meljnikov 
je takrat izjavil: »Blanka, naj-
brž radi igrate pred publiko!« 
To je bil poseben, stresen tre-
nutek – v uri in pol sem morala 
pokazati, česa sem se naučila, 
da sem lahko zaključila študij 
in vstopila v novo, samostojno 
in ustvarjalno življenje. Danes 
lahko rečem, da je vsak na-
stop enkraten, vsak je nepo-
novljiv.

Kaj si šteješ v svojem življe-
nju za največji uspeh ?
Pri svojih tridesetih letih si 
ne štejem ničesar za največji 
uspeh; preprosto skušam vsak 
dan znova delati na tem, da 
bi bila vsak dan znova bolj-
ši človek, boljši pedagog. Po-
nosna sem na svoje učence; 
mnogi med njimi ne bodo na-
daljevali glasbenega šolanja, 
a najbolj bistveno je to, da 
bodo uživali v glasbi, jo imeli 
radi; da bodo radi zahajali na 
kulturne prireditve in s tem 
bogatili svojo notranjost. Ti-
stim, ki bodo vztrajali in na-
daljevali svoje glasbeno izo-
braževanje, pa samo želim, 
da bi bili dovolj vztrajni in 
potrpežljivi, saj bodo tako 
postali tudi dovolj zreli za 
sprejemanje pomembnih od-
ločitev v svojem življenju.

Blanka, zaupaj nam svoje na-
črte za prihodnost – namera-
vaš ostati v Sloveniji ali načr-
tuješ vrnitev v domovino?
Sama zase pravim, da sem 
brezdomec - brez doma in do-
movine, ampak čutim, da sem 
našla svoje mesto prav v Slove-
niji, med čudovitim hribi in do-
brimi prijatelji. Kaj še bo, ne 
vem - pustim se presenetiti.

Če bi imela možnost ponovno 
izbrati, bi izbrala isto pot?
Težko vprašanje. Vsak človek 
doživlja določene krize in tudi 
sama si včasih postavim isto 
vprašanje. V bistvu si življe-
nja brez glasbe ne znam pred-
stavljati. Glede samega priho-
da v Slovenijo lahko rečem, 
da sem se tukaj soočila sama s 
seboj, spoznala sem sebe in to 
mi daje moč za nadaljnje de-
lovanje in usmerjanje mojega 
življenja naprej. 

Smilja Radi

V Sevnici živeča Poljakinja Blanka 
Ewa Pożyczka, akademska glasbenica, 
violinistka in profesorica violine, magistra 
glasbene pedagogike, si rada vzame čas 
tudi za »sladka razvajanja«.

Godalni orkester Strunikat iz Radeč, 
ki se mu je priključila tudi Blanka Ewa 
Pożyczka.

DOBOVA – Župnija in KD Zvezda Dobova sta na velikonoč-
ni ponedeljek pripravila v župnijski cerkvi Imena Marijinega 
tradicionalni velikonočni koncert. Priložnostno so ga obliko-
vali MePZ in Mladinski PZ KD Zvezda(na fotografiji z men-
torjem Aljažem Božičem), Dobovski rogisti, pa MePZ, ljud-

ski pevci, literati in člani likovne družine KD Franc Bogovič 
z razstavo  križevega pota, gostja citrarka Tinka Budič ter 
učenci in učenke OŠ Dobova, ki so pod mentorstvom Dragi-
ce Hrovat tudi povezovali program. Župnik Matej Dečman 
je v uvodu zaželel lepe praznične trenutke in prijetno prire-
ditev s prazničnim vodilom:»Živeti Kristusa, da bomo mogli 
Kristusa prinašati drugim, nič več in nič manj!«

N.J.S.

Tradicionalni	koncert

BREŽICE, ČRNA NA KOROŠKEM – V četrtek, 17. aprila, je po-
tekala 18. državna glasbena revija, ki nosi naslov Zapojmo, 
zaigrajmo, zaplešimo. Odvijala se je v Črni na Koroškem, 
kamor je iz celotne Slovenije prišlo preko 900 učencev s po-
sebnimi potrebami vključno s svojimi mentorji in ostalimi 
spremljevalci. S svojo instrumentalno skupino Mi se imamo 
radi je sodelovala tudi Osnovna šola Brežice. 
Devet glasbenikov Naziktere Ademi, Doroteja  Fajdiga, Mo-
nika Dvoršak, Martin Ogorelc, Boštjan Mediževec, Petra 
Denžič, Marko Baznik, Alen Weber, Katja Gerdović vodi 
glasbeni pedagog Vlado Asanović. Glasba pa je zanje kot 

del terapije, ki vpliva na razpoloženje, storilnost, ustvar-
jalnost, pa tudi zdravje učencev, med sabo jih povezuje in 
osrečuje, zato s svojimi nastopi pogosto popestrijo tako pri-
reditve na šoli kakor tudi izven nje.  M. Kalčič M. 

Zapojmo,	zaigrajmo,	
zaplešimo

Instrumentalna skupina Mi se imamo radi med 
nastopom (foto: Marko Škofca)

KRŠKO - Z naslovom Podarimo knjigo so dan knjige in avtor-
skih pravic že deseto leto zapored obeležili tudi v Valvasor-
jevi knjižnici Krško. Akcija podarimo knjigo je sicer zasno-
vana v Kataloniji, kjer si na ta dan bližnji ljudje kot znak 
pozornosti podarjajo knjige, pri nas pa poteka tako, da knji-

go, za katere imetnik presodi, da je ne potrebuje več na 
svoji knjižni polici, podari knjižnici, ta pa jo v nadaljevanju 
z ostalo knjižnično ponudbo lastne zaloge odpisanih knjig 
razstavi na knjižnem bazarju in jo tako brezplačno ponu-
di drugemu zainteresiranemu bralcu. Knjižnični stojnici, 
pri kateri so vsi, ki so prinesli ali izbrali knjigo, prejeli tudi 
cvet, so se s cenovno ugodnejšo ponudbo na ta dan pridru-
žile tudi nekatere založbe ter z izdelki domače obrti roko-
delci Centra za razvoj podeželja ter Varstveno delovni cen-
ter Krško - Leskovec, v knjižnici pa so za najmlajše pripravili 
uro pravljice in ustvarjalno delavnico za otroke. Nekoliko je 
prireditev sicer zmotilo muhasto aprilsko vreme, kljub temu 
pa je za vzdušje in obiskovalce bazarja zaigral tudi kvintet 
klarinetov Clarifour.   B. M.

Svetovni	dan	knjige	v	
znamenju	knjig	in	rož	

Za najmlajše obiskovalce so pripravili  urico pravljic in 
ustvarjalne delavnice.
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Člani Vodstvenega odbora 
Lokalnega partnerstva Bre-
žice so se 22. aprila 2008 
zbrali na 4. redni seji, na 
kateri so obravnavali trenu-
tno stanje glede postopka 
umestitve trajnega odlaga-
lišča NSRAO v prostor. Vari-
anti izvedbe na brežiški lo-
kaciji nasprotujejo vodarji, 
ki pa so predsedniku par-
tnerstva in Občine Brežice 
na koordinacijskem sestanku 
14. aprila pojasnili, da vari-
anti izvedbe ne bi nasproto-
vali, če bi objekte na loka-
ciji pomaknili na skrajni rob 
retenzijskega prostora, kar 
pri naši lokaciji upoštevajoč 
zakonske odmike od nase-
lij in občinske meje pomeni 
bolj severno proti železni-
ci. Lokacija namreč posega 
v tako imenovani retenzijski 
prostor, kamor naj bi se izli-
vale poplavne vode vseh sa-
vskih elektrarn ob močni po-
vodnji.
Zato so na člani Vodstvene-
ga odbora na seji razmišlja-
li predvsem v dve smeri, da 
načrtovalci variant odlaga-
lišča NSRAO preverijo mo-
žnost, da podzemni objekti 
ostanejo na predvideni loka-
ciji, premaknejo pa se vhod 
vanje in nadzemni objekti ali 
da se celotna lokacija pre-
makne severneje na predvi-
denem območju.
Občina in partnerstvo pa ima-
ta dva meseca časa, da uskla-

dita in preverita zamik loka-
cije severneje oziroma zamik 
nadzemnih objektov na rob 
retenzijskega prostora. 

Podpredsednik Vodstvenega 
odbora Stane Radanovič pa 
je kot predsednik Krajevne 
skupnosti Šentlenart ob tem 
izpostavil vprašanje smotr-
nosti nadaljevanja s postop-
kom glede na odnos Občine 
Brežice do Šentlenarčanov, ki 
so s ponujeno lokacijo in pri-
stankom na terenske lokacije 
omogočili občini, da ostane 
v postopku in dobiva nado-
mestilo, saj so pričakovali in 
s strani župana dobili oblju-
bljeno vlaganje v krajev-
no infrastrukturo, ki pa se ni 
premaknila dalje od obljub. 
Vodstveni odbor se zaveda, 
da bo vsaka prestavitev lo-
kacije odvisna od KS Šentle-
nart. Kot pravi predsednik  

KS Radanovič, bo to odloči-
tev krajanov, ki pa bi ob ta-
kem odnosu Občine Breži-
ce oziroma njenega župana 

do Šentlenarta znala biti vse 
prej kot pozitivna. 

Predsednik VO LPB se je 
v  zvezi s tem sestal z žu-
panom g. Ivanom Molanom 
in od njega dobil zagotovi-
la o pripravljenosti Občine 
v smeri pozitivnega razpleta 
nastalega problema.
Več informacij o delu in na-
logah Lokalnega partnerstva 
Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalno-
partnerstvo.si, ali osebno v 
krajevnih skupnostih Šentle-
nart in Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Ali	in	kako	
nadaljevati?
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Člani Društva za zdravje srca in ožilja smo 
se sredi marca udeležili zanimivega izleta v 
Sevnico in njeno okolico. Z avtobusom smo 
se odpeljali v Sevnico in se peš povzpeli po 
gričevju okoli Sevnice. Pot je bila slikovita. 
Ogledali smo si cerkvico sv. Roka, od koder 
se nam je nudil nepozaben in enkraten raz-
gled na celotno mesto Sevnica. Pot smo na-
daljevali proti vasi Drožanje. Med potjo smo 
se ustavili, ker smo radi prisluhnili zanimi-
vemu govoru Lojzeta Štiha, vodje našega 
izleta. Pripovedoval nam je o težkih bojih 
v času NOB, ki so se odvijali v krajih oko-
li Sevnice. Kot nadebuden in pogumen de-
ček je v živo spremljal bombne letalske na-
pade Nemcev, ki so bili sovražno usmerjeni 
na partizanske postojanke in na bližnje vasi. 
Na koncu svojega govora je Lojze Štih dodal, 
da se kot radoveden deček niti ni zavedal, v 
kakšni življenjski nevarnosti je bil on, nje-
govi starši in sosedje, ko so po zraku groze-
če rohnele sovražnikove bombe. K sreči se je 
vse kar dobro končalo.
Pomemben cilj našega izleta je bil ogled Le-
karne Pod sv. Rokom. Lekarna je bogato za-
ložena z raznovrstnimi zdravili, zato je tudi 
znana po vsej Sloveniji. Vsak izmed nas je 
tudi prejel knjižico o pravilni uporabi zdra-
vil. Po ogledu lekarne smo se okrepčali s 
kavo, čajem in slastnim borovničevim zavit-
kom. Z vsemi temi dobrotami nas je pogo-

stila strokovna direktorica ugledne Lekarne 
Pod sv. Rokom mag. Breda Drenek Sotošek, 
podžupanja občine Sevnica. Za izkazano go-
stoljubje in podarjeno knjižico smo se ji se-
veda prisrčno zahvalili.
Na koncu smo si ogledali še sevniški grad in 
občudovali njegovo prenovljeno bogato no-
tranjost. Nismo se mogli načuditi lepi pro-
storni konferenčni dvorani in številnim ume-
tniško izrezljanim lesenim grbom, ki visijo 
na stenah te dvorane. Prav posebno pa je 
našo pozornost pritegnila zelo lepa poroč-
na dvorana, okrašena s cvetlično ikebano. 
Ogledali smo si še dvorano štirih letnih ča-
sov, potem gasilski in šolski muzej ter mu-
zej izgnancev, pa tudi galerijo krasilne ume-
tnosti. Da bi še bolje spoznali zgodovinsko 
preteklost sevniškega gradu, smo si ogledali 
film o gradu. Čisto na koncu pa smo obiska-
li še enega najlepših renesančnih umetno-
stnih spomenikov pri nas – zelo akustično Lu-
trovsko klet.
Naj sklenem svoje misli. Izlet nam je bil 
vsem zelo všeč, saj smo spoznali pristne na-
ravne lepote krajev okoli Sevnice in prijazne 
gostoljubne domačine. Vsi pa tudi naredili 
nekaj koristnega za naše zdravje. Temeljito 
smo si namreč razgibali in okrepili naše telo 
in duha. Izlet je v celoti odlično uspel. Zato 
organizatorjem tega izleta – prisrčna hvala!

Zora Pevec 

Izlet	v	Sevnico

Eko akcijo so člani organizi-
rali pod motom »Gozd ni pro-
stor za odlaganje odpadkov«, 
in sicer ob pomoči prijateljev 
iz Kluba jamarjev iz Kostanje-
vice na Krki ter tistih, ki si že-
lijo čistega in urejenega ži-
vljenjskega okolja. Ob tem, 
ko so slikovito okolico očisti-
li brezvestno odloženih vse-
mogočih predmetov v nara-
vo, so postavili tudi priročne 
edukacijske table z opozori-
li, da imamo samo en planet, 
eno zemljo in eno naravo, ki 
je ljudje – njeni uporabniki in 
grobi izkoriščevalci - ne sme-
mo uničevati več za nobeno 
ceno. V eko akciji so napolni-
li tri prikolice vse mogoče ne-
snage, posluh in pomoč pa so 
jim ponudili tako vaščani kot 
KS Velika Dolina ter KOP Breži-
ce  in Franc Urek, da so zbra-
ni odpadni material lahko od-
ložili na enem mestu.
Sicer pa je bil Moto klub »Graj-
ski jezdeci« Mokrice ustano-
vljen letos, v katerem deluje-
jo resni člani iz vasi krajevnih 
skupnosti od Čateža, Jesenic 
na Dolenjskem do Velike Doli-
ne. Kajti, kot pravi predsednik 
kluba Ervin Frigelj, zbrane v 
klubu motijo predsodki o mo-
toristih, ki da so divjaki, zato 
so si za svoj osnovni cilj delo-
vanja zadali poslanstvo: da si 
bodo prizadevali za večjo var-
nost motoristov in ostalih ude-
ležencev v cestnem prometu, 
za ekološko zavest motoristov, 
za promocijo kraja, zaščito in 
ohranjanje motoristične kul-

Eko	akcija	Grajskih	jezdecev
KORITNO PRI VELIKI DOLINI – Člani in članice Moto kluba »Grajski jezde-
ci« Mokrice so 20. aprila, pred dnevom Zemlje, organizirali akcijo ter očisti-
li okolico in vhod najdaljše posavske in dolenjske kraške jame Kreščak, ki je 
vir vode, naravnega življenja in naravnih lepot.

ture in športa, za prenašanje 
izkušenj in znanja na mlajše 
motoriste in tiste, ki se želi-
jo tehnično izpopolnjevati z 
vadbo na poligonih, v organi-
ziranju potovanj z motorji in 
prirejanju kulturnih in osta-
lih ekskurzij z namenom ogle-
da različnih znamenitosti, da 

bodo pomagali pri prepoznav-
nosti kraja, urejanju njegove 
okolice, v pomoči šolam pri vi-
šanju ravni kulture in varnosti 
v cestnem prometu in nasploh 
za dvig zavesti na ravni kultu-
re medsebojnega življenja.

N. Jenko S.

Na dan uspešne čistilne akcije

Zbrane je nagovoril predse-
dnik Damjan Obradović, mla-
dim likovnikom pa je zahvalo 
za sodelovanje izročila Nuška 
Kukovičič, posebno priznanje 
pa so prejeli tudi mentorji iz 
OŠ Artiče Ela Verstovšek Tan-
šek, iz OŠ Blanca Almira Vol-
čanšek, iz OŠ Adam Bohorič 
Brestanica Marjanca Penič, 
iz OŠ Dobova Ruža Prahin, iz 
OŠ Leskovec pri Krškem Lilja-
na Izlakar, iz OŠ Krmelj ter iz 
OŠ Šentjanž Nada Vodišek, ki 
so mlade spodbudili k ustvar-
janju. 

