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BIZELJSKO - V petek, 29. septembra, so na gradu 
Bizeljsko počastili letošnje dneve evropske kulturne 
dediščine, ki so jih obeležili s tremi dogodki – 
razstavo likovnih del z naslovom Grad, obzidje 
in „Lusthaus“, pohodom z baklami proti gradu 
od „Lusthausa“ ter koncertom, na katerem so 
nastopili bizeljski ljudski pevci, MoPZ Bizeljsko (na 
fotografiji zgoraj) ter vokalna skupina Solzice iz 
Brežic. Prireditev sta pripravila Turistično društvo 
Bizeljsko in Osnovna šola Bizeljsko. M.K.M.
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Za štiri županska mesta kar 
21 kandidatov in kandidatk
POSAVJE – Večtedenska ugibanja, kdo se bo odločil 
oziroma pristal v kandidaturo na občinskih lokalnih 
volitvah, so končana. Zadnji dnevi sicer niso pri-
nesli večjih presenečenj med županskimi kandida-
ti, po številu vloženih list pa nekoliko odstopa ob-
čina Krško, kjer bo nastopilo kar 16 list. Največja 
novost lokalnih volitev v Posavju pa so gotovo prve 
volitve v novi občini Kostanjevica na Krki, ki bo 
šele z izvolitvijo župana in občinskega sveta lahko 
tudi udejanila letošnjo referendumsko odločitev.

V občini Brežice se bodo ob 
Ivanu Molanu (SDS) v stav-
bo na Cesti prvih borcev po-
skušali vseliti Matjaž Pegam 
(LDS), Mitja Jankovič (SD), 
Nataša Štarkl (neodvisna), 
Hrvoje Oršanić (ZEG) in Ro-
man Baškovč (SLS). Za 30 se-
dežev v občinskem svetu se 
bo potegovalo 261 kandida-
tov na enajstih listah.

V občini Krško bo svoj tret-
ji županski mandat posku-
šal pridobiti Franc Bogovič 
(SLS), njegovi tekmeci pa 
bodo tokrat Stane Pajk (SDS), 
Branko Janc (LDS), Jože Ri-
bič (SD) in Janez Požar (NSi). 
V 30-članski občinski svet bo 
poskušalo priti kar 286 kan-
didatov na 16 listah ter dva 
kandidata (Nataša Brajdič in 
Zdravko Kovačič) za romske-
ga svetnika.

V občini Sevnica bodo seda-
njega župana in ponovnega 
kandidata Kristijana Janca 
(SLS) izzvali Meri Kelemina 
(neodvisna s podporo SDS), 
Bojan Lipovšek (LDS), Bre-
da Drenek Sotošek (SD), Da-
nilo Marin (NSi) in Martin Vi-
dic (Naprej Slovenija). Za 
25-članski občinski svet se bo 
potegovalo 158 kandidatov na 
desetih listah.

V novi posavski občini Kosta-
njevica na Krki pa se bodo kot 
prvi novodobni župan ali žu-
panja poskušali v zgodovino 
zapisati Franc Curhalek (ne-
odvisni), Anica Žugič (neod-
visna), Andrej Kerin (neod-
visni) in Mojmir Pustoslemšek 
(neodvisni). V desetčlanski 
občinski svet bo poskušalo pri-
ti 30 kandidatov, večina neod-
visnih, vloženi sta namreč le 
dve strankarski listi.

Zelena luč za Blanco in Krško
SEVNICA - Vlada RS je 28. septembra na svoji 90. 
seji sprejela kar tri, tako za občino Sevnico kot za 
občino Krško, nenazadnje pa tudi za Posavje, po-
membne sklepe, in sicer je  potrdila Program iz-
vedbe infrastrukturnih ureditev za HE Blanca, iz-
dala Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za HE 
Krško, ob tem pa izdala tudi Uredbo o spremem-
bi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zara-
di jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov 
na tem območju. Sprejete sklepe so 2. septem-
bra predstavili na sevniškem gradu vodja pogajal-
ske skupine Niko Galeša, predsednica Komisije za 
spremljanje gradnje HE Blanca  Mateja Konajzer in 
predsednica Komisije za HE Krško Albina Bezjak.

Potrjen program infrastruk-
turnih ureditev za gradnjo 
hidroelektrarne Blanca s stra-
ni Vlade Republike Slovenije 
znaša kar 19 milijard tolarjev, 
ob tem pa je občina Sevnica 
uspela s pogajanji zagotoviti 
še dodatne ureditve v višini 
štirih milijard tolarjev. Iz teh 
sredstev bo zgrajen med dru-
gim most na Logu, rekonstru-
iran odcep od Radne do Luko-
vice, urejen nadvoz v Šmarju 
in cesta skozi Blanco, dodat-
no bodo uredili vodotoke, 

male čistilne naprave in po-
dobno. HE Blanca naj bi bila 
po časovnem terminu zgraje-
na do maja 2009, prihajajočo 
pomlad pa bodo stekla tudi 
pripravljalna dela za HE Kr-
ško. Po besedah vodje poga-
jalske skupine za izgradnjo 
verige hidroelektrarn Nika 
Galeše bo potrebno še revidi-
rati terminski plan izgradnje, 
po katerem naj bi bila za-
dnja v verigi, to je HE Mokri-
ce, zgrajena tri leta prej oz. 

Začutili so kulturni in 
zgodovinski utrip dveh krajev
BRESTANICA, KRŠKO - 29. septembra je minilo natanko tisočletje, stoletje, desetletje in 
leto od tedaj, ko je bila leta 895 podpisana listina, v kateri sta omenjena Richenburch ali 
današnja Brestanica in Gurcheuelt kot Krško oziroma najverjetneje kot Krško polje. Z na-
menom, da bi oba kraja in občani obeležili to posebno letnico, sestavljeno iz štirih enic, 
ki jo doživljamo le danes živeče generacije, so potekale vse od meseca julija v Krškem in 
Brestanici različne prireditve, ki so bile minuli konec tedna okronane z zaključnima prire-
ditvama v krškem mestnem parku in na rajhenburškem gradu. 

Potem ko so dan prej izpred brestaniške osnovne šole tamkajšnji učenci spustili v 
zrak 1111 balonov, je v petek dopoldne proti nebu poletelo enako število balonov  
tudi iz krškega mestnega parka, kjer so program pripravile učenke in učenci 
Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. 

V Krškem so po koncertu GŠ Kr-
ško in nagovorih doprsne kipe  
Adama Bohoriča in Jurija Dal-
matina, ki sta delo akademskih 
kiparjev Matjaža Počivavška 
in Vladimire Štoviček, odkrili 
predsednik SAZU prof. dr. Bošt-
jan Žekš, predsednik sveta KS 
mesta Krško Jože Habinc, krški 
župan Franc Bogovič in jezikos-
lovec dr. Jože Toporišič. Sobot-
na prireditev na rajhenburškem 
gradu pa je dala še poseben pe-
čat praznovanju 1111-letnice. 
Dogodek so popestrili lokostrel-
ci in KD Svoboda Brestanica, GŠ 
Krško in Peter Dirnbek s pred-
stavo Mogočni zidovi čuvajo po-
vest naroda. Ob dogodkih, ki so 
se zvrstili z namenom obeležit-
ve te neponovljive obletnice, 
so kulturni in zgodovinski utrip 
obeh krajev lahko začutili tudi 
njuni prebivalci. 

B.M. in M.K.M.
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Janez Požar, kandidat za župana 
občine Krško

Celosten razvoj, ne 
le energetika 
 
KRŠKO - Za župana občine Krško kandidira tudi Ja-
nez Požar iz Nove Slovenije. 40-letni inženir elek-
trotehnike, zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, 
je svojo kandidaturo predstavil 25. septembra, 
pri tem pa ga je podprla tudi  poslanka v držav-
nem zboru Marjeta Uhan. Požar poudarja potre-
bo po pospešenem gospodarskem razvoju občine, 
novih delovnih mestih in racionalnem ravnanju s 
proračunskimi sredstvi. Ob tem je Nova Sloveni-
ja predstavila tudi listo kandidatov za krški občin-
ski svet. V stranki pričakujejo  najmanj šest izvo-
ljenih svetnikov.