Nekaj besed je osnovnošol-
skim likovnikom o njihovih 
delih spregovoril slikar Rajko 
Čuber, za kulturni program 
pa so poskrbeli na natečaju 
sodelujoči učenci osnovnih 
šol, svoj glasbeni vložek pa je 
pripravila tudi krška glasbena 
šola. Na razstavo so najboljša 
dela postavili Tea Andrejčič 
in Nina Župevc iz OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, Iva Da-
vidovič, Gabrijela Kramar in 

„Mir	povsod	po	svetu“
ČATEŽ OB SAVI - V torek, 22. aprila, je Lions klub Krško v čateških Termah 
organiziral otvoritev razstave likovnih del učencev iz posavskih osnovnih šol 
Artiče, Blanca, Adama Bohoriča Brestanica, Dobova, Krmelj, Leskovec pri Kr-
škem in Milan Majcen Šentjanž, ki so sodelovali na mednarodnem natečaju 
za plakat miru z naslovom Mir povsod po svetu. 

Stanko Kramar iz OŠ Dobova, 
Monika Jurečič in Kaja Sin-
kovič iz OŠ Blanca, Katarina 
Končina iz OŠ Krmelj, Nuša 
Krošelj, Sanja Plantak in Rok 
Verstovšek Tanšek iz OŠ Arti-
če in Anja Kuhar iz OŠ Lesko-
vec pri Krškem, zmagovalno 
likovno lovoriko pa je prejela 
Osnovna šola Dobova. 

Za povezavo je poskrbela 
Darja Mirt, ki je obenem v 

slovenskem merilu odgovor-
na za izvedbo plakata in s po-
datkom, da je na letošnjem 
natečaju sodelovalo 14 Lions 
klubov, v njihovem okviru pa 
40 osnovnih šol z 2.000 učen-
ci, obiskovalce povabila še k 
nadaljevanju druženja, ki se 
je razvilo ob medsebojnem 
klepetu in ustvarjanju tudi 
novih zamisli. 

M. Kalčič M. 

Z otvoritve razstave likovnih del na natečaju Mir 
povsod po svetu

BREŽICE – S koncertno prireditvijo, poimenovano »Znamo tudi 
drugače«, so profesorji in učenci Glasbene šole Brežice odi-
grali in odpeli uro in pol prijetnega glasbenega programa do-
bro znanih melodij. In sicer od Ne čakaj na maj preko Tam, 
kjer murke cveto, Na Golici do Over the rainbow, Hey Jude in 
do Sive poti. To so le nekatere melodije med dvajsetimi toč-
kami, ki so razveselile poslušalce v dvorani Prosvetnega doma. 
Tokrat je šaljiv med melodijski vezni program domislila Danica 
Avšič, prepričljivo in igrivo, in delno v artiškem narečju, pa so 
ga podajale učenke Osnovne šole Artiče Anja Urek ter Katja in 
Maja Pinterič, vse štiri pa so tako vzporedno z glasbeniki zno-
va dokazale, kako dobro je slišati, ko se žlahtnost besede uja-
me z žlahtnostjo melodije. N.J.S.

Devetdeset	minut	užitkov

BREŽICE – V prostorih Uprav-
ne enote Brežice se je v Bre-
žicah mrzlega januarskega 
dne 1927 rojeni slikar Tugo 
Lebič predstavil z enain-
dvajsetimi likovnimi deli, ki 
zvečine postavljajo na ogled 
mesto Brežice, Vrbino, reki 
Savo in Krko iz časov, ko so 
bile ceste še makadamske, 
kot pravi avtor razstave. O 
sebi pojasni tudi, da se je v 
fantovskih letih ukvarjal s 
športom in ribolovom, da je 
v Zagrebu končal SSTŠ za ar-
hitekturo, da sta mu risanje 
in slikarstvo prirojena in se 
je izpopolnjeval pod budnim 
očesom prof. Mladena Ve-

Brežicam,	ko	so	bile	ceste	
še	makadamske

žeta, aka-
demskega 
slikarja iz 
Zag reba , 
da rad pri-
haja v roj-
stni kraj, 
kjer je pre-
živel 28 
mladostnih 
let ter da 
ima slikar-
skih del še 
vsaj za eno 
razstavo. In to, kar je avtor-
ju ležalo v srcu in rokah, bo-
gati vsaj za določen čas pro-
store uporabnikom Upravne 
enote Brežice, po besedah 

načelnika Darka Bukovin-
skega pa je Lebičeva razsta-
va sedma, ki so jo pripravi-
li na UE.

N. Jenko S.

Tugo Lebič med Savo in Krko in brežiškim 
mostom
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Občina Krško je v Ura-
dnem listu RS št. 42, 
danes v sredo 30. apri-
la 2008 objavila Javni 
razpis za sofinanciranje 
stroškov najema prire-
ditvenega šotora v ob-
čini Krško za leto 2008 
za razne prireditve oz. 
dogodke, ki so odprtega 
značaja in so dostopni 
širšemu krogu obisko-
valcev ter jih organi-
zirajo različna društva 
oz. zveze društev v ob-
čini Krško v letu 2008.

Okvirna višina sred-
stev namenjenih za so-
financiranje stroškov 
prireditvenega šotora 
je 8.000,00 EUR. Raz-
pis je odprt do porabe 
sredstev.

Pogoji in merila za do-
deljevanje sredstev:

Upravičenci do sred-
stev iz tega razpisa 
so društva in zveze 
društev, ki imajo se-
dež v občini Krško in 
so organizatorji prire-
ditve oz. dogodka, ki 
je bil izveden v obči-
ni Krško.
Isti prijavitelj se lah-
ko v sklopu tega raz-
pisa prijavi samo en-
krat za sofinanciranje 
stroškov prireditvene-
ga šotora na eni pri-
reditvi oz. dogodku, 
ki je bil izveden v letu 
2008.
Upravičeni stroški v 
sklopu tega razpisa 
so: stroški najema šo-
tora, montaže in de-

•

•

•

montaže šotora, pre-
vozni stroški šotora.
Neupravičeni stroški 
v sklopu tega razpi-
sa so: dodatna opre-
ma (talne obloge, za-
vese, itd), notranja 
oprema šotora (sto-
li, mize, prireditve-
ni oder, kuhinja, WC), 
elektrika, razsvetlja-
va, ogrevanje, gostin-
ske storitve.
V sklopu tega razpi-
sa bodo sofinancirani 
stroški prireditvene-
ga šotora v višini do 
70 % upravičenih stro-
škov na osnovi dokazil 
o izvedbi.

Razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na 
spletni stani Občine Kr-

•

•

ško www.krsko.si ali pa 
jo zainteresirani lahko 
dvignejo v času uradnih 
ur na Občini Krško. 

Rok za prijavo:
Vloge s priloženo zah-
tevano dokumentaci-
jo, ki bodo prispele na 
naslov Občine Krško do 
10. dne v mesecu (od 
maja do septembra), 
bodo v roku 5 delovnih 
dni obravnavane še isti 
mesec. Zadnji rok za 
oddajo vlog v letu 2008 
je 3.10.2008. 

Dodatne informacije v 
zvezi z javnim razpisom 
posreduje Irena Mesin-
ger, tel. 07/49-81-292, e-
mail: irena.mesinger@kr-
sko.si, v času uradnih ur.

Po besedah ravnatelja OŠ Le-
skovec pri Krškem Antona 
Bizjaka se je stanje normali-
ziralo, saj otroci v veliki veči-
ni ponovno obiskujejo pouk. 
Glede na nasilno ravnanje 
romskih otrok, ki se je zgodilo 
pred podpisom peticije, pa so 
v šoli uvedli tudi izredno de-
žurstvo, pojasnjuje Bizjak. Si-
tuacija ostaja zaskrbljujoča, 
saj izsiljevanje z otroci po-
novno kaže, da Romi ne spo-
štujejo pravil splošne družbe. 
Predstavniki Občine Krško so 
skupaj s predstavniki ministr-
stva delili enotno mnenje, da 
je z Romi potrebno ravnati kot 
z enakopravnimi državljani za 
katere ne veljajo le pravice 
ampak tudi dolžnosti. Strinja-
li so se, da je potrebno njihov 
vrednosti sistem vsaj pribli-
žati vrednotam civilne druž-
be in bili mnenja, da je izo-
braževanje tisti temelj, ki bi 

Delegacijo so spremljali tudi 
visoki predstavniki ministr-
stva za obrambo: povelj-
nik Civilne zaščite RS Miran 
Bogataj, državni sekretar 
MORS Franci Žnidaršič,  ge-
neralni direktor URSZR Bo-
jan Žmavc, glavni republiški 
inšpektor za PV Milivoj Dol-
ščak in Zdenka Močnik iz Iz-
postave Brežice ter svetova-
lec v Uradu predsednika RS 
dr. Bojan Potočnik in predse-
dnik Zveze častnikov Sloveni-
je Miha Butara.

Direktor – poveljnik PGE Kr-
ško Anton Žigante je obisko-
valcem nazorno predstavil  
organizacijo, opremljenost 
in delovanje poklicnih gasil-
cev v  našem prostoru, naj-
večji poudarek pa je bil dan 

Vprašanje občinskih svetnikov Rudija Smodiča, Olge Košir in Ja-
neza Kranjca, svetnikov KS Brestanica in krajana Mirka Avsenaka 
je zadevalo načrt urejanja Brestanice in prizadevanja krajanov v 
zvezi z njim. Kot so navedli, jih zlasti motijo zapuščeni avtomo-
bili okoli pokopališča, divje parkiranje, zanemarjene drvarnice, 
skladiščenje plastike ter po novem zaraščeno zemljišče cerkvene 
zemlje v samem središču kraja… 
Po oceni stanja Služba za splošne in pravne zadeve Občine Krško 
ugotavlja, da se zapuščeni avtomobili okoli pokopališča v Bresta-
nici nahajajo na privatnem zemljišču. S problematiko je bila se-
znanjena in o tem tudi obveščena ustrezna okoljska inšpekcija. 
Lastnica nepremičnine pa je tudi sama zagotovila, da bodo av-
tomobili pospravljeni v čim krajšem času. Po zadnjih obvestilih 
se je to delno že zgodilo. Problematika skladiščenja velikih ko-
ličin plastike na sicer privatnem zemljišču je bila že obravnava-
na s strani pristojne inšpekcijske službe, ki je v zadevi tudi izdala 
ustrezno odločbo za odstranitev in ureditev problema. Odločba je 
pravnomočna in izvršljiva, prav tako pa je bil tudi že izdan sklep 
o izvršbi, ki je že pravnomočen. Takoj, ko bo v skladu s sklepom 
najden primeren izvajalec za odstranitev plastičnih odpadkov in 
podpisana pogodba za izvedbo potrebnih del, bo odvečna plasti-
ka tudi odstranjena. Kar zadeva zanemarjeno drvarnico pri po-
kopališču, je bilo ugotovljeno, da le-ta leži na javni površini. Re-
šitev zadeve sedaj omogoča nov Odlok o občinskih javnih cestah 
ter drugih javnih površinah v občini Krško, ki je predvidel reševa-
nje takšne problematike. Za odstranitev drvarnice ima občina Kr-
ško sedaj ustrezno pravno podlago v občinskem splošnem pred-
pisu, zato bo le-ta v kratkem času lahko odstranjena. Kar zadeva 
ureditev zadevne problematike v sedanji zakonodaji, le-ta na no-
benem mestu ne določa, da je dolžan posameznik svoje zemljišče 
urejati v skladu z ureditvenimi načrti kraja, kakor tudi ne dolo-
ča, da bi bilo občinskim ali državnim organom v tem smislu omo-
gočeno poseganje v zasebno lastnino, kljub temu da z zanemar-
jenimi in neurejenimi parcelami kvarijo izgled kraja. Poseganje v 
zasebno lastnino je pod točno določenimi pogoji sicer dovoljeno 
inšpekcijskim službam, vendar morajo biti za to izpolnjeni zakon-
sko določeni pogoji. Potrebno se je namreč zavedati, da je zaseb-
na lastnina ustavno varovana kategorija, zaradi česar je posega-
nje vanjo strogo omejeno. 

Župan	v	Romuniji
Župan občine Krško Franc Bo-
govič se je 16. aprila 2008 vr-
nil z dvodnevnega obiska v 
Romuniji. Kot član vodstve-
nega odbora projekta Cowam 
in pratice se je udeležil kon-
ference v Bukarešti, na kateri 
je predstavil delovanje lokal-
nega partnerstva pri umešča-
nju odlagališča NSRAO ter so-
bivanje z jedrskim objektom v 
občini Krško. 

Cowam in practice je projekt, 
ki ga financira Evropska komi-
sija in v katerem poleg Slove-
nije sodelujejo še Francija, 
Španija, Velika Britanija in Ro-
munija. Glede na to, da je na-
menjen spoznavanju Evropskih 
praks, so konference nedavno 
potekale tudi v Sloveniji. Lani 
v Krškem in v Brežicah, letos 
podobna sledi v Dolu pri Lju-
bljani; skratka, na lokacijah 
kjer so skladiščeni določeni 
jedrski materiali. 

Župan kot pomembno pred-
nost tovrstnih srečanj izposta-
vlja izmenjavo praks posame-
znih dežel in izpostavlja, da 
je sprememb na področju je-
drske energije v zadnjih letih 
zelo veliko, zato so iz leta v 
leto vse bolj zanimive tudi si-
tuacije vsake sodelujoče drža-
ve. Romuni se tako v procesih 
odločanja na področju ravna-
nja z radioaktivnimi odpad-
ki zgledujejo celo po sloven-
ski praksi, kar potrjujejo naše 
uredbe, prevedene v njihov 
jezik, z namenom, da bi poi-
skali vzporednice z našo zako-
nodajo in določena področja 
podobno uredili v svoji.

Slovenijo je poleg župana ob-
čine Krško v Romuniji pred-
stavljala tudi Nadja Železnik 
z Agencije za radioaktivne 
odpadke, ki je pogodbena 
partnerica projekta Cowam 
in practice. 

Odgovori	na	pobude	in	
vprašanja	svetnikov	OS

O	Romih	s	predstavniki	
Ministrstva	za	šolstvo	in	šport
Na Občini Krško je 23. aprila potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, ki so se seznanili z 
nedavnimi incidenti v Osnovni šoli Leskovec in z odločitvijo prebivalcev Kerinovega grma, da do priklopa elek-
trike ne bodo v šolo pošiljali svojih otrok. Pristojni so razpravljali o rešitvah in možnostih ukrepanja in zaklju-
čili, da se morajo Romi vključevati v izobraževalne in zaposlitvene programe ter spoštovati zakonodajo. 

lahko skozi leta pripomogel k 
temu, da bodo romski otroci 
nekoč živeli bolje in drugače 
od svojih staršev. Dogovorili 
so se, da Občina Krško pristo-
pi k postavitvi večnamenske-
ga objekta v naselju Kerinov 
grm, za potrebe predšolske-
ga izobraževanja pa tudi vse-
življenjskega učenja odraslih 

oseb. Ministrstvo za šolstvo in 
šport je projektu ponudilo fi-
nančno soudeležbo.  

Korake k ureditvi stanja naj 
bi prispeval tudi zakon, ki 
govori o dodelitvi socialnih 
transferjev, s katerim naj bi 
bila vzpostavljena central-
na evidenca socialnih pomo-

či, ki naj bi se po tem modelu 
v bodoče funkcionalno in bolj 
pregledno razdelile. 

Glede na zahteve prebivalcev 
Kerinovega grma, da se elek-
trika priklopi po tretjem pla-
čanem obroku, torej pred do-
končnim izplačilom kupnine 
za zemljišče, pa občina Kr-
ško odgovarja, da so zahteve 
Romov neupravičene in v na-
sprotju s sklepom Občinskega 
sveta Občine Krško, sprejetim 
junija lani. Slednji določa, da 
je priključitev elektrike po-
gojena s pridobitvijo gradbe-
nega dovoljenja, le-to pa z 
lastništvom, ki ga Romi prido-
bijo po plačilu celotne kupni-
ne. Gre za pravno veljaven 
sistem od katerega ne more 
odstopati nihče, zato se Ob-
čina ne bo pustila izsiljevati 
sta poudarila župan Bogovič 
in podžupanja Somrakova. 

PGE	Krško	obiskala	delegacija	
Odbora	DZ	za	obrambo
Po obisku ministra za obrambo Karla Erjavca in visokih predstavnikov države na podro-
čju zaščite in reševanja ob obisku Vlade v Posavju februarja letos, je Poklicno gasilsko 
enoto Krško v petek, 18. aprila, obiskala še delegacija članov Odbora državnega zbora 
za obrambo, med njimi krški poslanec v Državnem zboru Stane Pajk, Aurelio Juri in Pe-
ter Bahčič. Delegacijo je vodil predsednik odbora Anton Anderlič.

vlogi, ki jo ima Poklicna gasil-
ska enota pri opravljanju vsa-
kodnevnih nalog požarnega 
varovanja v NEK in ukrepom 
nudenja pomoči prebival-

cem občine Krško v primeru 
morebitne jedrske nesreče. 
Ob koncu obiska so si gostje 
ogledali tudi posodobljen vo-
zni park in gasilsko opremo. 

Ob prazniku dela, 1. maju, vsem 
občankam in občanom čestitam, 
voščim veliko delovnih uspehov 
in želim prijetno prvomajsko 
praznovanje!