Požar, ki je pred dvema leto-
ma kandidiral za poslanca v 
državni zbor, pravi, da občina 
Krško najbolj potrebuje „po-
spešen gospodarski razvoj in 
nova delovna mesta, razvoj na 
področju infrastrukture, zla-
sti lokalnih cest in vodooskr-
be, ter racionalno ravnanje s 
proračunskimi sredstvi.“ In do-
daja: „Gospodarski razvoj ob-
čine ne sme sloneti izključno 
na energetiki oziroma na inve-
sticijah vanjo. Gospodarstvo v 

občini je treba razvijati celo-
stno s poudarkom na razvoju 
malih podjetij in inovativno-
sti.“ Meni še, da mora občina 
pospešeno urejati industrijske 
cone Vrbina, Drnovo in Bresta-
nica-Senovo, podjetjem omo-
gočiti nakup komunalno ure-
jenih zemljišč ter jim skupaj 
z razvojnimi inštitucijami po-
magati pri črpanju evropskih 
sredstev, Posavsko štipendij-
sko shemo pa je potrebno po 
njegovem mnenju razširiti in 
dopolniti glede na deficitar-
nost poklicev.

Pomembno je poglobljeno so-
delovanje med posavskimi ob-
činami na gospodarskem po-
dročju, posavsko središče pa 
naj bo v Krškem, pravi Po-
žar, saj je občina Krško gospo-
darsko najmočnejša v Posav-
ju. Kot župan se bo zavzemal 
za celotno prometno ureditev 
Krškega, vključno z izgradnjo 
pločnikov, kolesarskih stez, 
javne razsvetljave in parkir-
nih mest, za izgradnjo par-
kirne hiše v starem mestnem 
jedru in ureditev Zatona. Na 
področju komunale podpi-
ra podelitev koncesij za jav-
ne gospodarske službe. „Ob-
stoječe izvajanje teh storitev 
s strani podjetja Kostak brez 
podelitve koncesije že po na-
ravi delniške družbe predstav-
lja navzkrižje interesov med 
opravljanjem nepridobitne 
javne funkcije in delovanjem 
na odprtem trgu,“ poudar-
ja Požar. 

Občina se ne sme čezmerno 
zadolževati, še poudarja Po-
žar in izpostavlja pomen fi-
nančne stabilnosti občine. Kot 

pravi, se zavzema za postopno 
izločitev sredstev, pridoblje-
nih iz naslova omejene rabe 
prostora zaradi jedrskega ob-
jekta, iz integralnega pro-
računa občine: „Poraba teh 
sredstev bi morala biti strogo 
namenska za posamezne pro-
jekte, potrejene v občinskem 
svetu, brez možnosti preraz-
poreditve.“

Skrbi ga slabo demografsko 
stanje v občini, zato zagotav-

lja gradnjo 1000 m2 neprofit-
nih stanovanj letno in pripravo 
komunalno urejenih zemljišč 
za individualno stanovanjsko 
gradnjo ter večjo pomoč ob-
čine ob rojstvu otroka (200 ti-
sočakov za prvega, 500 tisoča-
kov za drugega in milijon za 
tretjega in vsakega naslednje-
ga otroka). Med pomembnej-
šimi investicijami, ki bi se jih 
lotil kot župan, našteva  obno-
vo Valvasorjevega kompleksa, 
izgradnjo nove knjižnice, te-
lovadnice in bazena v Krškem, 
obnovo brestaniškega baze-
na, večnamenski dom v Do-
lenji vasi (Požar meni, da ga 
je možno zgraditi brez samo-
prispevka) in na Raki, pa tudi 
ureditev medgeneracijske-
ga centra v bivšem domu za 
ostarele na Vidmu. Zavzema 
se tudi za ustanovitev javnega 
zavoda za področje športa. 

Kot kandidata z vizijo razvoja 
občine je Požarja označila po-
slanka Nove Slovenije Marjeta 
Uhan, sicer tudi sama župan-
ska kandidatka v občini Treb-
nje. „Upam, da bodo volivci 
in volivke prepoznali njegove 
kvalitete,“ je dejala. Sicer pa 
je občinski odbor Nove Slove-
nije predstavil tudi kandidate 
za krški občinski svet. Nosil-
ci list so poleg Požarja še Ma-
tej Omerzel, Anita Pavlovič, 
Jože Žabkar in Martin Ko-
drič. Slednji, sicer predsed-
nik občinskega odbora stran-
ke, poudarja, da je na listi 30 
odstotkov žensk ter da je lista 
pomlajena in povprečno viso-
ko izobražena, zato računa-
jo na najmanj šest izvoljenih 
svetnikov.

Peter Pavlovič

Martin Kodrič, Marjeta Uhan in Janez Požar

Jože Ribič, kandidat za župana 
občine Krško

Za večjo socialno 
varnost občanov 
občine Krško
KRŠKO - Občinski odbor stranke Socialni demo-
krati Krško je prejšnjo soboto predstavil čla-
na stranke Jožeta Ribiča, ki se bo potegoval za 
funkcijo župana občine Krško. Jože Ribič v svo-
jem programu izpostavlja nadaljevanje umestit-
ve novih ekonomsko-poslovnih con, vlaganja na 
področju šolstva in družbenih dejavnosti, med 
drugim pa tudi preboj občine Krško med prvo de-
seterico slovenskih občin z najvišjim bruto do-
mačim proizvodom.

Predstavitve in najave kan-
didature Jožeta Ribiča se 
je udeležil tudi predsednik 
stranke Socialni demokrati 
Borut Pahor s sodelavci. Ri-
bič, ki je sicer kandidiral za 
mesto župana že na lokalnih 
volitvah leta 2002, je izpo-
stavil predvsem večjo soci-
alno varnost občanov občine 
Krško in pri tem obljubil pod-
poro vsem sindikatom, ki se 
bodo borili za ohranitev de-
lavskih pravic. V ta namen, 
za čim več delovnih mest, pa 
namerava  nadaljevati tudi z 
izgradnjo industrijskih con v 
občini, ki bodo, kakor je po-
udaril, dajale višjo dodano 
vrednost. »Pri tem se bom z 
matično stranko zavzemal za 
povrnitev občine Krško v prvo 
deseterico občin z najviš-
jim bruto domačim proizvo-
dom na prebivalca v Sloveni-
ji, kjer smo pred desetletjem 
že bili,« je dejal Ribič.

Izpostavil je tudi ureditev 
razmerij med Občino in Vla-
do RS na državnih projektih 
v lokalni skupnosti, pred-
vsem pri projektu dolgoroč-
nega plana izgradnje druge-
ga bloka jedrske elektrarne 
in s tem povezane rabe pros-
tora in umeščanja odlagališ-
ča za nizko in srednje RAO. 
Sedanji projekti lokalnega 
partnerstva za umestitev 
tega objekta v prostor te-
meljijo predvsem na tem, 
kaj moramo v občini stori-
ti, ne pa kaj bo država za 
to nudila občanom in skup-
nosti. Zato je potrebno za 
naslednje štiriletno obdo-
bje izdelati tudi program 
vlaganja finančnih sredstev, 
ki jih občina že prejema za-
radi NE Krško in NSRAO, saj 
zdaj niso porabljena za pr-
votne namene.

Ribič je v svoj program uvr-
stil tudi skrb za zaposlova-
nje preostalih delavcev iz 
rudnika Senovo v zapiranju 
ter nadzor zaprtja v skladu z 
zakonom o zapiranju. Ume-

Kandidat za župana občine Krško Jože Ribič (na sliki desno) 
in Rajmund Veber (na sliki levo), vodja volilnega štaba 
OO SD Krško, v pogovoru s predsednikom stranke Borutom 
Pahorjem.

“Davki bodo vse manjši” 
KRŠKO – Tako je na javni razpravi o davčni refor-
mi, ki je v ponedeljek potekala v sejni sobi Obči-
ne Krško, zatrdil državni sekretar na ministrstvu 
za finance mag. Andrej Šircelj. Šlo je za eno od 14 
javnih razprav po Sloveniji, s katerimi želi vlada 
prebivalce Slovenije seznaniti s predlaganimi re-
formami in spodbuditi dialog o njih.

Osnovni cilj predlaganih spre-
memb na davčnem področju 
je razbremeniti gospodarstvo 
in s tem povečati njegovo 
konkurenčnost, pa tudi poe-
nostaviti davčne postopke, je 
še povedal mag. Andrej Šir-
celj. Davek na dodano vred-
nost se ne bo povečal, razen 
če bodo za to razlogi, trenut-
no pa jih ni, je še dodal. Po-
udaril je tudi, da želi vlada 
ubrati “srednjo pot” med po-
večanjem konkurenčnosti go-

spodarstva in socialno vzdrž-
nostjo davčne zakonodaje 
ter seveda zagotoviti stabil-
ne javne finance.

Spodbude znanosti in razvo-
ju, ki jih prinašajo predlaga-
ne spremembe, je predstavil 
državni sekretar na ministr-
stvu za visoko šolstvo, zna-
nost in tehnologijo dr. Dušan 
Lesjak. Pospešiti je potrebno 
pretok znanja z visokošolskih 
ustanov v podjetja in spod-
buditi inovativnost, je dejal, 
znanstveno raziskovalno sfero 
pa spodbuditi z novimi razpi-
si. Pričakuje pa tudi, da bodo 
podjetja od raziskovalcev za-
htevala konkretne rezultate.

Pogled lokalnega gospodar-
stva na reformo je predsta-
vil član uprave Kostaka Krško 
Miljenko Muha, ki je dejal, 
da reforma izpolnjuje neka-
tera, ne pa vseh pričakovanj 
gospodarstvenikov. Kot pozi-
tivne plati reforme je naštel 
poenostavitev in zmanjšanje 
plačilnih razredov, postop-
no odpravo davka na plače 
in olajšavo za vlaganje v raz-
iskovanje in razvoj. Opozoril 
pa je na nejasnosti v zvezi z 

zgornjo mejo prispevkov in 
na zakon o delovnih razmer-
jih, ki zahteva preveč admi-
nistriranja.

Razpravljavce, med kateri-
mi so bili nekateri predstav-
niki domačih podjetij in usta-
nov, je med drugim zanimalo, 
kako bo z obdavčitvijo dobič-
kov. Mag. Šircelj je pojasnil, 
da se bo stopnja obdavčitve 
postopoma znižala na 20 % v 
letu 2010 ter da bo tako ved-
no manj tistih, ki bi morebi-
ti tvegali utajo davkov. Ne 
ustvarjamo pa davčne oaze, 
je poudaril.

P. Pavlovič
Foto: Blaž Šunta

stitev in graditev HE Krško 
mora po njegovem zagotovi-
ti kvalitetno reševanje pro-
blemov zaradi poplav ter ob 
tem rešiti probleme tranzit-
nega prometa z obvoznico in 
v nadaljevanju drugega mo-
stu in izgradnjo nove cestne 
povezave z Brežicami. 

V primeru izvolitve se na-
merava Ribič zavzeti tudi 
za občanom dostopno jav-
no zdravstvo brez dodatnih 
plačil in obremenitev, za 
razvoj fakultetnega izobra-
ževanja v občini in nadgrad-
njo javnega šolstva s priori-
tetno izgradnjo telovadnice 
pri Osnovni šoli Jurija Dal-
matina Krško in čimprejšnji 
začetek gradnje Valvasorje-
ve knjižnice Krško, v kateri 
bo umeščena tudi študijska 
knjižnica. Sedanje zavlače-
vanje in prestavljanje iz-
gradnje knjižnice v nasled-

nje desetletje po njegovem 
ni sprejemljivo, saj bo Kr-
ško tako izgubilo možnost 
pridobitve še ene regijske 
ustanove.

Ribič se zavzema za to, da bi 
Krškemu v naslednjem man-
datu zagotovili takšno vsebi-
no in ureditev, kot naj bi ga 
imelo kot občinsko in pokra-
jinsko središče ter tudi fa-
kultetno mesto, saj mu zdaj 
še manjka spremljajočih vse-
bin.

B. Mavsar 

nadaljevanje s 1. strani
do leta 2015. V ta namen je 
Vlada sprejela tudi sklep, da 
mora Ministrstvo za okolje in 
prostor v sodelovanju s Komi-
sijo za HE Brežice, ki jo vodi 
Jože Avšič, rešiti problem 
vodnega režima z Republiko 
Hrvaško do marca 2007. 

Z zadnjim sklepom so omogo-
čili sprejem Uredbe o spre-
membi Uredbe o območjih 
omejene rabe prostora zaradi 
jedrskega objekta in o pogo-
jih gradnje objektov na tem 

območju, na podlagi katere-
ga lahko Občina Krško, ki je 
tudi vložila pobudo za spre-
membo, nadaljuje z že pred 
leti začetim projektom iz-
gradnje poslovne cone Vrbi-
na. Obstoječa uredba je na-
mreč onemogočala, da bi se 
lokalna cesta med Krškim in 
Brežicam prekategorizirala v 
regionalno cesto, ob tem pa 
tudi onemogočala izgradnjo 
vrbinske medmestne poveza-
ve med Krškim in Brežicam, ki 
je načrtovana tudi za potrebe 
PC Vrbina. B.M.
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Obisk poslanske skupine LDS 
v Sevnici
SEVNICA - Na povabilo LDS, občinskega odbora Sevnica, je Sev-
nico obiskalo štirinajst poslancev LDS v DZ Republike Sloveni-

je z vodjo mag. Antonom 
Ropom in podpredsedni-
kom LDS dr. Matejem La-
hovnikom. V času obiska 
so si ob stojnici v središču 
Sevnice vzeli čas za raz-
govore z ljudmi in si kas-
neje ogledali HE Boštanj. 
V popoldanskem času 
pa so potekali razgovo-
ri z  člani IO LDS Sevnica 
in kandidatom za župa-
na Bojanom Lipovškom 
o načrtovanih projektih 
v Sevnici, pri katerih bi 
lahko skupaj našli rešitve 
in podporo. Po končanih 
razgovorih je bila sklica-
na tudi tiskovna konfe-
renca, namenjena aktu-

alnim političnim razmeram v državi, z mag. Antonom Ropom 
in kandidatom za župana Bojanom Lipovškom.

Bojan Lipovšek in mag. Anton Rop

Meri Kelemina med sovaščani 
na Blanci
BLANCA - Prvi dan volilne kampanje je kandidatka za župa-
njo občine Sevnica Meri Kelemina preživela med svojimi so-
vaščani na Blanci v tamkajšnjem kulturnem domu. V podpo-
ro so ji stali predsednik SDS Sevnica in poslanec v DZ Bojan 
Rugelj, podžupan občine Sevnica, direktor Stillesa in držav-
ni svetnik Štefan Teraž, predsednik SDM Slovenije Niko Ob-
lak iz Sevnice in vodja volilnega štaba ter podpredsednica 
SDS Sevnica Katarina Šantej. Kandidatka je predstavila svoj 
življenjepis in volilni program. Sovaščanom se ni bilo potreb-
no podrobno predstaviti, saj  poznajo njeno vztrajnost, pro-
dornost in delavnost, kar je pokazala z vodenjem KS Blanca. 
Rugelj in Teraž sta poudarila, da je le delaven, vztrajen in 
energičen župan lahko uspešen, županska in poslanska funk-
cija pa sta nezdružljivi, saj občina potrebuje celega človeka. 
Blančani ji izrazili podporo, kmečke ženske so pripravile do-

brote, godba je zaigrala in rajanje se je nadaljevalo pozno v 
noč. Meri bo tudi zadnji dan volilne kampanije preživela med 
Blančani, saj pravi, da je ponosna nanje.

Katarina Šantej

Meri Kelemina med sovaščani

PUM in AS s skupnimi 
kandidati za občinske svete

KOSTANJEVICA NA KRKI, BREŽICE - Posavska unija 
mladih - PUM, ki je prvič z listami kandidatov na-
stopala na lokalnih volitvah pred štirimi leti, bo 
tudi tokrat s svojimi predstavniki zastopana na vo-
litvah v vseh treh posavskih občinah, katerim se 
letos pridružuje tudi novoustanovljena občina Ko-
stanjevica na Krki. Posavsko unijo mladih bo na 
volitvah spremljala nova celostna podoba, in sicer 
štiriperesna vetrnica, ki ponazarja štiri občine, 
steblo pa mlade z energijo in gonilno močjo soob-
likovanja življenja in razvoja v regiji. 