Franc Bogovič,
župan

Javni	razpis	za	sofinanciranje	stroškov	najema	
prireditvenega	šotora	v	občini	Krško	za	leto	2008

Občina Krško obvešča, da je organizirana javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta ter okoljskega poročila za poslovno cono Drnovo 
– vzhod. Dokumentacija je javno razgrnjena od 21. aprila 
do 23. maja 2008, v času uradnih ur, v prostorih Občine 
Krško ter v prostorih Krajevne skupnosti Krško polje.

V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo pi-
sne pripombe in predlogi, kot zapis v knjigo pripomb in 
predlogov na mestih javne razgrnitve ali se pisno posredu-
jejo Občini Krško, oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja. Javna obravnava bo v sredo, 14. maja 2008, ob 
18. uri, v Gasilskem domu Drnovo. Vljudno vabljeni!

Cikel	brezplačnih	predavanj:	
Pot	do	sreče	obstaja
Osnovni namen je staršem podati informacijo, da smo sami 
odgovorni za svojo srečo in da lahko z bolj ustreznim na-
činom mišljenja, čustvovanja in ravnanja najdemo pot do 
osebne sreče.

Vabimo vas na 2. predavanje z naslovom 
OBDOBJE OTROŠTVA - KAKO LAHKO STARŠI POMAGAMO 
OTROKOM IZPOLNITI RAZVOJNE NALOGE V OTROŠTVU

Z nami bo BOJAN PUCELJ
v sredo, 7. maja 2008 ob 19.00 uri,

v mali dvorani Kulturnega doma Krško.

Naš drugi predavatelj v ciklu Pot do sreče obstaja nam 
bo predstavil značilnosti razdobij otroštva, in sicer od 
rojstva do 6 mesecev, od 6 mesecev do 18 mesecev, od 
28 mesecev do 3. leta, od 3. do 6. leta, od 6. do 12. 
leta, nato še življenje in razvojne naloge otrok ter na 
koncu še položaj staršev med strukturo in oskrbo. 

Prisrčno vabljeni!

Javna	razgrnitev	OPPN	za	PC	
Drnovo	-	vzhod
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Skupnost občin Slovenije, katere član je tudi Občina Sevnica, 
je povabila na posvet v Kranj predstavitve vseh ključnih ak-
terjev, ki lahko pripomorejo k temu, da bodo občine lažje in 
v večji meri črpale sredstva evropskih skladov, da predstavi-
jo svoje programe in usmeritve v tej smeri. Komisija Državne-
ga zbora za nadzor javnih financ je sprejela poročilo Račun-
skega sodišča, ki je v reviziji postopkov pridobivanja sredstev 
pri nekaterih občinah ugotovilo, da bi občine z ustreznejšim 
pristopom lahko prispevale k boljšemu stanju glede porabe 
evropskih sredstev na nacionalni ravni. Pri njihovem mnenju 
pa je glavni problem v nacionalni ureditvi in delovanju siste-
mov izvajanja. Občine so predvsem pri projektih, sofinancira-
nih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izkazale veliko 
mero prizadevnosti za pridobitev sredstev in izvedbo projek-
tov. Pri  projektih kohezijskega sklada, ki so projekti nacional-
nega pomena, pa so občine precej časa morale čakati na na-
vodila, preglede in soglasja pristojnih državnih inštitucij. Zato 
so bila na posvetu predstavljena stališča Vlade RS, Službe Vla-
de RS za lokalno politiko in regionalni razvoj in drugih orga-
nov s cilji bolj ustrezne koordinacije in dela med občinami in 
državo ter predlogi za najbolj ustrezne rešitve pri morebitnih 
spremembah zakonodaje.

Seja	občinskega	sveta
V ponedeljek, 7.4.2008, je bila 12. redna seja Občinskega 
sveta Občine Sevnica. Svetniki so se seznanili s poslovanjem 
in načrti Javnega podjetja Plinovod, Regionalne razvojne 
agencije Posavje in Javnega zavoda za kulturo, šport, turi-

zem in mladinske dejavnosti. Seznanili so se tudi z izvaja-
njem socialno varstvene storitve pomoči na domu in sprejeli 
med 3 in 6 % dvig cen programov predšolske vzgoje. Sprejet 
je bil zaključni račun Občine Sevnica za leto 2007 in reba-
lans A proračuna za leto 2008 zaradi prijave ureditve cestne 
povezave od mostu pri Kopitarni do Griča na razpis za pri-
dobitev okoli pol milijona evrov sredstev Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Svetniki so pod-
prli ustanovitev skupnega prekrškovnega organa posavskih 
občin in zavrnili soglasje k statutu Zdravstvenega doma. 
Imenovali so predstavnike Občine Sevnica v svete javnih za-
vodov in potrdili uspešnost ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov. Obravnavo 36 točk dnevnega reda so uspešno za-
ključili po dobrih 5 urah trajanja seje.

Seja Občinskega sveta (vir: Vili Zupančič)

Obnova	ceste	skozi	Krmelj
Na osnovi nekaterih polemik, 
ki so se pojavile v zvezi z ure-
janjem regionalne ceste sko-
zi Krmelj, je bila v Krmelju 
sklicana terenska obravnava. 
Obravnave so se poleg župana 
s sodelavci, izvajalca in grad-
benega nadzora nad ureditve-
nimi deli udeležili tudi pro-
jektantka, nekateri svetniki 
Občinskega sveta občine Sev-
nica in predsednica Krajevne 
skupnosti Krmelj. Prisotni so 
se seznanili z osnovnimi pro-
jektnimi, pogodbeno-investi-
cijskimi in organizacijskimi 
okoliščinami, ki vplivajo na 
izvedbo in potek ureditvenih 
del. V obravnavi je bilo ugoto-
vljeno, da se ureditvena dela, 
skladno z veljavnimi pogod-
benimi določili predvidoma 
zaključujejo do konca maja 
letos in da posebnih okoli-
ščin, ki bi zahtevale podalj-
šanje tega roka, ni. Investi-
cijska vrednost bo povečana 
predvsem zaradi gradnje do-

datnega pločnika po levi stra-
ni od trgovine naprej, ki pa 
se izvaja na pobudo Krajevne 
skupnosti Krmelj. Pogodbe-
na vrednost po sedanji pogod-
bi, za ureditev 660 m ceste 
od skupaj predvidenih 970 m, 
brez dodatnih pločnikov, zna-
ša 557.000 evrov, od tega je 
sofinancerski delež Občine 
Sevnica 115.000 evrov. V zvezi 

s sporno širino vozišča, ki po 
projektni dokumentaciji zna-
ša 5,5 m, je ugotovljeno, da 
je določena na osnovi stanja 
prometa in tehničnih smer-
nic, ki jih za takšne kategori-
je cest predpisuje in priznava 
Direkcija Republike Slovenije 
za ceste. Širše vozišče, ki bi 
bilo seveda dobrodošlo za vo-
znike tovornih vozil, bi poleg 

večjih investicijskih stroškov 
za izvedbo in nižjega standar-
da za promet pešcev, v nase-
lju verjetno povzročilo pove-
čanje hitrosti vožnje in s tem 
znižanje splošnega nivoja pro-
metne varnosti in tudi bivalne 
kvalitete prebivalcev ob ce-
sti.  Poleg ureditve regional-
ne ceste, ki naj bi se z novim 
razpisom zaključila do konca 
naselja, so v Krmelju izraže-
ne pobude še za sočasno ure-
ditev parkirišč pri Inkosu in 
spomeniku ter ureditev neka-
terih priključnih cest in mej-
nih prometnih površin.  Kot je 
ugotovljeno, naj bi se tudi te 
ureditve v dogovoru med iz-
vajalcem, Občino in Krajevno 
skupnostjo izvedle skupaj z 
ureditvami regionalne ceste. 
Skladno z dogovori, ki jih je 
Občina v začetku aprila imela 
s predstavniki Direkcije za ce-
ste, pa se za drugo leto pred-
videva začetek ureditvenih 
del na križišču pri Barbari.

Cesta skozi Krmelj (vir: foto arhiv Občine)

Turistična zveza Občine Sevnica, Zavod za kulturno, šport, tu-
rizem in mladinske dejavnosti, Občina Sevnica in KS Zabukov-
je so v Zabukovju ob dnevu zemlje in zaključku čistilnih akcij v 
Občini Sevnica pripravili program z zasaditvijo lipe, tudi v spo-

min na pokojnega predsednika Janeza Drnovška. Pomen akci-
je je predstavila predsednica Turistične zveze Cvetka Jazbec, 
prisotne pa so nagovorili še Miloš Brinovec, vodja krajevne or-
ganizacije Zavoda za gozdove, Jože Prah, predstavnik Gibanja 
za pravičnost in razvoj, in župan Kristijan Janc. V kulturnem 
programu so nastopili učenci OŠ Sava Kladnika, aktiv kmečkih 
žena pa je poskrbel za družabni del prireditve.

Dan	Zemlje	v	Zabukovju

Zasaditev lipe v Zabukovju (vir: KŠTM)

Občina Sevnica je s strani pra-
vobranilstva v začetku tedna 
dobila prve poravnave glede 
vračila vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje. Vsaka 
poravnava bo posredovana v 
pregled in potrditev posame-
zni krajevni skupnosti. V pri-
meru potrditve poravnave s 
strani krajevne skupnosti bo 

Povračilo	vlaganj	v	telekomunikacijsko	omrežje

Regijska	komisija	za	
ocenjevanje	škode	v	občini	
Sevnica
Regijska komisija za ocenjeva-
nje škode ob naravnih in drugih 
nesrečah je na osnovi navodil 
Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje v času oce-
njevanja škode po neurju leta 
2005 opravila številne kontrol-
ne oglede. Na seji regijske ko-
misije za ocenjevanje škode v 
Posavju, ki jo vodi mag. Hrvoje 
Oršanič, je bil v mesecu janu-
arju 2008 sprejet predlog, da si 
predstavniki državne in regij-
ske komisije skupaj s predstav-
niki Občine Sevnica ogledajo 
opravljena končana sanacij-
ska dela na lokacijah, ki so bila 
najbolj prizadeta v neurju 21. 
avgusta 2005. Komisija in pred-
stavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so 
si ogledali sanacije škode na stanovanjskih objektih in objektih 
cestne infrastrukture, kjer je neurje povzročilo največ škode. 
Na koncu je bilo s strani članice državne komisije Ane Jakšič 
in predsednika regijske komisije mag. Hrvoja Oršaniča Občini 
Sevnica izrečena pohvala za dobro in kvalitetno izvedena sa-
nacijska dela, kar je bilo ugotovljeno tudi na terenu. Vse pri-
sotne je pozdravil tudi podžupan Srečko Ocvirk.

Regijska komisija na 
terenu (vir: foto arhiv 
Občine)

Vsem, ki vsaj občasno prihajate v Sevnico, je že kar domač po-
gled na gradbišče, ki je zaenkrat odprto na levi strani Kvedro-
ve ceste od Komunale do križišča pri železniški postaji. Verjetno 
vam je tudi znano, da gre za že večkrat omenjeno, prvo etapo 

ureditve regionalne ceste skozi Sevnico, ki se izvaja v soinvesti-
torstvu Direkcije Republike Slovenije za ceste in Občine Sevnica. 
V tem projektu se poleg kompletne obnove vozišča ceste predvi-
deva tudi obojestranska razširitev površin, ki so namenjene pe-
šcem in kolesarjem z javno razsvetljavo ter obnova, prestavitev 
in zaščita kanalizacije in ostalih komunalnih vodov. Prva etapa, ki 
se že izvaja, zajema odsek od stavbe Terce do Ajdovca, druga in 
tretja etapa v nadaljevanju pa do stare Sevnice. Trenutno je v iz-
vajanju razširitev in gradnja opornih zidov nad cesto na že ome-
njenem odseku pod Naseljem heroja Maroka.  V zvezi z izvedbo 
te investicije je bil ta teden v Sevnici sklican operativni sesta-
nek med strokovnimi službami investitorjev, projektantom, nad-
zorom ter izvajalcem. Na sestanku so bile obravnavane proble-
matike, ki se tičejo trenutnega izvajanja ter določene aktivnosti 
za nadaljevanje. Prvenstveno so bile obravnavana problematika 
odkupov zemljišč potrebnih za gradnjo ter predvsem uskladitve 
projektne dokumentacije za sočasno gradnjo meteorne in fekal-
ne kanalizacije na odseku prve in druge etape. Dela na prvi etapi 
naj bi se predvidoma zaključila do konca oktobra 2008, vse ude-
ležence v prometu pa prosimo za potrpežljivost in dosledno upo-
števanje omejitev med gradnjo.

Obnova	ceste	skozi	Sevnico

Obnova ceste skozi Sevnico (vir: foto arhiv Občine) 

Osnovni šoli Blan-
ca je s številni-
mi aktivnostmi 
uspelo izpolni-
ti dvoletni pro-
gram Eko šole. 
Pako so izpolnili 
pogoje za podpis 
Eko listine, pri-
dobili so Eko za-
stavo in potrdi-
li naziv Eko šola. 
Ob tej priložno-
sti so pripravili 
prireditev v kul-
turni dvorani na 
Blanci, kjer so Eko listino podpisali predstavnik učencev, 
mentorji, ravnateljica ter predstavniki Krajevne skupnosti, 
sveta šole, Občine in Javnega podjetja Komunale.

Podpis	eko	listine	na	OŠ	
Blanca	

Podpis Eko listine (vir: arhiv OŠ 
Blanca)

Župan Kristijan Janc se je zaradi arheoloških raziskav, ki se 
bodo izvajale na Loškem polju na območju lokacije bodoče 
čistilne naprave, sestal z direktorjem Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije Robertom Peskarjem. Na sestan-
ku je poleg predstavnikov Občine Sevnice in Zavoda prisostvo-
val tudi predstavnik izvajalca izgradnje čistilne naprave Nivo 
Celje ter predstavnik Javnega podjetja Infra in predstavnika 
Holdinga Slovenskih elektrarn zaradi del v okviru izgradnje HE 
Blanca, saj se na tem območju ureja nadvišanje Loškega po-
lja. Preliminarne raziskave so pokazale, da so na tem obmo-
čju ostankih arheoloških najdb. V teku je izbor za izvajalca ar-
heoloških raziskav, katerega postopek vodi Zavod za varstvo 
kulturne dediščine. Glede na dejstvo, da je z deli zaradi dvi-
ga gladine reke Save na obratovalno koto, ki bo predvidoma v 
mesecu oktobru, potrebno pričeti v mesecu maju oziroma ju-
niju, se je župan Kristijan Janc zavzel, da se arheološke razi-
skave zaradi sproščanja območja gradnje pričnejo v čim kraj-
šem času in izvajajo pospešeno. Direktor Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine bo tako skušal z zagotovitvijo dodatnih ekip 
na terenu čim prej zagotoviti pričetek raziskav. 

Arheološke	raziskave	na	
Loškem	polju

Sredstva	evropskih	skladov

poravnavo podpisal tudi žu-
pan Kristijan Janc. Podpisa-
na poravnava bo posredova-
na na pravobranilstvo, ki jo 
bo posredovalo Slovenski od-
škodninski družbi. V roku  60 
dni od prejema poravnave 
mora Slovenska odškodninska 
družba znesek poravnave  iz-
plačati vlagatelju zahtevka, 

ki je Občina Sevnica. Obči-
na bo denar po sistemu deli-
tve, glede na višino priznanih 
vlaganj in število upravičen-
cev, določenih s strani pristoj-
nih predstavnikov KS, naka-
zala končnim upravičencem. 
Pred nakazilom bo Občina od 
vsakega upravičenca potrebo-
vala davčno številko, številko 

osebnega računa in v primeru 
smrti upravičenca še sklep o 
dedovanju.
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KRVODAJALSKA	AKCIJA	-	
Darujmo	kri,	rešujmo	življenja

Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki bolnikom omogoča ohra-
njanje zdravja, preprečevanje posledic in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajal-
ci, saj si pri tovrstnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Krvodajalstvo je 
odsev človečnost, ki temelji na načelih prostovoljnosti, brezplačnosti in anonimnosti.

Ali ste vedeli? Dnevno v Sloveniji potrebujemo 400 krvodajalcev, da rešimo življenja 
bolnikov in ponesrečencev, ki nujno potrebujejo kri.

Vsi, ki želite pomagati, lahko darujete kri, če izpolnjujete osnovne pogoje za krvoda-
jalca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 
kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 4 mesece, moški vsake 3 mesece.

Vabimo vas, da se pridružite krvodajalski akciji, ki bo 
v četrtek, 15. maja 2008 od 10. do 15. ure, in

v petek, 16. maja 2008 od 8. do 12. ure, v Mladinskem centru Brežice.

Krvodajalsko akcijo organizira Območno združenje Rdečega križa Brežice. 
Krvodajalsko akcijo podpira tudi Občina Brežice.

Darujmo kri, rešujmo življenja!

Rešitev	prostorske	
problematike	OŠ	
Brežice	blizu
OŠ Brežice, ki je bila zgraje-
na v 70. letih prejšnjega sto-
letja, do danes, razen delnih 
obnov, še ni bila temeljito ob-
novljena. Občinski svet Obči-
ne Brežice je na 28. seji leta 
2006 potrdil Dokument identi-
fikacije investicijskega projek-
ta ureditve prostorske proble-
matike na OŠ Brežice. Rešitev 
prostorske problematike zaje-
ma temeljito prenovo šolske 
zgradbe in izgradnjo športne 
dvorane ob osnovni šoli Bre-
žice.

Končan je razpis za izbor iz-
vajalcev, v teku je preverja-
nje prijav in izbor najboljšega 
ponudnika izmed štirih prija-
vljenih. Pri projektu temelji-
te obnove so predvidena šte-
vilna dela: sanacija tlakov, 
sanacija fasade, toplotna izo-
lacija, sanacija sanitarij, za-
menjava vrat in oken, v celoti 
se obnovijo elektro in strojne 
inštalacije, preureditev seda-
njih garderob pri telovadnici, 
atriji se zaprejo, preureditev 
upravnih prostorov, nova ure-
ditev zobne ordinacije, ure-
ditev prostora za strojno ob-

Svetniki	o	obnovi	osnovne	šole,	gradnji	športne	
dvorane	in	nabavi	gasilske	avto	lestve	
V ponedeljek, 21. aprila 2008, se je končala 4. izredna seja Občinskega sveta Občine Brežice. Svetniki 
so potrdili sklepe o novelizaciji Dokumentov identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo OŠ 
Brežice in izgradnjo športne dvorane. Svetniki so sprejeli tudi sklep o nabavi nove gasilske avto lestve, 
ki je nujno potrebna za reševanje iz višjih zgradb v primeru požarov in ob potresih.

DDV-ja je približno 3 milijone 
evrov, v finančni konstrukciji 
bodo sodelovali Ministrstvo za 
šolstvo in šport,  Občina Bre-
žice in KS brežiškega šolskega 
okoliša. Predvideni rok izved-
be obnove brežiške osnovne 
šole je od maja 2008 do  sredi-
ne septembra 2008, v kolikor 

se ne bodo pojavila nepredvi-
dena dodatna dela. 

Izgradnja	športne	
dvorane
Izgradnja športna dvorana ob 
osnovni šoli Brežice bo omo-
gočila učencem OŠ Brežice 
ustrezne pogoje za izvaja-
nje ur športne vzgoje in inte-
resnih dejavnosti v programu 
devetletke na OŠ. Pri izde-
lavi idejne zasnove za špor-
tno dvorano so bili upošte-
vani tudi cilji, da se zagotovi 
ustrezne prostorske pogojev 
tudi za izvajanje programov 
športa v društvih in čim ve-
čjemu številu športnih pa-
nog, ki so razvite v naši obči-
ni. Posebna pozornost je bila 
namenjena tistim športnim 
panogam, ki trenutno nima-
jo najprimernejših ali pa za 
vadbo sploh nimajo prosto-
rov, kot sta rokomet in gim-
nastika. 

Z ureditvijo zunanjih športnih 
površin, ki bodo obsegali ro-
kometno asfaltno igrišče (na 
njem tudi košarka, odbojka), 
krožno tekališče in tekališče 
60 m, skok v daljino, travna-
to igrišče ter igralno enoto 
za razredno stopnjo, se bodo 
lahko izvajali tudi programi 
za otroke in mladino med vi-
kendi in počitnicami.

S prestavitvijo obstoječega 
»balona« na drugo primer-
no lokacijo bodo pridobljene 
dodatne športne površine, ki 
jih v Brežicah in v občini na-
sploh potrebujemo za izvaja-
nje programov športa na vseh 
nivojih. Športna dvorana po-
meni tudi prireditveni pro-
stor za večje, tudi mednaro-
dne športne prireditve, kot 
tudi za kulturne, glasbene in 
podobne dogodke. In ne na-
zadnje se z izvedbo investici-
je postavljajo osnovni pogoji 
za razvoj športnega turizma v 
občini. Pri tem velja poudari-
ti, da bo športna dvorana na-
menjena za vadbo različnih 
športov, od rokometa, košar-
ke, odbojke, malega nogome-
ta, badmintona, tenisa, boril-
nih veščin (ju-jitsu, karate), 
aerobike, gimnastike, pleza-
nja, v kleti pa bo rezerviran 
prostor za ureditev strelišča 
in kegljišča. 

Vrednost naložbe znaša 
6.822.732 evrov in vključuje 
tudi ureditev zunanjih špor-
tnih površin ter prestavitev 
nadkritega rokometnega igri-
šča. Ministrstvo za šolstvo in 
šport bo prispevalo približno 
11 % sredstev za normativni 
del dvorane, to je tisti del, ki 
pripada šoli glede na splošno 
sprejete standarde. Nadstan-
dard oz. športni standard bo 
financirala občina sama, upa-
mo pa tudi na uspešno kandi-

diranje na razpisu MŠŠ – sek-
torja za šport.

Nabava	nove	
gasilske	avto	
lestve

Svetniki so podprli tudi pre-
dlog nabave gasilske avto le-
stve za Gasilsko zvezo Breži-
ce v vrednosti 500.000 evrov. 
Naložba, ki se zdi na prvi po-
gled draga, je potrebna inve-
sticija, saj je sedanja lestev 
stara že 40 let in potrebna 
popravila, ki pa je ocenje-
no kot nesmotrno in neraci-
onalno.

Zavedati se moramo, da stoji 
občina Brežice na enem naj-
bolj potresnih območij v Slo-
veniji, reševanje iz starejših 
in višjih stavb pa je brez le-
stve nemogoče. S podobnimi 
težavami bi se srečali gasil-
ci ob nevarnosti požara, ki ga 
nekajkrat na leto preprečijo. 
Pomisleki ob ceni lestve se 
razblinijo ob vprašanju, kako 
postaviti ceno za rešeno člo-
veško življenje. Kot so deja-
li nekateri svetniki v razpravi 
o novi avto lestvi – rešenega 
življenja se ne da ovrednoti-
ti. Tudi eno rešeno življenje 
s pomočjo gasilske lestve bo 
poplačana investicija. Pri fi-
nančni konstrukciji bo s svo-
jim deležem sodelovalo tudi 
Ministrstvo za obrambo.

Delo vliva olje v svetilko 
življenja, mišljenje 
vžiga njen plamen.

(John Bellers)

Spoštovani delavke in delavci, občanke, občani občine Brežice 
ter bralci Posavskega obzornika!

Ob mednarodnem dnevu dela vam želim, da vam vaše delo 
prinaša zadovoljstvo, uspeh, pa tudi zaslužen počitek. Verja-
mem, da se bomo pogosto srečevali ob uspešnih projektih in 
skupaj ustvarjali prihodnost.

Želim vam, da prvomajske praznike preživite v prijetnem raz-
položenju in v družbi vam dragih ljudi.

Ivan Molan, župan Občine Brežice, s sodelavci

delavo v tehničnih učilnicah, 
razširitev knjižnice, zame-
njava vseh obstoječih lese-
nih parketov, zamenjava lese-
nih stropov, trakti bodo ločeni 
s požarno odpornimi vrati, na 
strehi bodo vgrajene kupo-
le za odvod dima in toplote 
v primeru požara, v vsakem 

traktu bodo zgrajene požar-
ne stopnice, urejen bo pro-
metni režim ob šoli, razširili 
bodo avtobusno postajališče, 
urejen bo odstavni prostor za 
osebna vozila na Šolski in Lev-
stikovi ulici, prostor za odpad-
ke, odstranjen bo prostor za 
shranjevanje plinskih jeklenk, 
v celoti bo obnovljena kuhinja 
in opremljena z novo opremo.

Občina Brežice in OŠ Brežice 
sta pripravili ustrezno organi-
zacijo pouka za osnovnošolce 

za obdobje obnove šole, ki se 
bo pričelo predvidoma v drugi 
polovica maja. Učenci razre-
dne stopnje bodo obiskova-
li pouk na drugih lokacijah, in 
sicer na Ekonomski srednji šoli 
Brežice, Glasbeni šoli Brežice 
in v Mladinskem centru Breži-
ce, predmetna stopnja pa bo 

do konca šolskega leta na šoli. 
Prvo polovico septembra bodo 
učenci razredne stopnje obi-
skovali pouk na istih lokacijah 
kot ob zaključku tega šolskega 
leta, predmetna stopnja pa bo 
imela pouk popoldne na Eko-
nomski srednji šoli. Športna 
vzgoja v času izgradnje dvo-
rane bo potekala tako kot se-
daj v obstoječi telovadnici in 
balonu.

Ocenjena vrednost investici-
je obnove šole brez opreme in 
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Obe sta v Ormožu pred šte-
vilnimi zadovoljnimi gledal-
ci odigrali pomembno vlogo 
v ženskem mladinskem mo-
štvu Slovenije, v ekipi, ki 
sistematično dobro dela že 
nekaj let. Rezultati so vidni, 
ekipa je dosegla uspeh pod 
vodstvom trenerke Marte 
Bon, ki je sicer po tem uspe-
hu prevzela člansko ekipo 
Krima, tako da bo v repre-
zentanci postavljen nov tre-
ner. Slovenke so zapovrstjo v 
treh dneh premagale repre-
zentanci Švice s 26:20 (Var-
lec 2 in Videnič 2 zadetka), 
Češke s 30:22 (Varlec 7, Vi-
denič 3) ter za zaključek v 
odločilni tekmi še favoritko 
kvalifikacij Norveško z 28:27 
(Varlec 4, Videnič 1).

V kratkem telefonskem po-
govoru sta Barbara Varlec 
in Urška Videnič povedali 
o svojih vlogah v reprezen-
tanci in njunemu nekdanje-
mu klubu iz Brežic. Barba-
ra je dejala: »Zelo mi je žal, 
da zaradi bolezni nisem mo-
gla nastopiti na nedavni tek-
mi med ŽRK Brežice in RK 
Krim v Brežicah, saj bi bila 
to prva »domača« tekma po 
mojem odhodu v Krim. Res 
sem se hotela pokazati pred 
domačimi navijači, ki so 
nas v preteklosti tako vne-
to vzpodbujali. Drugače pa 
redno spremljam dogajanje 
v brežiškem klubu in imam 
stike z nekdanjimi soigralka-
mi. Težko je v majhnih sre-

Brežičanki	uspešno	gradita	
svoji	karieri
BREŽICE - V Ormožu so bile konec marca kvalifikacije za uvrstitev na žensko mladinsko svetovno prven-
stvo v rokometu, ki bo od 21. julija do 3. avgusta 2008 v Makedoniji. Na prvenstvo se je skozi kvalifi-
kacije uvrstila tudi mladinska reprezentanca Slovenije, katere barve sta zastopali tudi dve bivši članici 
brežiškega rokometnega kluba, Bizeljanka Barbara Varlec, igralka RK Krim, in Brežičanka Urška Videnič, 
članica kočevskega ženskega rokometnega kluba. 

dinah doseči kaj več, veliko 
pa je odvisno od finančnega 
stanja, seveda pa ne vse. Če 
se na treningih dobro dela, 
lahko z redno vadbo in pra-
vim pristopom marsikaj na-
doknadiš. S svojo vlogo v 
zadnjih mladinskih in član-
skih reprezentančnih akci-
jah sem zelo zadovoljna. Na 
mladinskem kvalifikacijskem 
turnirju sem bila razglaše-
na celo za najboljšo igral-
ko. Uspele smo premagati 
favoritinje na tem turnirju, 
igralke iz Norveške, ki imajo 
nedvomno večji sloves kot 

me. Na finalu 
mladinskega 
SP med 16 re-
prezentanca-
mi nismo brez 
m o ž n o s t i , 
vendar sta se 
žal v zadnjem 
času poškodo-
vali dve po-
membni igral-
ki Zrnečeva in 
prva vratar-
ka Pandžiče-
va, kar naše 
možnosti za 
dobro uvrsti-
tev nedvomno 
z m a n j š u j e . 
Naš rod igralk 
1988 in mlajše 
se je sicer re-
dno uvrščal na 
finala EP in SP, 
meni pa zara-
di poškodb za-
enkrat še ni 
uspelo zaigra-

ti na nobenem, tako da se 
Makedonije veselim.«  

Urška pa je povedala: »S 
svojo vlogo v reprezentanci 
sem kar zadovoljna. Igram 
približno en polčas na tek-
mo, večkrat pa se taktično 
menjam in igram le v napa-
du. Seveda bi si želela igrati 
še več, vendar pa si z Janko-
vičevo iz Celja uspešno deli-
va igralni čas na parketu. V 
reprezentanci se največ dru-
žim s »cimro« Amro Pandžič, 
vratarko, ki se je nesrečno 

poškodovala na finalu slo-
venskega pokala in bo žal iz-
pustila mladinsko SP v Make-
doniji. V Makedoniji si želim 
borbe za kolajne, ki smo jih 
s to reprezentanco že osva-
jale v mlajših kategorijah. 
To je naša zadnja priložnost 
pred dokončnim prehodom 
med članice in verjamem, 
da se bomo še bolj potrudi-
le, strnile vrste in se prebile 
med nosilce kolajn.«

Kvaliteto sedanjemu rodu 
letnic 1988 pa vedno bolj 
pripisujejo tudi vodilni slo-
venski rokometni strokov-
njaki. Trener članske repre-
zentance Robert Beguš že 
nekaj časa uvršča Barbaro 
tudi na seznam članskih re-
prezentantk. Na zadnji ak-
ciji članske reprezentan-
ce, turnirju v Chebu, kjer so 
Slovenke osvojile drugo me-
sto za ekipo Danske, je bila 
Barbara prva strelka ekipe z 
21 goli v štirih tekmah. Bar-
bara je z igro navdušila, Be-
guš pa pravi, da Varlečeva 
vse bolj prevzema odgovor-
nost v ekipi, zaupajo pa ji 
tudi soigralke.

Obema Brežičankama pa že-
limo v prihodnje zdravja, v 
ostri konkurenci brežiških 
športnikov pa več sreče pri 
podelitvi priznanj športni-
kom in športnim delavcem 
občine Brežice.

Luka Šebek

Barbara Varlec v Krimovem dresu

KOPER – V nedeljo, 13. apri-
la, je v koprski dvorani Bo-
nifika potekalo državno pr-
venstvo v judu za starejše 
deklice in dečke ter mla-
dince in mladinke. Veronika 
Grabnar in Tina Koprivec 
sta osvojili naslov državne 
prvakinje v judu pri starej-
ših deklicah, Ana Marie Gre-
gorčič pa tretje. Pri starejših 
dečkih je osvojil peto mesto 
Jan Pirc in Ivan Kos sedmo. 
Matic Lampič je osvojil na-
slov državnega mladinskega 
prvaka v judu in s tem obra-
nil lanski naslov in napove-
dal dobro pripravljenost za 
nadaljevanje sezone, saj je 
njegov cilj uvrstitev na mla-
dinsko svetovno prvenstvo 
na Tajsko.