S svojim programom se bodo 
v Posavski uniji mladih osre-
dotočili na pet osnovnih ci-
ljev, in sicer za ustrezno iz-
obražen in fleksibilen kader v 
regiji, za dostop do rekreativ-
nega športa in za zagotovitev 
pogojev za tekmovalni šport, 
da bo regija privlačna za pod-
jetniška vlaganja in za razvoj 

gospodarstva, za kvaliteten 
življenjski prostor in dobro 
sobivanje ob bodoči šengen-
ski meji, pa tudi za gradnjo 
novih in za družine dostopnih 
stanovanj. Po besedah pred-
sednika PUM Davorja Račiča 
si bodo prizadevali za prila-
goditev stanarin kupni moči 
v regiji oziroma za njihovo 
znižanje vsaj za 30 odstot-
kov kot tudi za znižanje cen 
v vzgojno varstvenih ustano-
vah, kar bi prispevalo k dvigu 
rodnosti v regiji. Poleg tega si 
bodo prizadevali za čim hi-
trejšo uvedbo elektronskega 
cestninjenja, še pred tem pa 
nameravajo predlagati, da se 
med 6. in 8. uro zjutraj in 15. 
ter 17. uro popoldan, v času, 
ko se delovno aktivno prebi-
valstvo Posavja vozi v dru-
ge občine na delovna mesta, 
ukinejo cestnine. Ob povezo-
vanju posavskih občin v regi-
jo in ob njihovem skupnem 
nastopu na projektih so se v 
programu osredotočili tudi na 
posamezne in pomembnejše 
projekte po občinah. Tako si 
bodo v Brežicah med drugim 

prizadevali za oživitev zapuš-
čene blagovnice v mestu in 
za izgradnjo obrtno-poslov-
ne cone ob obvoznici, za iz-
gradnjo geo – termalnih virov 
vode v namen ogrevanja me-
sta Brežice, preureditev za-
puščenega Remontnega cen-
tra Jesenice na Dolenjskem 
in gospodarskega tehnološke-

ga parka ob avtocesti. V no-
voustanovljeni občini Kosta-
njevica na Krki nameravajo 
dati poudarek pospešenemu 
razvoju turizma in kulture, 
v krški občini si bodo pred-
nostno prizadevali za izgrad-
njo neprofitnih stanovanj, 
pa tudi za oprostitev plačila 
davka na nepremičnine zara-
di razvrednotenja cen nepre-
mičnin zaradi bližine jedrske-
ga objekta. V občini Sevnica 
bodo spodbujali vzpostavitev 
turistične ponudbe ob vinskih 
cestah, prizadevali si bodo za 
gradnjo mladinskega hotela 
ipd. V Posavski uniji mladih 
ne bodo imeli kandidata za 
župana v nobeni občini, pač 
pa se nameravajo po volitvah 
povezovati s tistimi stranka-
mi, s katerimi bodo ugotovi-
li največ stičnih programskih 
točk. S podporo Aktivne Slo-
venije – AS pa so vložili kar 84 
kandidatur za občinske sve-
te v vseh štirih občinah, od 
tega bo na listah 25 žensk in 
59 moških.

Bojana Mavsar

Predsednik Posavske unije mladih Davor Račič (na sredini) 
s kandidatoma za prvi kostanjeviški občinski svet, 
Gregorjem Jordanom z Dob pri Kostanjevici in Tino Sintič 
iz Kostanjevice na Krki. 

Lista za prihodnost mladih
KRŠKO - Občinski volilni komisiji v Krškem je vložila svoje kan-
didatne liste za vse volilne enote tudi Lista za prihodnost mla-
dih (LPM), katero sta v sedanji zasedbi krškega občinskega sve-
ta predstavljali dve članici. Kot v imenu liste poroča Vida Ban, 
so listo kandidatov za letošnje lokalne volitve oblikovali po 
tehtnem premisleku, tako, da bi bili zastopani občani iz vseh 
krajevnih skupnosti v posamezni volilni enoti. Obžalujejo, da 
niso mogli vključiti vseh, ki so želeli kandidirati na listi (ome-
jeno število kandidatov v posamezni volilni enoti, kriteriji kvo-
te). Upajo, da bodo vsi evidentirani kandidati sodelovali pri do-
končnem oblikovanju in uresničevanju programa kot člani LPM 
in kasneje, v kolikor bodo dosegli ustrezni volilni rezultat, tudi 
v delovnih telesih Občinskega sveta. Osnovno vodilo liste je za-
gotavljanje enakih možnosti in sodelovanja za vse. 

Svoje simpatizerje vabijo, da se jim pridružijo v petek, 13. ok-
tobra 2006, ob 19.00 uri na srečanju v Gasilskem domu Kr-
ško, na Bohoričevi v Krškem, na katerem bodo predstavili svoj 
program, po končani predstavitvi pa bo družabno srečanje vseh 
udeležencev s kandidati na listi LPM. Nanj so povabili tudi kan-
didata za župana Branka Janca. S.M.

»MINIL JE ČAS SKROMNOSTI V NAŠI STRANKI« - 
BREŽICE - Na prvi jesenski dan, 23. septembra, sta 
se v Brežicah mudila evropski poslanec in predsednik 
socialdemokratov Borut Pahor ter njegov strankarski 
kolega Miran Potrč, ki sta izrazila podporo županskemu 
kandidatu Mitji Jankoviču iz vrst SD-ja in kandidatnim 
listam za člane v brežiškem občinskem svetu. Borut 
Pahor, ki je bil v svojem govoru zelo optimistično 
razpoložen, je poudaril, da je čas skromnosti v njihovi 
stranki minil in da pričakuje trend rasti že na letošnjih 
lokalnih volitvah. Kot je menil Pahor, se je tudi politično 
razpoloženje med ljudmi bistveno spremenilo, zato 
še večji uspeh in celo prevzem oblasti pričakuje na 
državnozborskih volitvah v letu 2008. Njegov optimizem 
so delili tudi ostali udeleženci predvolilnega shoda. P.B.

KRŠKO – Zadnjo soboto v septembru se je na krški 
tržnici mudila tako imenovana »Potujoča kavarna 
SDS«, s pomočjo katere stranka že nekaj časa po 
Sloveniji omogoča volilkam in volivcem možnost 
seznanjanja s svojimi volilnim programom in kandidati 
za letošnje lokalne volitve. Čeprav je lepo sobotno 
dopoldne večino ljudi v Posavju zvabilo v vinograde in 
tržnica ni bila zelo obiskana, so se državni poslanec in 
županski kandidat Stane Pajk ter njegovi strankarski 
sodelavci in nosilci list iz vseh volilnih enot potrudili 
ter se vsaj na kratko pogovorili z večino mimoidočih. 

Roman Baškovič, kandidat za župana 
občine Brežice

Za železniško 
povezavo med 
Obrežjem in Dobovo
BREŽICE – Občinski odbor Slovenske ljudske stran-
ke Brežice pod vodstvom predsednika Antona Cer-
jaka je v ponedeljek pripravil predstavitev svojega 
kandidata za župana Romana Baškoviča in kandi-
datnih list v štirih volilnih enotah, ki so jih pred-
stavili njihovi nosilci – poleg Baškoviča v prvi enoti 
so to še Lado Križman, Ivan Kovačič in Ivan Sušin.

Baškovič,  je na prvo mesto 
svojega programa postavil 
ureditev prostorskih planov 
občine ter zazidalnih in obrt-
nih con, s čimer bi omogoči-
li  pogoje za razvoj gospodar-
stva in zaposlovanje mladih 
strokovnjakov, katerih po 
njegovem kar 80 % odide dru-
gam. Med zanimivejšimi in od 
drugih razlikujočimi se točka-
mi programa so gotovo zavze-
manje za športno dvorano na 
robu mesta ob srednji eko-
nomski šoli, za nižje cestni-
ne, za odškodnino zaradi NE 

Krško ali odlagališča jedrskih 
odpadkov v obliki rente in na 
temelju koncentričnih krogov 
oddaljenosti od objekta. Za-
nimiv je tudi predlog, da bi 
zaradi razbremenitve cest in 
za zagotavljanje večje izko-
riščenosti železnic zgradili 
železniško povezavo med Ob-
režjem in Dobovo, s čimer bi 
kamionski tovorni promet za 
Evropo preusmerili na želez-
nico. V okviru razvijanja ko-
munalne infrastrukture na 
podeželju naj bi vzpostavi-
li tudi sistem subvencionira-
ne izgradnje čistilnih naprav 

za manjše število uporabni-
kov. Baškovič se zavzema za 
ohranjanje zdravega okolja 
in meni, da odpadki iz NEK ne 
sodijo v prostor občine Breži-
ce. Prav tako bi namenil več 
pozornosti uvajanju varstve-
nih družin za starejše občane
in predšolske otroke. Želi 
tudi doseči izplačilo odškod-
nine za regulacijo Gabernice 
na Dobovskem polju in uredi-
tev nasipov ob Savi.

V brežiškem odboru SLS na-
črtujejo, da bi zastopanost 

v občinskem svetu s seda-
njih treh sedežev povečali 
vsaj na pet, vprašanje koali-
cije pa puščajo odprto za čas 
po volitvah, kot bi v primeru 
zmage bili tudi sami priprav-
ljeni sodelovati z vsemi. Svo-
jo dosedanjo vlogo in delo v 
brežiškem občinskem svetu 
ocenjujejo kot konstruktivno 
ter ob tem omenjajo, da je iz 
njihovih vrst prišlo veliko po-
membnih idej in predlogov, 
ki so jih kasneje sicer reali-
zirali drugi, ki imajo v rokah 
ustrezno izvršno moč in ob-
činsko upravo. S.M.
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Dan brez avtomobila v Krškem
KRŠKO - Staro mestno jedro Krškega je 22. sep-
tembra dopoldne kazalo malce drugačno podobo 
od vsakdanje, saj je bilo za pet ur zaprto za avto-
mobile in tako na voljo le pešcem in kolesarjem. 
Šlo je seveda za akcijo „V mestu brez avtomobila“ 
v okviru evropskega tedna mobilnosti.

Krško je bilo tako eno 16 slo-
venskih mest, v Posavju pa 
edino, v katerih so mestna 
središča zaprli za avtomobi-
le. Akcija je v Krškem pote-

kala tretje leto zapored, pri 
pripravi in izvedbi pa so po-
leg Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prome-
tu in Občine Krško sodelova-
le še številne druge ustano-
ve, od policije, šol in vrtcev 
ter mladinskih organizacij do 
podjetja Kostak in avtobusnih 
prevoznikov. „Želimo spodbu-
diti uporabo nemotornih ob-
lik prevoza, ki so bolj čiste 
in zdrave,“ pravi predsednik 

krškega sveta za preventivo 
Ivan Petrišič. 
Vrtičkarji in šolarji iz večine  
vrtcev in osnovnih šol v obči-
ni Krško so ulico v starem Kr-

škem domiselno porisali, de-
vetošolci krške osnovne šole 
pa so z množično kolesarsko 
vožnjo in prihodom v mest-
no središče promovirali vož-
njo s kolesom in tako dokaza-
li, da smo lahko mobilni tudi 
brez avtomobila in da bi bilo 
mestno središče brez avtomo-
bilskega hrupa in smradu lah-
ko lepše in prijaznejše. 

P. Pavlovič

Kolesarji so se varno zapeljali skozi središče Krškega.

Politika skozi oči mladih
KRŠKO - Splošna nezainteresiranost in apatičen odnos mla-
dih do politike sta bila razloga za projekt Dijaške skupnosti 
Posavja in Mladinskega centra Krško »Politika skozi oči mla-

dih«. Z njim želijo osvestiti mlade o pomembnosti vloge poli-
tike v modernih družbah in jim prikazati relevantnost politič-
ne participacije. Projekt, ki poteka od septembra do sredine 
novembra, so za javnost 21. septembra pričeli s predava-
njem Roberta Ostreliča, ki je predstavil razvojne in politič-
ne smernice v Posavju. Projekt naj bi čim več dijakov privabil 
k aktivni politični participaciji in k razmišljanju o političnih 
pojmih in dogajanju, usmerjen pa je tudi v lokalne volitve, 
saj bo projektna skupina redno spremljala vse politične stran-
ke in kandidate predvsem v posavski regiji. P.P.

Z uvodnega predavanja Roberta Ostreliča

Spet testirali kondicijo
KRŠKO – Zdravstveni dom Krško je v okviru akcije Slovenija v 
gibanju – z gibanjem do zdravja 22. septembra ponovno pri-
pravil test telesne pripravljenosti. Udeleženci so na parki-
rišču zdravstvenega doma prehodili 2 kilometra, medicinsko 
osebje pa jim je izmerilo krvni tlak ter jim svetovalo o zdra-
vi prehrani in ustrezni telesni aktivnosti, potrebni za ohranja-
nje zdravja. Udeleženci, ki so že bili na testu, so izvedeli, ali 
se je njihov „fitnes indeks“ izboljšal.  

Spominska slovesnost na Okroglicah
OKROGLICE – V majhni vasi pod Lovrencem, na sončni strani posavskega hribovja, od koder se v sonč-
nih dneh širi lep razgled po okolici, je v nedeljo, 24. septembra, potekala spominska slovesnost. Z njo 
so se zbrani poklonili spominu padlih kurirjev na Okroglicah, obeležili  65-letnico ustanovitve Osvobo-
dilne fronte in upora proti okupatorju ter se spominjali 15-letnice osamosvojitvene vojne za Slovenijo. 
Slavnostni govornik je bil Aleš Gulič, poslanec LDS v Državnem zboru Republike Slovenije.

Spominska slovesnost na 
Okroglicah, pri spomeniku 
padlim kurirjem, se je zače-
la z dvema koračnicama in 
državno himno, ki so jo zaig-
rali člani godbe Blanški vino-
gradniki z Blance. Nato je vse 
prisotne pozdravil Štefan Te-
raž, podžupan Občine Sevni-
ca. Spomine na težke in tem-
ne dneve upora, ko so svetlo 
sonce zakrili temni oblaki in 
prinesli trpljenje, so obudile 
pesmi, ki so jih zapele člani-
ce skupine Lokvanj iz Krme-
lja. V ta čas nas je s svojim 
govorom popeljal tudi Maks 

Popelar, predstavnik Zveze 
združenj borcev Sevnica. De-

legaciji borcev in veteranov 
vojne za Slovenijo sta polo-
žili venca k spomeniku pa-
dlih kurirjev na Okroglicah. 
Sledil je govor slavnostne-
ga govornika, Aleša Guliča iz 
Trbovelj, poslanca LDS v Dr-
žavnem zboru. Le-ta je izpo-
stavil predvsem svobodoljub-
nost in svobodomiselnost, ki 
sta bili včasih na višji ravni, 
kajti v drugi svetovni vojni ni 
šlo samo za boj proti okupa-
torju, ampak tudi za boj pro-
ti hlapčevstvu. Danes, ko vse 
bolj v ospredje prihaja totali-
tarizem, je še toliko bolj po-

membno, da izražamo svo-
bodoljubnost in demokracijo 

– zase  in s spoštovanjem in 
hvaležnostjo do vseh padlih 
kurirjev, ki so bili zaradi ko-
munikacijske vloge glavna 
tarča okupatorja. Poudaril je 
tudi medčloveške vrednote, 
ki jih čedalje pogosteje na-
domešča potreba po pridobi-
vanju materialnih sredstev. 
S pesmijo, z recitalom, s 
kratko igro in prikupnim ple-
som so se predstavili najmlaj-
ši, učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica iz podružnice Loka. 
Poseben aplavz je bil name-
njen Duletovi četi z Malkov-
ca, ki se je na Okroglice pri-

peljala v vojaških vozilih, 
oblečena v stara, partizan-
ska oblačila. V imenu Duleto-
ve čete je vse zbrane pozdra-
vil Janez Valant. V zaključku 
kulturnega programa se je 
predstavila Folklorna skupi-
na Razbor in nato so Blanški 
vinogradniki v slovo zaigrali 
še eno koračnico. Svoboda je  
zaklad neprecenljive vredno-
sti - zato jo moramo spošto-
vati, imeti radi in se zanjo, če 
je potrebno, tudi boriti.

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Učenci OŠ Loka pri Zidanem Mostu so slovesnost obogatili 
z odličnim kulturnim programom.

Poleg predstavnikov Zveze združenj borcev Sevnica so 
padlim kurirjem položili venec tudi predstavniki združenj 
osamosvojitvene vojne za Slovenijo.

Srečanje enot DUO Impoljca
BREŽICE - Letošnje vsakoletno srečanje domov, ki spadajo pod 
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, je organiziralo dru-
štvo upokojencev Žarek iz Brežic. V kulturnem programu so naj-
prej nastopili gostitelji, ki so se predstavili s pevskim zborom, 
recitatorsko skupino in kratko šaloigro. Za njimi je nastopil dom 
iz Sevnice, nato matična enota DUO Impoljca, kot zadnja pa še 
pevska skupina zaposlenih na Impoljci. Srečanje se je nadalje-
valo s plesom in pesmijo oziroma z družabnim piknikom.

Ničesar tu ne bodo vzela leta…
KOSTANJEVICA NA KRKI – Tu bodo 13. oktobra praznovali 
220 let šolstva, 100 let stare šolske stavbe in 50 let gale-
rijske dejavnosti. Prvi poskusi šolstva v Kostanjevici sega-
jo v čas srednjega veka, v tedanji cistercijanski samostan. 
Po njegovi razpustitvi je bila leta 1787 ustanovljena prva 
šola pri fari Maria Brunn. Le dve leti kasneje, 1789, je Ko-
stanjevica na Krki dobila prvo javno šolo, ki je imela pros-
tore najprej v graščinski kašči in na seniku (Deutsche Schu-
le ali Nemška šola), leta 1793 pa je mesto Kostanjevica na 
dražbi za potrebe šole in župnišča kupilo graščino na Ma-
lem placu (danes Lamutov likovni salon). Ob koncu 19. sto-
letja je zaradi prostorske stiske pouk potekal kar na treh 
različnih mestih v kraju. Med županovanjem Franca Glo-
bočnika in upraviteljevanjem Antona Pavčiča pa so se za-
čele resne priprave na gradnjo novega šolskega poslopja, 
ki so ga slovesno odprli 11. oktobra 1906. Po drugi sveto-
vni vojni je dobila šola tudi nižjo gimnazijo in osmi razred, 
leta 2003 pa je vstopila v devetletni program. Svojevrsten 
pečat je šoli vtisnil dolgoletni ravnatelj Lado Smrekar. Iz-
obraževalno funkcijo šole je povezal s kulturnim poslan-
stvom in leta 1956 v šoli odprl stalno Gorjupovo galerijo, 
v kateri so razstavljena dela slovenskih in tujih likovnih 
ustvarjalcev. Šoli je v ponos tudi največji mozaik v Sloveni-
ji, Bitka na Krškem polju, delo Ivana Seljaka – Čopiča. Da-
nes šolo obiskuje 208 učencev, ki so skupaj z zaposlenimi v 
jubilejnem letu pripravili vrsto odmevnih prireditev, osred-
nje praznovanje z družabnim srečanjem pa bo v petek, 13. 
oktobra, ob 16. uri. 
Prireditelji na slavnostno akademijo “Ničesar tu ne bodo 
vzela leta” še posebej toplo vabijo vse nekdanje učence 
in zaposlene, saj želijo z njimi deliti utrinke preteklosti in 
graditi mozaik prihodnosti. 