Uspešni	judoisti	iz	Krmelja

Matic Lampič (drugi 
z leve) iz Judo kluba 
Olimpija - Krmelj med 
svojimi klubskimi kolegi po 
osvojitvi naslova državnega 
mladinskega prvaka v judu

Prvo nedeljo v aprilu je potekala zadnja športno plezalna tek-
ma Vzhodne lige v Slovenj Gradcu. Udeležba mladih plezalcev 
je bila rekordna, saj jih je tekmovalo preko 140 iz klubov vzho-
dne Slovenije, Hrvaške in Srbije. Da je tekmovati dober motiv 
tudi za najmlajše, je letos dokazovalo tudi 11 mladih plezalcev 
Posavskega alpinističnega kluba. Iz tekme v tekmo smo dosega-
li boljše rezultate. Predstavnice letos nismo imeli le med cici-
bankami. Med 23 klubi so na koncu svojemu priplezali 1684 točk 
in zasedli 7. mesto. 
Že pri cicibanih nas je z 2. mestom razveselil in potrdil dobro 
plezalno pripravljenost Jaka Pinterič. Ker je odlično plezal tudi 
na preostalih tekmah, si je priboril tudi končno skupno 2. me-
sto. Mlajši deček Domen Longo je bil tokrat 10., kar ga je na 
koncu pripeljalo do 12. mesta v skupni razvrstitvi. V tej katego-
riji smo imeli še enega predstavnika. Tit Voglar je ligo končal na 
32. mestu. Med mlajšimi deklicami sta letošnje leto tekmovali 
Nina Kurinčič, ki je tokrat s priplezanim 8. mestom tekmovanje 
zaključila na skupnem 11., Lea Koprivc pa je bila 13., vseh 5 te-
kem pa jo je pripeljalo na skupno 15. mesto. Tekmovali so tudi 
trije starejši dečki. Razveselil nas je Ambrož Novak, ki je bil 
2., prav tako je bil 2. tudi v skupni razvrstitvi. Tokrat si je Tadej 
Netahly priplezal zelo lepo 5. mesto, ligo pa je zaključil kot 8. 
Matic Ivačič je bil le dve mesti za njim, 7., v skupnem seštevku 
pa pristal na 9. mestu. Kar tri dekleta so se uvrščala med 12. in 
17. mestom v kategoriji starejših deklic. Irna Lepak in Miša Ko-
ritnik sta si v Slovenj Gradcu delili 12. mesto. Celotno tekmova-
nje pa so končale Irna na 15., Miša na 16. in Maja Debelak, ki 
je bila tokrat odsotna, na skupnem 17. mestu. 
Vsa pohvala gre tako tudi vsem inštruktorjem, ki z otroci pri-
dno delajo na umetni steni v Osnovni šoli Brestanica. Ker veliko 
otrok obiskuje krožek športnega plezanja, je to samo še potrdi-
lo, da šport pridobiva na popularnosti.

www.pak.si

Jaka	Pinterič	in	Ambrož	
Novak	med	najboljšimi

Ob tem je bil, po mnenju strokovnega vodstva,  ki so ga sesta-
vljali trenerji vseh štirih klubov, najboljši desni zunanji igralec 
prvenstva krški rokometaš Rok Kodrič. Poleg Krčanov so na tur-
nirju nastopili še rokometaši iz Celja, Trebnjega in Škofje loke. 
Mladi Krčani so izgubili tekmo proti rokometašem iz Škofje loke 
ter proti končnim prvakom iz Celja. V obračunu z ekipo iz Treb-
njega za končno 3. mesto pa so bili vendarle uspešnejši roko-

metaši iz Krškega ter nasprotnike premagali s končnim rezulta-
tom Krško – Trebnje (26:24). V vodstvu RK Krško so mnenja, da 
se s tem uspehom kažejo rezultati  resnega dela mlajših selek-
cij. Tudi ekipi letnikov 93 in 95 sta namreč v samem slovenskem 
vrhu. Mlajši igralci so svojo priložnost dobili tudi v zadnjem kolu 
1. B lige, ko so Krčani uspeli premagati ekipo iz Dobove, in sicer 
s končnim rezultatom Krško – Dobova (33:25). Ekipa Krškega je 
tako prvenstvo končala na 4. mestu. 
Vodstvo kluba še poudarja, da je napredek viden v vseh kate-
gorijah, zato so z letošnjo sezono zelo zadovoljni. O naslednji 
sezoni, ko naj bi se okrepljena članska ekipa potegovala za 1A. 
ligo, pa bodo več spregovorili v poletnih mesecih.

Krški	rokometaši	tretji	v	državi
KRŠKO - Starejši dečki iz krškega rokometnega kluba le-
tnik 1994 so si na zaključnem turnirju četverice 19. in 
20. aprila v Celju zagotovili velik uspeh. Domov so se na-
mreč vrnili z dvema porazoma in eno zmago ter končnim 
3. mestom v državi. Za mlade Krčane je to največji uspeh 
v njihovi kratki karieri. 

KRŠKO - Nogometaši NK Krško so v zadnjih dveh krogih izgu-
bili z Aluminijem in Bonifiko in se zaradi dveh zmag Zagorja 
pomaknili na 8. mesto prvenstvene lestvice z le dvema toč-
kama prednosti pred predzadnjim Zavrčem. 

Krški nogometaši so tudi drugič letos izgubili z ekipo Aluminija 
iz Kidričevega. V drugi polovici prvega polčasa so Krčani v ožji 
obrambi napravili dve veliki napaki, kar so gostitelji znali ka-
znovati in na odmor odšli z visoko prednostjo 2:0. Drugi polčas 
je Krško pričelo ofenzivno, vendar so bili napadi jalovi. Poda-
tek, da so v drugem polčasu Krčani samo enkrat sprožili strel 
proti vratom Aluminija, pove vse. V zaključku so domačini še 
enkrat kaznovali tokrat slabo Krško in končni rezultat 3:0 je bil 
realen pokazatelj dogodkov na igrišču.
Že v sredo pa je bila odigrana tekma proti SC Bonifiki, ki je Kr-
ško letos že premagalo z goloma v zadnjih minutah srečanja. 
Dvoboj se je pričel z napadalno igro Krčanov, vendar je že, kot 
nič kolikokrat, vse skupaj pokvarila nespametna poteza zadnje 
obrambne linije, ki je v 5. minuti dovolila gostom, da so iz pre-
kinitve povedli. V nadaljevanju sta obe moštvi prikazali napa-
dalno igro, gostujoči napadalci pa so prikazali večjo kvaliteto 
pri zaključevanju napadov in Vezirovič je tako prejel še dva 
zadetka. Za končni rezultat 1:3 je poskrbel rezervist Panič z 
lepim zadetkom v desni kot vratarja Rupnika.
Sledijo tekme z direktnimi konkurenti za obstanek: najprej Kr-
čani odhajajo na vroče gostovanje v Zagorje, potem prihaja 
NK Zavrč, sledita pa gostovanji pri NK Krka ter ND Mura05. 
Upamo, da bodo Krčani neposrednim konkurentom dokazali, 
da si zaslužijo tudi naslednjo sezono igrati v 2. SNL, navijače 
pa vabimo, da jih pri tem vzpodbujajo s tribun.  G.P.

Prihajajo	odločilne	tekme

KRŠKO - Ekipa deklet iz OŠ Jurija Dalmatina Krško v posta-
vi Laura Škvorc, Nives Žunec in Tjaša Škvorc je zmagala na 
11. odprtem ekipnem državnem osnovnošolskem prvenstvu v 
šahu za dečke in deklice do 12 let, ki je potekalo v Ljublja-
ni. V hotelu City v Krškem bo sicer od 1. do 4. maja potekal 
tretji Festival šaha s številnimi državnimi prvenstvi, ki ga go-
sti Šahovski klub Triglav Krško.

Krčanke	državne	prvakinje
PIŠECE - V dvorani OŠ Pišece je potekalo 7. mednarodno pr-
venstvo Pišec v badmintonu, ki se ga je udeležilo 20 tekmo-
valk in tekmovalcev iz sedmih slovenskih klubov. Med fanti 
je sta bila od domačinov najboljša Toni Hotko, ki je zase-
del 4. mesto, ter Marko Račič, ki je bil 10. Pri dekletih je 
Bojana Klavs (BK Zagorje) v dramatičnem finalu premagala 
domačinko in prvo nosilko Majo Sušin, tretja je bila Mojca 
Omerzel. V igri dvojic sta bila Sušinova in Račič tretja.

Sušinova	izgubila	v	finalu

Posavski	borci	osemkrat	na	
odru
KRŠKO, BREŽICE – Krški in brežiški borci so se v postojni ude-
ležili državnega prvenstva v disciplinah semi contact, full 
contact in K1. Člani Kluba tajskega boksa Krško in Športne-
ga društva Barakuda so z združenimi močmi osvojili štiri me-
dalje: v disciplini full contact je debitant Roman Plahuta 
v kategoriji do 81 kg osvojil 3. mesto, Primož Hribšek (K1 
pravila do 81 kg) se je kljub poškodbam prebil do bronaste 
medalje, Iris Jeler pa je slavila v obeh disciplinah (full con-
tact in K1) pri članicah do 60 kg. Štirje člani Thai boksing 
kluba Brežice so osvojili ravno toliko naslovov državnih pr-
vakov v K1 stylu. V kategoriji do 75 kg je slavil Jure Špi-
talar, v kategoriji do 81 kg je bil brez resnejše konkuren-
ce Rožle Jazbinšek, za las je v kategoriji do 86 kg zmagal 
tudi Klemen Gorišek, veselili pa so se tudi zmage v kate-
goriji +91 kg.

Nove	medalje	strelcev
LESKOVEC, BREŽICE – Leskovška strelka Jelica Majstorovič 
je na 17. državnem prvenstvu v streljanju z zračno puško za 
člane in mladince na Ptuju v svoji prvi članski sezoni osvoji-
la srebrno odličje. Brežiški strelci in strelke z zračno pištolo 
so na Ptuju osvojili tri medalje: v finalu članic se je držav-
na rekorderka Vesna Kržan prebila na tretjo stopničko, pri 
mladinkah se je Gabrijela Pešec kljub temu, da je nastopila 
bolna, zavihtela na drugo mesto, tretje mesto pa so osvoji-
li tudi brežiški mladinci v postavi Tadej Sečen, Marko Pše-
ničnik in Martin Pešec. 
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Geslo križanke pošljite do četrtka 22.5.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., Šola tujih jezikov,  
Glavni trg 11, 8000 Novo mesto:

Nagrajenci 5/08 številke:
1. Jožica Kolenc, Papirniška ul. 15, Krško
2. Tatjana Račič, Pod obzidjem 18, Brežice
3. Stanka Strah, Boštanj 14 C, Boštanj

Geslo 07/2008 številke: 
ZAVESE ZA VAŠ DOM

Nagrade:
1. nagrada: Bon v vrednosti 20,00 €
2. nagrada: torbica Yurena za okoli pasu
3. nagrada: denarnica Yurena

Javni poziv vsem izdelovalcem turističnih 
spominkov iz občine Brežice 

za poslovno sodelovanje 

Vse izdelovalce turističnih spominkov iz občine 
Brežice ponovno vabimo, da se vključijo v novo 

dejavnost Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice - 
posredovanje pri prodaji turističnih spominkov, ki se bo 
opravljalo v prostorih Turistično informacijskih centrov.

Del turistične ponudbe so tudi Vaši izdelki, ki jih 
ustvarjate v svojih okoljih in predstavljajo identiteto 

našega turističnega območja. Zato Vas vabimo, da 
skupaj ponudimo turistom svojo bogato in pestro 

turistično ponudbo!

Vse zainteresirane za poslovno sodelovanje vabimo, 
da se oglasite na sedežu Zavoda za podjetništvo in 

turizem Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali v 
Turistično informacijskem centru Brežice, Cesta prvih 

borcev 22, Brežice in s seboj prinesete:
Kopijo veljavnega potrdila o registraciji za opravlja-
nje svoje dejavnosti
Vzorec izdelka z navedbo cene izdelka
Veljaven cenik izdelkov

S posredovanjem pri prodaji Vaših izdelkov bomo 
pričeli po sklenitvi ustreznih pogodb, s katerimi bodo 
določene obveznosti in pravice pogodbenih strank.

Za vse dodatne informacije smo Vam na razpolagi:
na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice, 

telefonska številka 07-49-90-680, kontaktna oseba:
Sanela Halilović

sanela.halilovic@zpt-brezice.si
in v Turistično informacijskem centru Brežice, 

telefonska številka 07-49-66-995, kontaktna oseba:
Mojca Lubšina

mojca.lubsina@zpt-brezice.si

PRIVOŠČITE SI IZLET IN ODKRIJTE ŠE NEODKRITO 

Naj vas povabimo v naše kraje odkrivati naravne in kultur-
ne lepote; pa naj bo to peš, s kolesom, z družino ali z dru-
štvom. Na hitro se podajte z nami in podoživite lepote, ki 
se ponujajo na vsakem koraku.
Z mestnim vodičem se napotimo po mestu Brežice in pot 
zaključimo pri gradu Brežice. V Posavskem muzeju, sko-
zi zbirke iz različnih obdobij, odkrijemo zgodovino naših 
krajev. Preden pa se podamo na vinsko cesto, moramo za-
viti v grajsko klet Vina Brežice, kjer nas očarajo odlični 
okusi najžlahtnejše kapljice. Nadaljujemo proti vinski ce-
sti, obiščemo repnice in dobre domače gostilne, kjer se 
tudi okrepčamo. Med potjo si ogledamo tudi gradove, ki 
se bohotijo v vsej svoji veličini in izpričujejo zgodbe. Kako 
zavedni so domačini, govorijo privatne etnološke zbirke, 
kjer odkrijemo, kaj vse so uporabljali vinogradniki, kme-
tje, obrtniki, gospodinje in ostali. Za konec potepanja pa 
zavijemo na termalno riviero in si privoščimo počitek v 
termalni vodi. Najdrznejši pa se raje odločite za spust s 
kajakom in kanujem. 

Smo vas prepričali? Vse to in še kaj bomo pripravili za vas. Na 
vas je samo, da se odločite, vse ostalo bomo naredili mi.

Kontakt – Mojca Lubšina, 
07 49 66 995, mojca.lubsina@zpt-brezice.si

1.

2.
3.

TIC BREŽICE
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice

tel./fax: 00386 (0)7 49 66 995
tic-brezice@zpt-brezice.si

TIC ČATEŽ OB SAVI
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi

Telefon: 00386 (0)7 49 36 757
tic-catez@zpt-brezice.si

KRŠKO - V četrtek, 
24. aprila, sta na ti-
skovni konferenci Du-
šan Vodlan ter Blaž Kr-
stič (na sliki), člana KK 
Olimp 2004, najavila 
udeležbo in predstavila 
svoji spremljevalni ekipi 
za zahtevno kolesarsko 
preizkušnjo z imenom Dirka okrog Slovenije - DOS EXTREME 
2008. Dirka okrog Slovenije, ki se bo pričela 8. maja zvečer 
v Postojni, naj bi bila druga najzahtevnejša kolesarska pre-
izkušnja na svetu, saj je dolga 1.186 kilometrov. Kolesarja 
sta orisala tudi svoje cilje: Blaž Krstič si želi prevoziti pre-
izkušnjo v dobrih 60 urah, Dušan Vodlan pa si želi predvsem 
prepeljati celotno dirko, brez časovnega pritiska. Kolesarja 
bosta po več mesecih priprav soočena s svojo fizično in psi-
hično pripravljenostjo, tridnevna dirka pa bo zahtevna na-
loga tudi za obe spremljevalni ekipi.  M.M. 

Vodlan	in	Krstič	na	DOS	
Extreme	2008

RADEČE – V Klubu ljubiteljev polne lune, gre za pohodnike, ki 
so hkrati tudi ljubitelji nebesnih pojavov, predvsem pa, kakor 
pove tudi ime – pohodov ob polni luni, so 18. aprila organizi-
rali celodnevni obisk in hkrati pohod za pohodnike iz Ptuja in 
Polzele, katerim so se v popoldanskih urah pridružili tudi čla-
ni Planinskega društva Sevnica. Za gostujoče pohodnike je bil 
najprej organiziran ogled občine in njenih znamenitosti, gra-
du Svibno in doline Sopote, nakar so se peš podali na Dobovi-

Ljubitelji	polne	lune	iz	Sevnice,	
Polzele	in	Ptuja	na	Magolniku

Utrinek iz pohoda članov Kluba ljubiteljev polne lune

ČATEŽ OB SAVI - »Vremenarji« so za 30. marec napovedova-
li spodoben dan, torej brez dežja in z letnemu času primer-
no temperaturo. Gotovo je tudi to vplivalo na veliko število 
planincev, ki so se odločili za 24. pohod po Brežiški planinski 
poti. Na Čatežu ob Savi je bilo živahno že pred osmo zjutraj, 
ko smo se pozdravljali planinke in planinci iz številnih posa-
vskih in zasavskih planinskih društev od Zagorja ob Savi, Ra-
deč, Krškega do Brežic in močni skupini hrvaških planincev 
iz Zagreba in Reke. Pridružili so se nam tudi Novomeščani in 
planinski prijatelji iz bližnjega Samobora. Tako se nas je kar 
160 podalo najprej na Šentvid, brežiško »hišno goro«, po-
tem pa skozi vas Žejno na 621 m visoki vrh Cirnika. 
Nezahteven vzpon smo zmogli skoraj vsi. Po krajšem počit-
ku pri bivaku, kjer je veselo plapolal ogenj, za izgubljene 
kalorije pa poskrbela malica iz nahrbtnika, smo se spustili v 
Globočice. Na turistični kmetiji Pri Martinovih je bila pripra-
vljena pestra ponudba dobrot z domačega ognjišča, ki se ji 
je bilo težko upreti. Potem pa še pot skozi Mrzlavo vas na-
zaj na Čatež in v poznih popoldanskih urah smo se poslovili 
do naslednjega srečanja. 
Da je ta tradicionalni pohod uspel, gre zahvala upravnemu 
odboru PD Brežice, vodnikom, markacistom in tistim, ki so 
pomagali očistiti pot. Pohod je dosegel še dva pomembna 
cilja: popularizirati hojo kot vir ohranjanja zdravja in nego-
vanje prijateljstva, dobrih medčloveških odnosov. 

Milena Jesenko

Po	Brežiški	poti

co, mimo Valvasorjevega dvorca do Radgonce in do koče na 
Magolniku, kjer se je  iz vseh smeri in vetrov zbralo ob pol-
ni luni skupno preko 130 pohodnikov. Na Magolniku so ljubite-
ljem polne lune s teleskopom približali tako luno kot zvezde v 
Astronomskem društvu Veliko Širje.  B. M.  