Melita Skušek

Z godbami brez avtomobilov
LJUBLJANA, LOČE pri DOBO-
VI - V petek, 22. septembra, je 
bilo v Ljubljani v popoldanskih 
urah srečanje godb pod sloga-
nom »Godbe zamenjajo avtomo-
bile«. Srečanje je organizirala 
Zveza slovenskih godb Slovenije, 
na katero so se prijavile godbe iz 
vse Slovenije, izbranih pa je bilo 
11 orkestrov, med njimi tudi KD 
Gasilski pihalni orkester Loče pri 

Dobovi, ki znova igra pod taktir-
ko prof. Daniela Ivše. Z orke-
strom je nastopila še figurativna 
mažoretna skupina društva pod 
vodstvom Maje Frigelj in lepo 
popestrila nastop domačega or-
kestra, saj se je med desetimi 
sodelujočimi mažoretnimi skupi-
nami izkazala kot ena boljših.
Sicer pa so bile godbe razpore-
jene po različnih mestnih trgih, 
kjer so izvajale 20-minutni pro-
menadni nastop, po njem pa 
so prikorakale do mestne hiše, 
kjer so se predstavile s skup-
nim nastopom, sestavljenim iz 

treh izbranih koračnic, vključ-
no z novo, napisano posebej za 
to priložnost, godbenike pa je 
pozdravila tudi županja Dani-
ca Simšič.
51- članski orkester Loče je tako 
zastopal Občino Brežice, saj je 
igral pod predstavitveno tabli-
co z logotipom Občine Brežice, 
člani in članice orkestra ter ma-
žoretna skupina pa so bili izjem-

no ponosni  na to, da so med iz-
branimi enajstimi orkestri iz vse 
Slovenije suvereno predstavili 
svoja znanja in s tem tudi svo-
jo občino.
Člani ločkega orkestra in ma-
žoretke so nastopili tudi na ne-
deljskem 27. srečanju gasilskih 
pihalnih orkestrov in godb Slove-
nije v Sevnici, katerih srečanj so 
sicer pobudniki, pripravljajo pa 
se že tudi na tradicionalni Mi-
klavžev koncert v Dobovi ter na 
decembrska koncerta v Cerkljah 
in v Pišecah.

N. Jenko S.

Pojasnilo
Na željo Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki objav-
ljamo pojasnilo, ki se nanaša na 19. številko Posavskega ob-
zornika, z dne, 21.06.06, stran 6, kjer je v članku Prenove 
v kostanjeviški in senovski zdravstveni postaji pod sliko za-
pisano: “V ZP Kostanjevica na Krki za zdravstvene potrebe 
občanov skrbita dve zdravstveni ekipi, ki ju sestavljajo (od 
desne proti levi) dr. Branka Cepič, ki je tudi vodja postaje, 
z odgovorno sestro Nevenko Žiberna ter dr. Ivanka Delak z 
medicinsko sestro Štefko Komočar.”  Navedeni podpis k sli-
ki se nanaša na slikano osebje in ne na skupno število zapo-
slenih, saj v ZP Kostanjevica na Krki delata po dve ekipi na 
področju splošne medicine in dve zobozdravstveni ekipi ter 
laboratorij. Bojana Mavsar
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Godba Sevnica tudi na 
Oktoberfestu 
SEVNICA - Kulturno društvo Godba Sevnica je letos že drugič 
gostovala v tujini, tokrat v Nemčiji. Po zelo uspešnih nastopih 
na festivalu evropskih godb na Češkem v juniju so glasbeni-
ki Godbe Sevnica pustili zelo močan vtis tudi v Nemčiji. Leta 
2002 so v Sevnici gostovali člani orkestra Blaskapele iz Tűr-

kenfelda, ki so letos v goste povabili Godbo iz Sevnice ravno 
v času,  ko Bavarsko pretresa prava pivska mrzlica. Glasbeni-
ki so  preživeli nepozabne trenutke tako v mestu Tűrkenfeld 
kot na Oktoberfestu v Műnchnu. Po zelo uspešno in kvalitetno 
izvedenem celovečernem koncertu je bilo navdušenje poslu-
šalcev nepopisno, še zlasti ob izvajanju skladb Slavka Avseni-
ka. Na posebno povabilo župana Tűrkenfelda se je gostovanja 
udeležil tudi župan občine Sevnica in poslanec v DZ Kristijan 
Janc. Slednji je na sprejemu vseh udeležencev v županski pa-
lači povabil tako glasbenike kot župana iz Tűrkenfelda, da se 
ponovno srečamo v Sevnici leta 2008, ko bo Godba Sevnica 
praznovala 100-letnico godbeništva v občini Sevnica. A.Š.

Čoln sevniškim gasilcem
BOŠTANJ - Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne 
dr. Jože Zagožen je 20. septembra operativni enoti Prosto-
voljnega gasilskega društva Sevnica predal v upravljanje mo-

torni čoln za potrebe zaščite in reševanja na reki Savi. Ključe 
dobrih pet milijonov vrednega plovila je prevzel predsed-
nik sevniških gasilcev Štefan 
Teraž, tako gasilci kot pred-
stavniki HSE pa so čoln takoj 
preizkusili z vožnjo po Savi. 
Pogovori o nabavi tovrstnega 
plovila, ki bo gasilcem prišlo 
zelo prav predvsem pri reše-
vanju in pomoči  na območ-
ju akumulacijskega bazena, 
so se začeli ob otvoritvi HE 
Boštanj maja letos, sloves-
na predaja čolna pa je nji-
hov rezultat.

Več pozornosti domačim izvajalcem
KRŠKO – Mlada umetnostna zgodovinarka Katja Ceglar je direktorica Kulturnega doma Krško komaj me-
sec dni, a že s polnimi pljuči diha s krškim hramom kulture. Na novinarski konferenci, ki jo je pripra-
vila prejšnji teden, je spregovorila še predvsem o abonmajski sezoni in nekaterih drugih novostih.

»Za oblikovanje programa 
za abonmajsko sezono 2006/
2007 sem imela zelo malo 
časa, pa kljub temu upam, 
da bo zadovoljil želje obisko-
valcev,« je dejala Katja Ce-
glar, ki je direktorsko mesto 
zasedla 16. avgusta. V modri 
abonma so letos uvrstili manj 
komedij, saj se je direktorica 
odločila, da v repertoarju po-
nudijo tudi sodobne drame, 
ki so prejele nagrade in s tem 
zadovoljijo tudi zahtevnejšo 
publiko. Novost letošnje se-
zone je oranžni abonma, v 
katerem se bodo predstavlja-
le skupine, ki so dosegle v Po-
savju najvišji nivo v ljubitelj-
ski kulturi. Čeprav dom nima 
planiranih finančnih sredstev 
za pokrivanje, si bodo priza-
devali, da ta program ohra-
nijo in pri tem upajo na pod-
poro obiskovalcev, ki si bodo 
predstave ogledali, pričaku-
jejo pa tudi pomoč sponzor-
jev. Popestritev v dejavnosti 
krškega kulturnega doma so 
tudi razstave, ki bodo v pri-
hajajočem letu štiri, dve v 
spomladanskem času, dve v 
jesenskem. Razstavljali bodo 

priznani umetniki slovenske 
likovne scene. 