KRŠKO - V petek in soboto, 4. in 5. aprila, smo na Osnovni šoli 
Jurija Dalmatina Krško organizirali seminar z naslovom Od zače-
tnika do odbojkarja. Seminar je bil namenjen učiteljem športne 
vzgoje, trenerjem odbojke in študentom Fakultete za šport. Na 
seminarju je predaval verjetno eden največjih strokovnjakov s 
področja učenja osnov odbojke tehnike v Sloveniji, avtor šte-
vilnih člankov in knjig s tega področja, nekdanji selektor repre-
zentance in trener v številnih uspešnih klubih Jurij Čopi. Veliko 
novosti učenja osnov odbojkarske tehnike smo preizkusili prak-
tično. Upam, da smo na ta način v Odbojkarskem društvu Bre-
stanica navdušili za delo v klubu tudi nekaj mladih trenerjev, 
ki jih bomo potrebovali za delo z mlajšimi selekcijami tudi na 
osnovnih šolah, kjer vadba odbojke ne poteka. Tako v odbojkar-
skem društvu načrtujemo, da bi na vseh osnovnih šolah v občini 
Krško omogočili učenkam vadbo odbojke, za sodelovanje pa se 
dogovarjamo tudi z večjimi šolami v sevniški in brežiški občini.

Anton Zakšek

„Od	začetnika	do	odbojkarja“
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In še! Vsi, ki boste v maju sklenili naložbeni načrt 
KD Družina ali KD Pokojnina, 
boste prejeli darilo - uro rožico.

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! 
Saj veste, za donos je potrebno 
imeti dober nos.

NOVO V KRŠKEM!
KD Finančna točka, 
Trg Matĳ e Gubca 3 (Hotel City), 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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Na zadnji izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice je bilo 
v težko razumljivo birokratsko pogruntavščino, ki se ji reče 
»dokument identifikacije investicijskega projekta«, zapakira-
na tudi namera občine, da asfaltira cesto ob reki Sotli od Veli-
kega Obreža do Rakovca. To bi bilo hvale vredno, če ne bi pe-
ljala  ta cesta čez območje Natura 2000 in naravni spomenik 
Jovsi. V polemični razpravi je bil izpostavljen en sam »argu-
ment« za asfaltiranje ceste – dviganje prahu?! Hmm… ob cesti 
namreč ni nobenih stanovanjskih objektov, ki bi jih prah mo-
til, pa tudi praši se le nekaj mesecev na leto, pa še to le, če se 
kdo vozi po cesti. Tu je nujno dodati dejstvo, da sta oba kra-
ja že povezana z lepo in slikovito asfaltirano cesto, ki poteka 
skozi vas Kapele. To poudarjam, da bi bralci razumeli, čemu 
sem nasprotoval tej zamisli.
Cesta, ki naj bi jo asfaltirali, je namenjena v prvi vrsti dosto-
pu lastnikom do svojih kmetijskih površin; takšna, kot je se-
daj, pa zadovoljuje to potrebo prebivalcem obeh vasi. Najbolj 
pogosti vozniki po tej cesti so policisti, ki opravljajo nadzor 
schengenske meje in ne krajani obeh vasi!
Kaj pomeni asfaltiranje ceste v zavarovanem območju? Če ni 
realne potrebe po asfaltiranju, to pomeni korak k destrukci-
ji zavarovanega območja. Asfaltirana cesta pomeni več pro-
meta, hitrejšo vožnjo, neprimerno večji nemir, povoz divjadi. 
To v začetku. Nadaljevanje rado sledi v kolesarski stezi, javni 
razsvetljavi in še čem podobnem.
Dejstvo je, da ohranjanje naravne dediščine, kar Jovsi nedvo-
mno so, zahteva več presoje o načrtovanih posegih v ta pro-
stor. Dejstvo je tudi, da ohranjanje naravne dediščine zahte-
va bolj konzervativen odnos do okolja. Vsepovsod po svetu to 
velja. Drugače pač ne gre, če mislimo resno in pošteno, ko se 
odločamo za proglašanje naravnih spomenikov.
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da so ravno Jovsi s svojo iz-
jemno biotsko pestrostjo prinesli Kapelam prepoznavnost na 
lokalnem, državnem in tudi širšem prostoru. Obisk Kapel je 
zato pogostejši, kar je, vsaj po moji oceni, za kraj prednost. 
Ponudba v obliki opazovalnega stolpa in izjemne informacij-
ske sobe v stari osnovni šoli so dejansko primer najboljše in-
terpretacije naravne dediščine v Posavju in še kje.
Dodatna sredstva so pritekala in še pritekajo skozi Kmetijska 
okoljska plačila, projekt LIFE in še od kje. Večkrat sem bil de-
ležen ponosa krajanov zaradi ohranitve Jovsov in vsega, kar se 
je dogajalo v teh letih v povezavi z njimi. V tej smeri je po-
trebno načrtovati razvoj kraja.
Asfaltiranju ne bi nasprotoval, če bi ta poseg dejansko po-
magal življenju lokalnih krajanov. Prepričan sem, da če bi 
obstajala realna potreba po asfaltiranju te ceste, bi bilo to  
storjeno že davno pred razglasitvijo spomenika narave. Tudi 
schengenska meja bo čez nekaj let daleč stran, asfalt pa bo še 
kar naprej kazil podobo Jovsov.
Kulturno in zavedajoč se sebe in okolja bi bilo, da se krajani 
zavestno odpovedo asfaltiranju v korist ohranitve miru in čim 
večje ohranjenosti Jovsov. Kulturno bi bilo pridobiti mnenja 
strokovnih služb, pristojnih za ohranjanje narave. Da ne ome-
njam nepotrebnega razmetavanja denarja davkoplačevalcev. 
Lokalna skupnost bi morala poiskati ideje za nadaljnji razvoj, 
ki bi Jovsom koristile, saj je le v simbiozi možen kvaliteten 
napredek. Ves razviti svet teži k takšni smeri razvoja.
Naj navedem bralcem in krajanom v premislek še dve misli:
»Zaradi naše modrosti bomo potovali daleč po ljubezen.«  
(Hafis)
»Žal, ko navadnega dne postaneta moč in pohlep glavni mo-
tiv nekaterih struktur, gre vse mimo etike in prevlada brezsrč-
nost, ker z denarjem združena moč zasenči resnico, pravico,  
znanost in zavest.« (besede znane krajanke Kapel)

Mag. Hrvoje T. Oršanič
Svetnik SEG v Občinskem svetu Občine Brežice

PREJELI SMO

Asfaltiranje	ceste	čez	naravni	
spomenik	Jovsi

V naši župniji smo imeli misijon od 12.do 20. aprila. K tem 
nas je vzbodbudil naš župnik Fonzi Grojzdek, ki je z nami 8 
mesecev. Za misijon smo se pripravljali pri bogoslužju. Prav 
tako smo se veliko zbirali ob večerih po naših domovih in tu 
molili. Tako smo nekako pripravljeni pričakali ta teden, ko 
je med nas prišel misijonar g. Bojan Ravbar, sicer živeč v me-
stu Loppiano blizu Firenc. Tu je tudi odgovoren za mednaro-
dno šolo življenja za duhovnike in bogoslovce. 

Že ob sprejemu smo spoznali, da je prijeten gospod. Dosle-
dno in prepričljivo nam je oznanjal vero in skozi svoja pri-
čevanja še kako sledil srčiki krščanstva: Bog je ljubezen. 
Njegova topla beseda, iskren nasmeh nenehno razdajanje 
najmlajšim, mladim, zakoncem, staršem in obolelim v naši 
župniji, so nas dobesedno vlekli v župnijsko cerkev in podru-
žnici na Gori in Trški gori. 

Modrost je pokazal tudi s tem, da je oznanjanje božje bese-
de podkrepil z gosti. Tako nas je že v nedeljo na Gori obiskal 
g.Franc Prelc iz Bertokev, ki se že 18 let ukvarja z zasvojeni-
mi osebami. Skupaj z Mauricijem in Marjanom-ozdravljeni-
ma odvisnikoma- nam je podal življenjsko zgodbo stranpoti. 
A v neomajnem upanju, kar prav krščanstvo je, sta zmogla 
se izvleči iz temine narkomanije in alkohola. Nemalokrat sta 
prav Marjan in Mauricijo povedala, da sta odločno a hkrati 
toplo besedo in sprejetost začutila le pri očetu Francu. Tako 
namreč odvisniki, ki se zbirajo ob njem imenujejo g.Prelca.
 
Veselo presenečenje nas je čakalo v župnijski cerkvi v torek 
zvečer. Obiskal nas je umetnik Vojko Gašperut-Gašper, sicer 
prijatelj gospoda Bojana. Vojko, ki je od 17 leta na vozičku, 
zaradi skoka v vodo, nam je prikazal prave umetniške bisere 
narisane z usti. A biser je tudi njegovo razmišljanje. Izjava, 
če ne morem hoditi pa lahko letim, nam je verjetno razbi-
linila navidezne tegobe današnjega časa. Njegova duhovnost 
prečiščena ob trpljenju in izrazita komunikativnost, sta iz-
klesali res izrednega človeka.
 
V petek pa smo bili deležni obiska zakoncev, ki sta nam pri-
povedovala o svoji skupni poti. Osmislila sta napore in veselje 
zakonske skupnosti. V svoj zakon in družino sta vtkala duhov-
no dimenzijo. V soboto pa so se še mladi srečali z zaročence-
ma. Predstavila sta, da kljub drugačnim družbenim tokovom 
živita vrednote, ki so večne. Ob vsem tem pestrem programu, 
pa sta misijonar in naš župnik obiskovala bolnike po ulicah Kr-
škega in hribovskih vasicah.

Misijon ima sam po sebi namen utrditi vero. Mogoče že s tem, 
da smo se kar v velikem številu udeleževali maš, smo izpolni-
li del pričakovanj. Čaka nas pa še marsikaj. Vsebino in lepoto 
besed moramo prenesti v naš vsakdan. Ponujeno nam je ogle-
dalo, koliko pa smo se pripravljeni pogledati vanj in se okrep-
čati ob vrelcih ljubezni, je odvisno od nas.

Naše duhovno življenje je vzvalovilo, poskrbimo, da se bo širi-
lo med vse dobro misleče. 

Milena Kerin

Misijon	v	Krškem

Zgodba o pokrajinah se v Državnem zboru nadaljuje že vse 
od sredine prejšnjega desetletja. Vse dosedanje leve vla-
dne koalicije so v svoje programe zapisale, da bodo izvedle 
decentralizacijo Slovenije tako, da bodo ustanovile pokra-
jine, vendar se to se doslej še ni zgodilo.

Poglejmo si le nekaj razlogov za uvedbo pokrajin. Če bi se 
razvoj Ljubljane v smislu bruto domačega proizvoda ustavil 
na sedanji ravni, bi Pomurje Ljubljano dohitelo čez 34 let, 
Zasavje čez 31 let, Celjsko območje pa čez 15 let. Ker se ra-
zvoj Ljubljane ne bo ustavil, česar si niti ne želimo, je ja-
sno, da bodo ostali predeli Slovenije še bolj zaostajali kot 
doslej. Zgovoren je tudi podatek, da se je število delovnih 
mest med leti 2000 in 2006 zmanjšalo v Pomurski statistični 
regiji, na Koroškem, Gorenjskem, v Zasavju in še kje. Zato 
pa je v Ljubljani število delovnih mest naraslo za 25.954. To 
so le nekateri razlogi za ustanovitev pokrajin.

Sedanja vlada je tudi s soglasjem opozicije spremenila usta-
vo. To je pomenilo začetek postopka priprave več zakonskih 
besedil, ki bodo omogočila ustanovitev pokrajin. Glede na 
soglasje vseh strank v državnem zboru, razen SNS, da bomo 
pripravili predlog ustanovitve 14 pokrajin v začetku aprila 
2007, je vlada take zakone tudi pripravila. Zakoni ne pred-
videvajo novih davkov, predvidevajo pa prenos nalog, ljudi 
in okoli 1.300.000.000 evrov z državne ravni na pokrajine. 
Toda februarja letos je opozicija ključni zakon zavrnila. 
Po sedanjem predlogu vlade se bodo ljudje odločali za 13 

Referendum	o	pokrajinah

pokrajin, vsak o svoji pokrajini. To je pošteno do ljudi. Če 
se ljudje na kakem območju ne bodo odločili za pokraji-
no, bo  tisto območje  priključeno sosednji pokrajini. Očit-
ki opozicije, da gre za zapravljanje denarja in predvolilno 
kampanjo vladajočih strank, niso resni. Ne glede na to, da 
bo tudi ta referendum posvetovalne narave in za poslance v 
državnem zboru ne bo obvezujoč in ne glede na to ali bo po-
krajinska zakonodaja sprejeta v tem ali naslednjem manda-
tu, je jasno, da bo sedanji ali prihodnji predsednik vlade na 
mizo dobil »naročilo ljudi«. Tega pa ne bo mogoče kar tako 
prezreti. V SDS vemo, da ga bomo izpolnili po volji ljudi.

Katarina Šantej
Podpredsednica OO SDS Sevnica

V	spomin

Ivan	Lovše
1922	-	2008

Vse vernice in vernike krške župnije je globoko pretresla 
žalostna vest, da nas je zapustil gospod župnik Ivan Lovše. 
Ko je v avgustu zaradi bolezni odhajal v duhovniški dom v 
Ljubljano, sva spregovorila nekaj besed. Na koncu razgovo-
ra sem mu zaželela veliko zdravja in kar najboljše počutje 
v novem domu v Ljubljani. Tedaj še nisem mogla vedeti, da 
je bil ta najin pogovor – poslednji. Vsi smo upali, da nas bo v 
pomladnih mesecih še obiskal v Krškem. Žal tega obiska ni-
koli več ne bo. Bolezen je bila močnejša od življenja. 
Naš bivši župnik Ivan Lovše se je rodil 28.12.1922 v Do-
brunjah v fari Sostro. Kot mlad bogoslovec se je zatekel 
v daljno Argentino in je 8.5.1949 postal duhovnik ter žu-
pnikoval dolga leta v veliki fari v Argentini. Zelo si je želel 
priti nazaj v svojo rodno domovino. Tako je leta 1974 po-
stal župnijski upravitelj fare Krško in od takrat vse do leta 
2007, torej 33 let župnikoval v krški fari. 
Spoštovani gospod župnik je bil tudi dober in skrben gospo-
dar. Dal je na novo prekriti vse strehe cerkva v krški župni-
ji. Farni cerkvi v Krškem je dal narediti novo fasado. Opra-
vljal je vzorno vsa dela, ki zadevajo program župnikovih 
opravil. Bil je v prijateljskih odnosih tako do verujočih kot 
do ateistov, zato je bil v celotni krški župniji zelo prilju-
bljen. Za svoje požrtvovalno delo in predanost ter poslan-
stvo dušnega pastirja je prejel zasluženo priznanje iz rok 
krškega župana gospoda Franca Bogoviča.

Zora Pevec

Ni večje bolečine:
kot v dneh žalosti,

nositi v srcu -
srečnih dni spomine...

(Dante) 

Na naslov se obračam kot krajanka mesta Krško, in sicer v 
imenu starejših občanov in invalidov občine Krško.
 
V času, ko se večina ljudi vozi z osebnimi avtomobili in so 
predvsem važne avtoceste, se zelo težko doseže kakšno po-
pravilo ali izboljšanje pri železnici. Toda vendar mi vsi, ki 
se vozimo z vlakom, prosimo in tudi zahtevamo, da Železni-
ca žim prej da narediti oziroma dvigne podest na drugem 
peronu za izstop iz vlaka na železniški postaji Krško. Samo 
izstopanje iz vlaka je na krški postaji (predvsem starejšim 
in invalidom) zelo težko in nevarno, če nimaš pomoči, saj je 
potrebno skočiti, da sploh lahko prideš iz vlaka. To je više 
malomarnosti, da ni to že narejeno, ko pa imajo v glavnem 
vse postaje, tudi manjše od Krškega proti Ljubljani (npr. 
Brestanica, Blanca, sevnica itd.) primerno dvignjen peron. 
To je mala investicija, ki pa bi ljudem Krškega veliko pome-
nila in veliko pomagala. Človek bi pričakoval, da ima Krško 
take in podobne stvari urejene za svoje občane, ko pa mo-
ramo trpeti v svoji sredi tako mogočno nuklearko, z vsemi 
njenimi nevarnimi odpadki in drugimi posledicami.

Upam, da boste ugodili naši skromni želji, da se ne bomo 
bali potovanja z vlakom in poškodb, ki bi lahko sledile in so 
se tudi že zgodile.

Dana Potokar, predsednica RK Krško – 
levi breg in bivša tajnica Društva invalidov Krško

(Poslano v vednost: Slovenske železnice Ljubljana, Železni-
ca Krško, Občina Krško itd.)

Ovira	za	starejše	in	invalidne

STANKO LEKŠE

V SPOMIN
Tiha bolečina spremlja spomin 

na 28. april 2007, ko smo te tako 
nenadoma izgubili, dragi mož,

vinogradnik in gostinec z Velikega Trna.