V načrtu imajo prenovo sejne 
sobe v večnamenski prostor, 
ki jo bodo preuredili s skrom-
nimi sredstvi (od občine ima-
jo odobrenih 8,5 milijonov 
tolarjev). Uporabili ga bodo 
za izvajanje različnih semi-
narjev, prostor bo prirejen 
tako, da bi ga lahko poljubno 
spreminjali glede na potrebe. 
Vrata vanj, kot se je izrazila, 

pa bodo odprta za najrazlič-
nejša društva in njihove ak-
tivnosti, kot npr. literarne, 
glasbene nastope in dejav-
nosti, kakršnih je v domu tre-
nutno premalo. Filmske pred-
stave prinašajo izgubo, saj 
distributerje zanima le dobi-
ček, obiskovalcev na predsta-
vah pa je premalo, vendar je 
to edina kino dvorana v krški 
občini, ki bo ostala tudi v bo-
doče in nadaljevala svojo tra-
dicijo.

Glede ostalih posodobitev pa 
Ceglarjeva pravi, da bi bilo 
potrebno v veliki dvorani ob-
noviti svetlobno tehniko, tudi 
pri celotni električni napelja-
vi je potrebno opraviti merit-
ve. Letni plan sredstev znaša 
60 milijonov, od tega imajo 
lastnih 60 %, ostalo prispeva 
občina. V lanskem letu je bilo 
4,3 milijone izgube, vendar 
so jo pokrili po sklepu krških 
občinskih svetnikov iz prora-
čuna občine. Imajo šest zapo-
slenih, kaže pa se potreba po 
polovični zaposlitvi za tehnič-
ni kader, nekaj kadrovskega 
primanjkljaja pa pokrivajo z 
javnimi deli. Pričakujejo tudi 
potrditev povečanja sredstev 
za 5,5 milijonov, ki naj bi jih 
odobril občinski svet. Vseka-
kor pa si je nova direktorica 
zastavila nalogo, da bo de-
javnosti kulturnega doma vo-
dila tako, da bo s tem motivi-
rala morebitne sponzorje ali 
donatorje. Računa tudi na fi-
nančna sredstva iz raznih dr-
žavnih in evropskih razpisov.

M. Kalčič M.

Katja Ceglar, direktorica Kulturnega doma Krško

Nemški dijaki v Brežicah
BREŽICE - Na Gimnaziji Brežice so prejšnji teden gostili osem 
dijakov in učitelja ekonomije prof. Michaela Krübla iz part-
nerske šole Heimschulle Lender, Wirtschafts gymnasium v 
nemškem Sasbachu. Šlo je za dijaško izmenjavo v projektu 
Mladina, šola in gospodarstvo v dialogu, ki ga koordinira pro-
fesorica Irena Papac. Brežiški gimnazijci, v projektu jih sode-
luje 14, so bili aprila letos na obisku v omenjenem mestu na 

jugovzhodu Nemčije, nemški dijaki pa so jim zdaj vrnili ob-
isk. V štirih dneh, kolikor so jih gostje preživeli v Brežicah in 
okolici, so skupaj raziskovali tri področja: gensko tehnologi-
jo, vinogradništvo in odpadne vode. V Intermarketu Brežice 
so naredili anketo o genski tehnologiji, prisluhnili predavanju 
Mateje Stergulec iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo me-
sto o tem področju, ogledali so si čistilno napravo v Vipapu 
Krško, vinogradništvo pa spoznavali pri Isteničevih na Bizelj-
skem. Svoje ugotovitve so dijaki primerjali s tistimi iz Nem-
čije, zdaj pa bodo pripravili skupno nalogo in jo predstavili 
na IZOP inštitutu v Aachnu, ki organizira in financira projekt. 
Seveda so štiridnevno druženje brežiški in nemški gimnazijci 
izkoristili ne le za delo, ampak tudi za obisk Čateških toplic, 
Postojnske jame in celo slovenske obale. Zagotavljajo pa 
tudi, da sodelovanja med šolama s to izmenjavo še ni konec. 

P. Pavlovič

Brežiški in nemški dijaki na Tartinijevem trgu v Piranu

Plesni tečaj v Boštanju
BOŠTANJ - ŠKD Mladi Boštanj vabijo na plesni tečaj, ki ga orga-
nizirajo v sodelovanju z Matejem Bertoncljem. Tečaj bo pote-
kal od 14. oktobra dalje v mali telovadnici OŠ Boštanj ob sobo-
tah ob 18.00 in 19.30. V začetku leta 2007 bo sledil nadaljevalni 
tečaj. Prijavnina znaša 8.000 SIT, prijave (do zasedbe mest) in 
dodatne informacije pa so na voljo na telefonskih številkah 031 
353529 (Katja Knez) in 041 287974 (Nataša Novšak). 

Likovno ustvarjanje eno pomembnejših 
gibal sleherne civilizacije
BREŽICE – JS RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Brežice je v okviru dnevov Evropske kultur-
ne dediščine pripravil otvoritev tematske likovne razstave naslovljene »Brežice – moje mesto 2006«. Gre 
za dela slikarjev, ki so člani Društva likovnikov Brežice, Likovne družine KD Franc Bogovič Dobova in KUD-
a Odskočna deska Črnc. Kolonijo je organiziral brežiški JS, trideset udeležencev kolonije pa je ustvarjalo 
pod strokovnim mentorstvom Vlada Cedilnika.

Otvoritev je potekala v graj-
skih kaščah, ki so jo v ta na-
men priložnostno usposobili de-
lavci brežiškega JS, program 
pa je oblikovala vodja Simona 
Rožman Strnad, ki je uvodoma 
napovedala, da si za bodočnost 
občani lahko nadejajo v prosto-
rih kašče še več prireditev pri-
jetnih za oko in uho. Izbor del 

in mnenje o razstavi je ponudil 
Jožef Matijevič, umetnostni 
zgodovinar in muzejski svetova-
lec v Dolenjskem muzeju Novo 
mesto. Po njegovi oceni je po-
glede na prizadevanja letošnjih 
udeležencev slikarske koloni-
je, ki pripadajo različnim ge-
neracijam in se tudi po nazor-
skih in slogovnih opredelitvah 

docela razlikujejo, moč strniti 
na ugotovitev, da se mikavnost 
prireditve 2006 razodeva v bo-
gastvu različnosti na vseh rav-
neh likovnega ustvarjanja, saj 
ustvarjalcev prireditelji sreča-
nja pri njihovem delu niso ome-
jevali. Izbira formata, tehnike 
in vsebine je bila prepuščena 
njihovi lastni izbiri in odločitvi, 
avtorska dela pa dosledno razo-
devajo pošten in ob enem zave-
zujoč odnos do pomena in vloge 
likovnega ustvarjanja. Izposta-
vil je misel, da se morda niti ne 
zavedamo, kako lahko tudi lju-

biteljski ustvarjalci pomembno 
posegajo v kulturni in duhov-
ni prostor našega okolja, nu-
dijo estetske užitke in opomi-
njajo druge, naj se zanjo začno 
zanimati.
Vsak udeleženec je prejel pri-
znanje, za glasbene užitke sta 
izvirno poskrbela solista Mari-
na Benič in Sašo Pipič - še s 
spremljavo na kitari, 38 razgi-
banih slikarskih motivov pa si 
je moč ogledati vsak dan v času 
delavnika brežiškega JS za kul-
turne dejavnosti.

N. Jenko S.



Posavski obzornik - leto X, številka 20, četrtek, 5. 10. 20066 IZ NAŠIH KRAJEV Posavski obzornik - leto X, številka 20, četrtek, 5. 10. 2006 7IZ NAŠIH KRAJEV

»Kvatranca« na Slinovcah
SLINOVCE – Tradicionalno žegnanje na kvatrno nedeljo, 24. 
septembra, v cerkvi Matere dobrega sveta na Slinovcah pri 
Kostanjevici na Krki je ponovno privabilo številne verni-

ke in druge obiskovalce, 
ki jim je bilo naklonje-
no tudi lepo jesensko vre-
me. Ker so verniki obhaja-
li tudi Slomškovo nedeljo, 
je domači župnik Tone Pri-
jatelj opozoril, da je bla-
ženi Anton Martin Slom-
šek leta 1837 celo maševal 
v tej priljubljeni romarski 
cerkvi. Sicer pa je osrednjo 
sveto mašo daroval profe-
sor na Teološki fakulteti v 
Ljubljani in direktor Škofo-
vih zavodov dr. Roman Glo-
bokar, peli pa so pevci iz 
sosednje župnije Sv. Križ – 
Podbočje.
Slinovško žegnanje so kot 
ponavadi popestrile števil-

ne stojnice z vso mogočo robo in ponudba zabave za otroke, 
pa tudi gostinci so se potrudili, da so iz obiskovalcev iztisnili 

kakšen tolar. Kljub temu, da so lepo nedeljo marsikje izkori-
stili tudi za trgatev, se to v cerkvi in okoli nje ni kaj posebej 
poznalo. Kvatrna nedelja na Slinovcah je pač dogodek, ki ga 
ne velja izpustiti. P.P.