Hvala vsem, ki v mislih in srcih ohranjate spomin nanj,
mu prižigate sveče in prinašate cvetje.

 
Žena Zinka in brat Franci z družino.

Ljubezen, delo in trpljenje
bilo tvoje je življenje,

nam ostaja zdaj praznina in velika bolečina.
Le srce in duša ve,

kako bili, ko te več ni.

MARTINA NOVAKA

ZAHVALA
V soboto, 19. aprila, smo se 

na pišečkem pokopališču poslovili od 
dragega moža, očeta, starega očeta, 

pradedka, tasta in strica 

iz Pavlove vasi.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarje-
ne sveče in cvetje. 
Posebna zahvala lovski družini Pišece, krajevni organizaciji 
ZZB NOB Pišece, Lovskemu pevskemu zboru Globoko za zapete 
žalostinke, Stanetu Preskarju za besede slovesa, hvala prapor-
ščakom in pogrebni službi Žičkar. Hvala tudi osebju intenzivne-
ga in internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za nego in 
lajšanje bolečin.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam v tem žalostnem času stali 
ob strani in ga tako številno pospremili na njegovi zadnji poti.

 
Žalujoči vsi njegovi.

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,

tiho, mirno si zaspal,
v naših srcih boš ostal.

Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete njegov prerani grob, 
mu prinašate cvetje in se ga spominjate v najlepši luči.

Vsi njegovi.

LADO LEVIČAR

V SPOMIN

Minilo je leto žalosti
odkar nas je zapustil

ljubi sin, brat, vnuk, stric in boter

PREJELI SMO, OBVESTILA
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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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MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

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

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

ZAPOSLIMO:
POMOČNIKA v kuhinji

za delo v Brežicah

Prijave:
SODEXHO, 

Prehrana in storitve d.o.o., 
Kadrovska služba, 
Železna cesta 16, 
1000 Ljubljana

NAŠE PODJETJE RASTE.
Iščemo nove ljudi.

Bi radi postali del ekipe v servisu, pod okriljem 
znamke, ki ima v Sloveniji najbolj razviti sistem dela?

Vaše srce bije v ritmu vsega, kar 
je povezano z avtomobili?

Pri nas lahko svojo priložnost najdete kot:

1. Avtomehanik (v Brežicah)
2. Avtoklepar (v Brežicah)
3. Avtoličar (v Brežicah)

4. Pripravljalec vozil (v Brežicah)

Kaj pričakujemo od vas?
Pod točko 1, 2, 3:

Imate ustrezno poklicno izobrazbo ali vsaj 2 leti delate kot 
avtomehanik, avtoklepar, avtoličar.
Želja po pridobivanju novih znanj.
Obvladate osnove dela z računalnikom.

Pod točko 4:
Imate IV. stopnjo izobrazbe.
Vsestranskost in odgovornost pri opravljanju svojega 
dela.

Kaj nudimo:
Možnost prave nagrade za dobre delovne rezultate.
Delo v uspešnem podjetju, ki se nenehno razvija in raste.
Možnost napredovanja in dodatnega usposabljanja.
Poslovno okolje, v katerem se dela po visokih standardih 
vodilnega proizvajalca vozil.
Pomoč in mentorstvo ljudi z bogatimi izkušnjami in stro-
kovnim znanjem, prijetno in urejeno delovno okolje.

Pa še to:
Morda nimate ustrezne izobrazbe, imate pa nekaj izkušenj in 
si želite dobre priložnosti, da se dodatno usposobite in napre-
dujete.  Cenimo vse, kar k temu pripomore, predvsem pa pri-
pravljenost za pridobivanje novih znanj…. 

Pišite nam!

Ponudbe bomo sprejemali 15 dni po objavi.
Naš naslov: TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60, 

Služba kadri in pravne zadeve, 8000 Novo mesto.
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SERVISNO PRODAJNI CENTER

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

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

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

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

OPTIKA KEBER
Damjan Keber s.p.

NOVO! NOVO! NOVO!

NOVA KOLEKCIJA

SON NIH OČALČ
Vabljeni!

Kupim liter tekoče plastične mase, 
rdeče – rjavo, Baufix 12, potrebu-
jem za 2 m². Tel.: 07 49 61 585

Kupim parcelo v okolici Brežic, na 
sončni in mirni legi, dobro plačilo. 
Tel.: 041 582 345

Kupim manjši ohranjen in registri-
ran avto, starejši model, nižji ce-
novni razred. Tel.: 031 446 991

Kupim rabljen stroj za ruženje ko-
ruze, traktorski ali električni. 
Tel.: 041 856 339

Kupim spodnji element kuhinje 
Marles (Petunija – jesen), dolžine 1 
m. Tel.: 07 49 25 970

Kupim teličko, pravo simentalko, 
težko od 100 do 150 kg. 
Tel.: 051 217 147

V najem oddam opremljeno tri-
sobno stanovanje v Krškem za ne-
določen čas. Tel.: 041 281 536

Menjam stanovanje za hišo v okoli-
ci Krškega. Tel.: 031 377 032 

Mlada mamica nujno najame gar-
sonjero ali enosobno stanovanje v 
Novem mestu ali okolici. Tel.: 040 
264 338

Prodam stanovanje v Krškem ali 
menjam za manjšo hišo v ožji bliži-
ni Krškega. Tel.: 031 476 845

Na otoku Krku ugodno prodam 
kamp prikolico (5 m) s predprosto-
rom in nadstreškom. 
Tel.: 07 49 56 362

Prodam njivo 9900 m², travnik 
4900 m², pašnik 1400 m², stavbi-
šče 101 m², k.o. Breg. 
Tel.: 051 342 644

Prodam starejšo hišo, potrebno 
adaptacije, v Dol. Boštanju, cena 
45.000 €. Tel.: 040 274 855

Prodamo starejšo hišo, Razdrto 
(Šentjernej), parcela 825 m², mo-
žna nadomestna gradnja. 
Tel.: 031 858 936

Prodam Opel Omego karavan, le-
tnik 93, vozno, neregistrirano, celo 
ali po delih. Tel.: 031 533 071

Prodam avto Kia Pride, letnik 
2000, registriran, štiri platišča in 
zimske gume. Tel.: 07 49 61 211 
(po 18. uri)

Prodam Ford Fiesto, letnik 2005, 
tri vrata, v brezhibnem stanju, 
prevoženih 11.000 km. 
Tel.: 031 579 713

Prodam ugodno Škodo Octavio 1,9 
TDI, l. 03, 68.000 km, 81 kw, ele-
gance, limuzina, črne barve, odlič-
no ohranjen in redno servisiran, 
možna menjava. Tel.: 040 231 289

Prodam ugodno kompletno starin-
sko spalnico. Tel.: 031 505 153 

Prodam Renault Clio 1,2, tri vrata, 
bele barve, registriran do 10/08, 
letnik 1997. Tel.: 070 304 094

Prodam Passat Variant 1,9 TDI, 
let. 09/01, 190.000 km, garažiran, 
ohranjen, vsa oprema in štiri zim-
ske gume na platiščih. 
Tel.: 051 806 895

Prodam Golf 2, letnik 90, 1,6 
D, odlično ohranjen, prevoženih 
250.000 km, reg. Do 9/08, cena 
850 €. Tel.: 041 514 129

Prodam Citroen Xantio II 2.a. 16 V, 
l. 99, prevoženih 97.000 km, izre-
dno ohranjen. Tel.: 040 987 470

Prodam Citroen Xsaro 1,6, l. 99, 1. 
registracija 2000, 147.000 km, 1. 
lastnik. Tel.: 040 758 483

Prodam kolo z motorjem Tomos 
A6, star tri leta, 700 €. Tel.: 07 49 
27 252 (od 18. do 20. ure)

Prodam Skuter Gilera Runner, le-
tnik 2003, dobro ohranjen, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 79 153

Prodam motoristični ženski kom-
binezon, št. 38, za višino 165 cm, 
črne barve, dvodelni, usnjen, sko-
raj nerabljen. Tel.: 031 618 924

Prodam dekliško kolo Rog MTB, 24 
col, 18 prestav, roza barve, lepo 
ohranjeno, za deklice 8–12 let, 
cena 80 €. Tel.: 041 991 555

Prodam gostinsko opremo: šank 
dolžine 3,30 m, kava aparat Emo-
nec, mizo s stoli, obnovljeni, ugo-
dno. Tel.: 040 275 581

Prodam ugodno 1000 l. cisterno 
na paleti za 40 € in BCS kosilnico 
Acme – 127 na nizkih kolesih ter 
enofazni cirkular. Tel.: 041 552 915 

Prodam kovinske stopnice, d = 2 x 
4.70, v = 2.40 m, 16 stopnic, cena 
1.500 €. Tel.: 031 310 933 

Prodam sobno kolo, dobro ohra-
njeno, Magnetic. Tel.: 051 352 981

Prodam siv tepih, 120 x 230. 
Tel.: 041 581 435

Prodam otroško posteljo z jogi-
jem 90/140, ki jo lahko spremeniš 
v mladinsko, zraven podarim špor-
tni voziček in mizico za hranjenje. 
Tel.: 041 988 006

Prodam leseno kad 400 l, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 768 039

Prodam malo rabljen sesalec Kirby 
in DVD snemalnik Gorenje, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 143 899

Prodam prenosnik HP 6715 bussi-
nes, AMD 2.0 GHZ, 2 GB RAM, HDD 
160 GB, 4 X USB, Wlan, fire wire, 
bluetooth, čitalec kartic in prstnih 
odtisov. Tel.: 040 231 289

Prodam lepo ohranjene starine: 
lesene brane, telege, mlatilnico za 
žito, vejevko, primerno za muzej-
sko zbirko. Tel.: 041 439 908

Prodam Lavabo za kopalnico, ogle-
dalo z omaricami staro tri leta, 
dvosed in dve otroški stolici za pi-
sanje, cena simbolična. 
Tel.: 031 834 585

Prodam žirafo za brušenje kita 
znamke Flex, malo rabljeno, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 827 173

Prodam ugodno dnevni regal v bar-
vi češnje, lepo ohranjen, 190 x 35 
x 200. Tel.: 051 300 176

Prodam telico frizijko, brejo 8 me-
secev. Tel.: 07 49 57 150 
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Prodam zelo dobro opečno kriti-
no Mediteran 222, rabljeno cca 20 
let, cca 180 m², cena po dogovoru. 
Tel.: 051 672 581

Prodam odojke, težke okoli 25 kg. 
Tel.: 07 49 67 929

Prodam tri bikce, črno bele. 
Tel.: 031 868 337

Prodam teličko simentalko, sta-
ro 16 tednov, in dva hrastova soda 
prostornine 550 l. Tel.: 07 49 69 
637 (po 20. uri)
 
Prodam ugodno dva prašiča, težka 
cca 130 kg, hranjena s kuhano hra-
no. Tel.: 041 681 937

Prodam pujsko, težko 100 kg, hra-
njeno z domačo hrano, ter rdeče 
vino, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 377 870 
 
Prodam prašiča, težkega 80 kg, 
cena 1,4 evra/kg. 
Tel.: 07 49 67 530

Prodam zlate prinašalce – mla-
dičke, ob prodaji bodo cepljeni in 
razglisteni, oddaja bo po 1.6.2008. 
Tel.: 031 681 519

Prodam telico simentalko za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 74 048

Prodam teličke, po izbiri od 80 do 
250 kg, suha bukova drva in vino 
cviček, zelo ugodno.  
Tel.: 031 583 198 

Prodam samičke kunke, eno brejo, 
prodam tudi kunčnike. 
Tel.: 07 49 61 981

Prodam teličko simentalko, staro 
2 meseca. Tel.: 041 342 194

Prodam 5 čebeljih družin ter žga-
nje iz sliv, hrušk in češenj. 
Tel.: 031 230 496

Prodam ovco za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 455 980

Prodam prašiče od 100 do 120 kg, 
z možnostjo zakola na kmetijskem 
gospodarstvu. Tel.: 041 726 086

Prodam teličko simentalko, staro 
2 tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam večjo količino sena v refu-
zi in silažne bale iz okolice Brežic. 
Tel.: 041 581 488 

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

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  3 0 .  a p r i l o m  i n  1 4 .  m a j e m

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

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

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

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 

Sreda, 30. 4.
ob 14.00 v MC Brežice: multimedijska delavnica za otroke 
in mlade – zvok in vizualni učinki
ob 16.00 v Dolenjem Boštanju: kresovanje v Boštanju – an-
sambel Harmonk'N'Roll, Mama Manka, bogat spremljevalno 
-zabavni program, ognjemet
ob 18.00 pri lovskem domu na Trški gori: 25. tradicionalno 
prvomajsko srečanje – PO Videm Krško, zabavni ansambel 
Ritem in humorist Brajdimir
ob 18.00 pri kozolcu v Pišecah: postavljanje mlaja in kre-
sovanje
ob 19.00 pri gostišču Strniša na Jesenicah na Dolenjskem: 
praznovanje 1. maja

Četrtek, 1. 5.
ob 8.00 v Selih pri Dobovi: kulturno-športna prireditev – 
koncert rogistov, streljanje na glinaste golobe
ob 9.00 z Bizeljskega: pohod na Špiček
na Lisci: proslava ob 1. maju
ob 11.00 na Šentvidu: proslava ob 1. maju, nastopata Pi-
halni orkester Kapele in Trebeški drotarji
ob 11.00 na Planini nad Podbočjem: tradicionalno prazno-
vanje praznika dela
od 11.00 dalje v hotelu City Krško: državno ekipno prven-
stvo v pospešenem šahu
na Lisci: proslava ob 1. maju
ob 15.00 pri Žnideričevih na Orešju na Bizeljskem: otvori-
tev zbirke igrač in ogled turistične kmetije

Petek, 2. 5.
od 11.00 dalje v hotelu City Krško: državno posamično pr-
venstvo v pospešenem šahu
od 15.00 dalje na turistični kmetiji Balon – Bela gorca na 
Bizeljskem: zabavno druženje s Športnim društvom Bizelj-
sko 

Sobota, 3. 5.
ob 9.30 v hotelu City Krško: odprto hitropotezno šahovsko dr-
žavno ekipno prvenstvo, ob 15.00: odprto hitropotezno šaho-
vsko državno posamično prvenstvo 
ob 11.00 pri občinski stavbi v Brežicah: mednarodni festi-
val SloFolk
od 15.00  dalje na turistični kmetiji Balon – Bela gorca na Bi-
zeljskem: zabavno druženje s Športnim društvom Bizeljsko  
ob 19.00 v Prosvetnem domu v Artičah: mednarodni folklorni 
festival SloFolk Slovenija
ob 20.00 v MC Sevnica: ogled dokumentarca The Human Fo-
otprint

Nedelja, 4. 5.
ob 10.00 v farni cerkvi na Bizeljskem: tradicionalna Florja-
nova maša s pogostitvijo
ob 11.00 pri koči na Bohorju: 31. jezikova nedelja
od 11.00 dalje v hotelu City Krško: amatersko šahovsko pr-
venstvo Slovenije
ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: koncert MePZ Primož 
Trubar Loka z gosti MePZ Zarja Šentvid pri Planini, žensko 
vokalno skupino Aves iz Krškega in Zagorskim oktetom 

Ponedeljek, 5. 5.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko pr-
venstvo veteranov za maj 2008
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Torek, 6. 5.
ob 14.15 v dvorani Glasbene šole Sevnica: koncert študentov 
Akademije za glasbo iz Ljubljane

Sreda, 7. 5.
ob 18.00 v MC Brežice: sredin mednarodni popoldan
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje Bojana Puclja 
„Obdobje  otroštva - kako lahko starši pomagamo otrokom iz-
polniti razvojne naloge v otroštvu?“

Četrtek, 8. 5.
ob 16.00 v MC Brežice: okrogla miza „Veš, Smet, svoj dolg?“
ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: gibanje ob glasbi za spro-
stitev

Petek, 9. 5.
v OŠ Brestanica: dan šole z naslovom V objemu Evrope,  od 
15.00 do 15.45 ogled razstav za obiskovalce, ob 16.00 za-
ključna prireditev v šolski jedilnici
ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: 2. koncert območne re-
vije odraslih pevskih zborov Posavja
ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer – hip-hop
ob 20.00 v MC Sevnica: potopis „Evropa – Indija - Evropa“

Sobota, 10. 5.
ob 6.00 z avtobusne postaje v Sevnici: odhod na srečanje 
evropohodnikov v Strunjanu
ob 8.00 na novi Srčkovi poti na levem bregu Save na Oreho-
vem: test hoje za preverjanje telesne zmogljivosti, na pločni-
ku pred NLB v Sevnici: prireditev „Skupaj delamo za zdravje“ 
- predstavitev dejavnosti Rdečega Križa
ob 9.00 izpred MC Sevnica: čistilna akcija „Mladi za čisto oko-
lje“
ob 10.00 pri gasilskem domu v Sromljah: počastitev 67. oble-
tnice ustanovitve Kozjanskega odreda
od 10.00 do 12.00 v igralnici MC Brežice: Živ žav, brezplačne 
ustvarjalne delavnice za najmlajše – Italija
ob 15.00 v Športnem domu Sevnica: seminar „Osnove finanč-
ne inteligence“
ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: 3. kon-
cert območne revije odraslih pevskih zborov Posavja
ob 19.00  v Dvorani v parku Krško: srečanje ljudi, ki želijo 
spremeniti način življenja
ob 21.00 v MC Brežice: koncert v PanicXroom – skupini What 
they fear in Hell patrol 

Nedelja, 11. 5.
ob 11.00 v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah: Orožnovi dnevi
ob 15.00 v cerkvi v Dobovi: srečanje mladinskih in otroških 
cerkvenih pevskih zborov
ob 18.00 v Dvorani Glasbene šole Krško: 4. koncert območne 
revije odraslih pevskih zborov Posavja

Torek, 13. 5.
ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Judith 
Tscherfinger – Zgonec „Zahodne ZDA in Havaji“

Sreda, 14. 5.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno šaho-
vsko prvenstvo v pospešenem šahu za maj 2008
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, 
nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam prašiče, težke od 25 do 
100 kg, za nadaljnjo rejo ali zakol, 
cena po dogovoru in ogledu. 
Tel.: 041 842 384

Prodam rdeče vino, 1 evro za liter. 
Tel.: 031 765 662

Prodam vino, bizeljsko-sremiški 
okoliš, rizling-plavec, kraljevina. 
Tel.: 031 466 504

Prodam kakovostno rdeče vino, 
cena 0,90 evra za liter; prodam 
tudi sveža orehova jedrca. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam zajca za zakol ali nadalj-
njo rejo, ugodno. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam slamo v kockah ter okro-
glih balah in dvojne traktorske vile 
za nošenje bal. Tel.: 031 845 064

Prodam koruzo in prašiče, težke 
od 90 do 150 kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam odličen cviček iz Malkov-
ca, ugodno. Tel.: 041 474 879 (v 
popoldanskih urah)

Prodam rdeče in belo kvalitetno 
vino, ugodno, cena 90 centov za li-
ter. Tel.: 07 49 51 577

Prodam jabolčno vino – jabolčnik, 
primeren za pitje in za izdelavo ja-
bolčnega kisa. Tel.: 031 608 385 

Prodam žganje – slivovko in vilja-
movko, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 73 605 

Prodam koruzo v zrnju, po 0,22 
evra, ter vino cviček po 1 evro, 
možna menjava za prašiča ali drva. 
Tel.: 031 603 985

Prodam cviček, cena 1 evro za li-
ter. Tel.: 041 591 718

Prodam koruzo v zrnju, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 87 843

Prodam vino, belo in rdeče, meša-
no z modro frankinjo, cena 1 evro 
za liter, večje količine pripeljem 
tudi na dom. Tel.: 041 720 308

Prodam smrekov les za ostrešje. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam mlin, kladivar, za mletje 
zrnja ali cele koruze, s trofaznim 
elektromotorjem 5,5 kw, cena 260 
evrov. Tel.:  041 292 917

Prodam kosilnico BCS Dizel 127, 
lepo ohranjeno, cena 1450 evrov. 
Tel.: 051 655 514

Prodam cirkular z elektromotor-
jem in dolgim kablom ter vitel z 
elektromotorjem in 120 metrov je-
klene vrvi, ugodno. 
Tel.: 07 81 43 201 

Prodam mehanizem za košnjo in 
kosilni greben za motokultivator 
Gorenje Muta, okrogli priključek. 
Tel.: 051 214 431  

Prodam nakladalko SIP 19i, pu-
halnik, žago Alpina in Jonsered 
5. Tel.: 041 895 932

Prodam dvižna kovinska gara-
žna vrata 2,40 x 200 metrov ter 
traktorsko prikolico - nekipari-
co. Tel.: 041 826 046 

Prodam kosilnico SIP 165, rotacij-
ska, dobro ohranjena, cena 500 
evrov. Tel.: 041 559 543

Prodam traktorski transportni pla-
to za manjši traktor, dimenzije 95 
x 105 cm, nosilnost 350 kg, cena 
120 evrov. Tel.: 041 595 542 

Prodam Rade Končar elektromotor 
k.v.8.4. ali 705 konjskih sil s 40 me-
tri debelega kabla, 1400 vrtljajev v 
minuti, cena 200 evrov. 
Tel.: 07 81 42 381
   
Prodam stiskalnico za grozdje, 
120 litrov, ročna, dobro ohranjena, 
cena 130 evrov. Tel.: 031 413 048

Prodam samonakladalko za seno 
SIP 19, malo rabljena, cena po do-
govoru. Tel.: 041 601 691

Prodam okopavnik – frezo Batu-
je-Tomos, v odličnem stanju, cena 
150 evrov. Tel.: 041 546 367

Prodam Muta Mulčar-Kladivar, nov, 
šir. 600. Tel.: 041 542 258

Prodam enoosno prikolico, 4 x 2 
prostornina, 3 tone, primerna za 
prevoz bale. Tel.: 07 49 56 369

Prodam hidravlični podstavek za 
posteljo, priporočljiv za bolnike. 
Tel.: 07 49 20 790

Prosim, če mi kdo podari havbo za 
sušenje las in umivalnik na kolesih 
ter masažno kad za noge. 
Tel.: 031 526 835

Izgubila sem trikotno rumeno-vijo-
lično denarnico s 53 evri, izgubila 
sem jo v Brežicah. Prosim poštene-
ga najditelja, da mi vrne denarni-
co, denar pa mu podarim. 
Tel.: 031 446 991

Iščem kitarista in bas kitarista, sta-
rost od 15 do 20 let. 
Tel.: 031 734 119

Prosim, če mi lahko kdo pomaga 
pri receptu za kuhanje medice. 
Tel.: 041 996 684

Stiki: 50-letni moški želi spoznati 
žensko za druženje. Tel.: 051 812 
958 

Stiki: 47-letni moški želi spoznati 
žensko, staro okoli 40 let, iz Brežic 
ali bližnje okolice za resno zvezo. 
Tel.: 031 676 167

Vaše oglasno sporočilo 
v tem časopisu bo 

videlo več kot 
42.000 

rednih bralk in bralcev!
Pokličite tel.: 07 4905 780 
marketing@posavje.info
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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 
7. maj. 

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 
središče, Ljubljana
Naklada 
25.600 izvodov

Časopis je brezplačen.

Naslednja številka Posavskega obzornika 
izide v četrtek, 15. maja 2008.

Trgovina Ma a Dostal s.p., CK 44, Kr koš Ž š

Proda jna ga le r i ja Ambien ta

V mesecu maju na
kristalne kelihe in kozarce

določene20% popust
Steklarne Rogaška

CKŽ 44, Krško, Tel.: 07 49 25 570, Fax: 07 49 25 571, GSM: 031 572 511, www.galerijaambienta.com

BREŽICE – Literarna sekcija 
»Beseda«, ki deluje pri KD 
»Franc Bogovič« Dobova, je 
v Mestnem atriju gostovala z 
literarnim večerom, ki ga je 
avtorica večera Antica Mari-
janac posvetila enemu naših 
največjih in najpomembnej-
ših pisateljev Ivanu Cankar-
ju. V večeru so se pretaka-
le brane Cankarjeve misli v 
prvem delu in v drugem mi-
sli Antice Marijanac, ubese-
dene v poeziji, podobo lite-
rarnemu večeru pa so dajale 
pete pesmi Mešanega pev-
skega zbora gostujočega kul-
turnega društva. Literarno 
sekcijo je predstavil pred-
sednik Rudi Mlinar, direk-
tor Zavoda Neviodunum in 
odgovorni urednik Posavske-
ga obzornika Silvester Ma-
vsar pa je literatom zaželel 
še naprej plodno ustvarjal-
no pot.

N.J.S.    

POROČILI
SO SE

Na območju Upravne enote 
Brežice:

Draženko Petačić iz Zagre-
ba in Melita Malus iz Nove 
vasi ob Sotli,
Jože Tomše iz Mrzlave vasi 
in Darja Borošak iz Mrzla-
ve vasi, 
Blaž Zidarič iz Piršenbrega 
in Zlata Kene iz Globokega. 
Boštjan Hriberšek iz Dole-
njega Leskovca in Martina 
Jazbec iz Presladola, 
Borut Skinder z Gmajne in 
Dragica Komljanec iz Ma-
lega Mraševa. 

Na območju Upravne eno-
te Krško ni bilo sklenjenih 
porok.

Na območju Upravne enote 
Sevnica:

Rudolf Kladnik z Brega in 
Marija Možič z Brega.

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

Alenka Mrkša, Krško – dečka,
Kristina Prah, Brežice – 
deklico, 
Petra Valenčak, Sevnica – 
deklico,
Gjilsime Amiti, Brežice – 
dečka, 
Gordana Mirt, Sevnica – 
deklico,
Ljilja Zupančič, Kostanjevica 
– dečka,
Tina Kopina, Cerklje ob Krki 
– deklico,
Irena Knez Tramte, Tržišče – 
dečka, 
Nataša Ocvirk, Artiče – 
deklico, 
Petra Golob, Radeče – 
deklico,
Suzana Ivandič, Loka pri 
Zidanem Mostu – dečka,
Tanja Ban, Dolenji Boštanj – 
dečka,
Sabina Gorišek, Pišece – 
deklico,
Klavdija Šiško Možgan, 
Leskovec pri Krškem – dečka,
Mateja Novak, Raka – dečka. 

ČESTITAMO! 

BREŽICE - V petek, 25.4.2008 ob 19. uri,  je 
vsem ljubiteljem slovenske kulture in literatu-
re Mestni atrij v Brežicah na široko odprl svoja 
vrata. Gostujoča literarna sekcija BESEDA, ki 
deluje v okviru Kulturnega društva ˝Franc Bo-
govič˝ Dobova, je obiskovalce skupaj z Meša-
nim pevskim zborom Dobova za slabi urici po-
peljala v polpreteklo zgodovino. Zgodovino, ki 
jo je pisalo tudi Cankarjevo pokončno pero, ki 
že 90. leto miruje, a je njegovo sporočilo še 
vedno aktualno in vznemirljivo. Začetnik slo-
venske moderne in eden boljših literarnih kri-
tikov si je s svojo močno pisateljsko prezenco 
in prodorno mislijo, lucidno prelito na papir, 
že pred mnogimi desetletji pridobil naziv naj-
večjega slovenskega pisatelja. Antica Marija-
nac, članica literarne sekcije in ljubiteljica 
slovenske besede, je gostom odstrnila precej-
šen del umetnikovega življenja. 

Verbalno potovanje od Vrhnike, Cankarjevega ro-
dnega mesta, preko dunajskega zrelega ustvar-
jalnega obdobja do Ljubljane, kjer je nemir-
no boemsko srce našlo počitek šele v grobu, med 
sistematičnim naštevanjem biografskih podat-
kov presenetljivo oživi. Vse stopnje Cankarjevega 
umetniškega razvoja namreč s strani ostalih čla-
nov Besede spremljajo in obogatijo citati iz knjige 
Spominov ter odlomki nekaterih najbolj poznanih 
del. ˝Romanje od izbe do izbe, od postaje do po-
staje,˝ kot je Cankarjevo iskanje življenjske resni-
ce in umetniškega navdiha primerno označila Mari-
janačeva, pa je vedno obrodilo kakšno novo črtico, 
dramo ali roman. V mnogih izmed svojih del (črtici 
Skodelica kave in Moja miznica, roman Na klancu, 
drama Hlapci), umetnik izpoveduje in hkrati mito-
logizira svojo mater. Irena Avsenik Nabergoj v Lju-
bezni in krivdi Ivana Cankarja piše, da se je Cankar 
zaradi svoje individualnosti z materjo le pogojno 
ujemal, po drugi strani pa je njen svet predstavljal 
duha takratnega časa. 

Prelom iz 19. stoletja v stoletje največjih kata-
strof - prva se je pričela že leta 1914 -, pred-

vsem pa politično in kulturno dogajanje, ne-
mirnemu umetniškemu duhu ne pustijo spati. 
Kot človek z vizijo, predvsem pa naprednjak in 
borec za slovenski jezik in umetnost, že zgo-
daj objavlja v Ljubljanske zvonu, kasneje pa v 
(predvsem) dramskih delih Hlapci, Kralj na Be-
tajnovi, Romantične duše, Pohujšanje v dolini 
Šentflorjanski in tudi v romanu Hlapec Jernej 
in njegova pravica (preveden v več kot 20 je-
zikov) jasno obsodi slovensko politično srenjo. 
Kot je v pismu bratrancu Izidorju Cankarju za-
pisal, ga je k pisanju družbenokritičnih del po-
gosto gnala jeza: ˝K delu me najbolj podžiga 
- jeza. Politične in literarne oslarije zapeljejo 
človeka k pisarjenju, da si srce ohladi˝. O ak-
tualnosti njegovih dramskih del priča reperto-
ar slovenskih gledališč, na katerem se nahaja-
jo Romantične duše, Hiša Marije Pomočnice ter 
Lepa Vida. Cankarjeva slutnja neprijetne pri-
hodnosti in hlapčevske slovenske mentalitete: 
˝Narod si bo pisal sodbo sam,˝ je odlično izho-
dišče za seznanjanje mladih z umetnikom v na-
vezavi z današnjim življenjem. Le tako, na kar 
je opozorila tudi Antica Marijanac, bo slovenski 
narod resnično spoštoval človeka, ki je s soci-
alno in moralno kritiko budil zaslepljene in le z 
aktualizacijo celotnega opusa bo Cankar veliko 
bliže tudi šoloobveznim. 

Pozno popoldne se je že prevesilo v večer, ko je 
po počastitvi Cankarjevega življenja in dela ne-
kaj toplih besed s strani prijateljev Besede pre-
jela tudi protagonistka literarnega večera Anti-
ca Marijanac. Nekoč učiteljica, danes pa skrbna 
negovalka slovenske literature, s svojo zbirko 
otroških pesmi Kdo gre z nami in knjižico spo-
minov na otroštvo z naslovom Anci, ti presneti 
mulc razveseljuje otroke in širi lepo misel tudi 
med starejše. Če je Cankar na vse postavljal 
človekovo etično zavest oziroma najvišje nače-
lo vesti, potem Antici največ pomenijo srečni in 
vedoželjni otroci, katerim je posvetila dobršen 
del življenja.

Anita Volčanjšek 

Zgodilo	se	je	v	Mestnem	atriju	Brežice

IVAN	CANKAR:	človek	z	vizijo

Cankar	včeraj,	danes,	Cankar	za	vedno

Povabilo k sodelovanju
Če se želite tudi vi predsta-
viti v Mestnem atriju Breži-
ce, nam pišite na e-naslov: 
mestni.atrij@posavje.info ali 
nas pokličite na tel.: 07 49 05 
780. K sodelovanju vabimo 
kulturne skupine in društva, 
ustvarjalce in izvajalce s po-
dročja glasbe, gledališča, li-
terature, slikarstva, različne 
glasbene skupine, kantavtor-
je itd. iz Posavja, Slovenije 
in Hrvaške. Vabljeni!

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO V MAJU

ZAKLJUČEK MEGA KVIZA
četrtek, 8. maj, ob 17.00 uri – Kulturni dom Krško, 

mala dvorana 

Ob zaključku slovenskega knjižnično-muzejskega kviza 
vse reševalce, njihove prijatelje in mentorje vabimo na 
ogled slovenskega mladinskega filma Tea. Vsi reševalci 
bodo sodelovali tudi v nagradnem žrebanju.

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE PALČEK BRALČEK
torek, 27. maj, ob 17.00 – Mladinski oddelek v 

Krškem
 
Vrtec pri Osnovni šoli Leskovec  in Valvasorjeva  knjižnica 
Krško ob zaključku  predšolske bralne značke Palček 
bralček vabita vrtičkarje in njihove starše na ogled 
predstave Nerodna Avguština v izvedbi Studia Anima. 
Za otroke pa bomo pripravili tudi zanimive ustvarjalne 
delavnice. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9.00 in 11.00 uro - 

Osrednja knjižnica v Krškem  

Toplo pomladansko sonce nas že dobro greje in vabi 
na vrtove in sprehode. Kljub temu lahko še vedno 
spoznavate tudi računalniška znanja, ki so danes 
nepogrešljiv del vsakdana. Vabimo vas, da se nam 
pridružite na računalniških delavnicah za starejše, kjer 
bomo skupaj reševali različne računalniške probleme. 

VODENI OGLEDI KAPUCINSKE KNJIŽNICE
po dogovoru – Osrednja knjižnica v Krškem

Morda se ob številnih vsakodnevnih obveznostih premalo 
zavedamo, da imamo tudi v Krškem bogato kapucinsko 
knjižnico, ki hrani knjižno gradivo iz preteklih stoletij. 
Vabimo vse, ki bi si jo želeli ogledati, da pokličete na 
tel. 07 4904 000 in se dogovorite za ogled.

Posavski 
obzornik

vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.