Romarska cerkev Matere 
dobrega sveta na Slinovcah

Slinovško žegnanje je tudi velik družabni dogodek.

Drevo kot simbol narave in miru
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Osnovna šola Leskovec pri Krškem se 
je v okviru mednarodnega projekta ENO pridružila več kot 300 
šolam po vsem svetu, ki so 21. septembra, na mednarodni dan 
miru, natančno ob 12. uri po lokalnem času, zasadile drevo. „S 
projektom želimo opozoriti na izumiranje dreves kot posledi-
co onesnaževanja okolja. Na ta dan so drevesa zasadili najprej 

v Avstraliji, nato pa preko Azije in Evrope še v Ameriki,“ je po-
vedala koordinatorka projekta na leskovški šoli Tanja Lakner. 
Drevo, natančneje rdečelistni javor, sta zasadila predsednik 
šolske skupnosti Žiga Divjak in nekdanja učiteljica na leskovški 
šoli Marinka Petan, zasaditev pa je spremljal krajši program, 
ki so ga oblikovali šolarji in šolarke. Zasajeno drevo jih bo spo-
minjalo na naravo in na pomembnost varovanja okolja, obe-
nem pa je drevo simbol za sodelovanje med šolami po svetu, 
za ohranjanje kulturnih raznolikosti, za strpnost in mir. P.P.

Slovesnost zasaditve drevesa pred OŠ Leskovec  

Ekskurzija po Podgorjanski cesti
BREŽICE - Občinska turistična zveza Brežice, ki združuje 19 
turističnih društev, izvaja med drugim tudi projekt „Vidiki in 
možnosti vključevanja območja Natura 2000 v turistično po-
nudbo“, ki ga sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Pro-
jekt je vsebinsko povezan z naravnimi vrednotami, kulturno 
dediščino in turizmom, njegov rezultat pa je nov panoram-
sko reliefni zemljevid in promocija cvička ob Podgorjanski vin-
sko turistični cesti (VTC). OTZ Brežice je v okviru projekta 22. 
septembra pripravila strokovno ekskurzijo po omenjeni cesti. 
Udeleženci so se izpred gradu Brežice z avtobusom odpelja-
li do Obrežja in Jesenic na Dolenjskem, nato pa po Podgor-
janski VTC do Cerkelj ob Krki, kjer so krajani predstavili svoj 
prispevek k ohranitvi in varovanju naravne in kulturne dediš-
čine v naravnem okolju ter vidike in možnosti trženja v turi-
stični ponudbi. 

„Stand up“ komedija v Karizmi Krško
V nedeljo, 24.9., se je v Karizmi Krško, prvem „lounge baru“ 
v Posavju, odvijal večer »stand up“ komedije. Zaživeli so šte-
vilni liki, npr. dr. Janez Drnovšek, Janez Janša, Sašo Peče, Mr. 
Bean, Franc Rode, dr. France Bučar, tudi Smrdetova Tončka je 
prišla. Nasploh je bil ta večer novost v Posavju, zaradi veli-
kega interesa publike pa organizatorji obljubljajo, da jih bo 
v prihodnje še več in da v Karizmi ne bo manjkalo tematsko 
obarvanih večerov z zanimivimi vsebinami in še kakšne novo-
sti. Zagotovo velja izpostaviti »otroške urice«, ki se bodo od-
vijale enkrat tedensko. Starši bodo lahko v miru poklepeta-
li in se okrepčali, medtem ko bo za njihove najmlajše skrbela 
diplomirana vzgojiteljica. Otroci bodo lahko aktivno sodelo-
vali pri zanimivih nalogah. D.D.

Učiteljice in učitelji za kakovostno 
izobraževanje
KRŠKO – Posavski delavci v šolstvu in izobraže-
vanju so v krškem kulturnem domu 29. septem-
bra obeležili svoj dan – 5. oktober, svetovni dan 
učiteljev, ki sta ga leta 2001 razglasila Izobraže-
valna internacionala in UNESCO z namenom, da 
vsako leto predstavi in opozori na poslanstvo, do-
sežke pa tudi težave učiteljev na področju izobra-
ževanja in vzgoje. V Posavju je v organizaciji Ob-
močnega odboru Sindikata vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture, prireditev z geslom “Usposo-
bljeni učitelji in učiteljice za kakovostno izobra-
ževanje” potekala drugič.

»Odličen učitelj je odličen 
umetnik, vendar ne ustvarja 
na platnu, temveč oblikuje 
človeško dušo«, je poudari-
la Marija Žgavc, predsednica 
posavskega Območnega od-
bora Sindikata vzgoje, izob-
raževanja, znanosti in kultu-
re (SVIZ). »Toda kakovostne 
izobrazbe ni mogoče doseči 
brez kakovostnih učiteljev in 
šole«, ob tem, kakor je opo-
zorila Žgavčeva, “da svoje 
poslanstvo izvajamo v času, 
ko je učiteljsko delo vse tež-
je«. V nadaljevanju sta Žgav-
čeva in Zorica Šimunič, čla-

nica izvršilnega odbora SVIZ 
opozorili, da so učitelji vse 
bolj na udaru tako zaradi 
sprememb Zakona o delo-
vnih razmerjih, kot tudi zara-
di dejstva, da jim spričo vse 
manjšega števila otrok grozi-
jo odpovedi. V srednjih šo-
lah ukinjajo programe, lokal-
ne skupnosti imajo na plečih 
vedno večje obveznosti fi-
nanciranja vrtcev in šol, vse 
bolj prazne so tudi šole s pri-
lagojenim programom, ker se 
vse več otrok vključuje v red-
ne programe osnovnega šola-
nja. In to je le nekaj izmed 

problemov, s katerimi se so-
očajo tudi posavski učitelji. 
Slednjih je v Posavju okoli 
1500 in od tega jih je 1240 
včlanjenih v stanovski sindi-
kat. Nekoliko nenavadno pa 
vendarle je, da se je prire-
ditve, ki jo je spremljal bo-
gat kulturni program, ki so ga 
oblikovali tenorist Marko Že-
leznik, Miha in Matic, dijaka 

brežiške Gimnazije z rap na-
stopom ter otroška gledali-
ška skupina leskovške OŠ in 
člani Kulturnega društva Le-
skovec pri Krškem z izvedbo 
igre, udeležilo le okoli dvaj-
set odstotkov posavskih uči-
teljic in učiteljev, čeprav je 
bila prireditev namenjena 
prav njim. 

B. M.

Marija Žgavc (desno), predsednica Območnega odbora in 
članica izvršilnega odbora SVIZ Zorica Šimunič opozorili 
na vse težje razmere, v katerih delajo zaposleni v 
šolstvu in izobraževanju

Odkrili kip Bohoriču
BRESTANICA - Brestaniška osnovna šola že štiri desetletja 
nosi ime Adama Bohoriča, prejšnji četrtek pa so pred njenim 
vhodom postavili njegov doprsni kip. 
Slavnostni govornik pa je bil predsednik Slovenskega prote-
stantskega društva Primož Trubar mag. Viktor Žakelj, ki je 
obdobje protestantizma označil kot največje duhovno in po-
litično obdobje, ki je zaznamovalo novi vek in osvobodilo 
človeka. Humanisti so bili izredno visoko izobraženi, eden 
teh je bil vsekakor Bohorič, ki je načrtno skrbel za sloven-
ski jezik  in bil obenem globoko veren človek, čeprav so ga 
označili za brezbožca. Žakelj je opozoril na potrebo, da v 
Posavju ohranimo spomine na vse pomembne ljudi in njiho-
va dejanja, eden kamenčkov v prizadevanjih za ohranitev 
te kulturne dediščine so tudi letošnje prireditve v Brestani-
ci in Krškem.
Priložnostni program, ki ga je pripravila in povezovala Mar-
gareta Marjetič, so izvajali glasbeniki krške glasbene šole 

ter brestaniški učenci. Ob 11.11 pa je proti nebu poletelo 
1111 balonov, saj je prireditev potekala v okviru praznova-
nja 1111-letnice prve pisne omembe Brestanice in Krškega. 
Še isto popoldne pa so se učenci brestaniške in krške osnovne 
šole na gradu Rajhenburg pomerili na kvizu z naslovom Boho-
rič in Dalmatin se vračata, v Fabjančičevi galeriji pa so odprli 
razstavo brestaniških učencev na temo Gradovi. M.K.M.

»Zaposlitev je tista, ki nam 
odpira vsa vrata«
KRŠKO – V okviru razprav, ki jih po Sloveniji pri-
pravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, je tudi v krškem kulturnem domu, 22. sep-
tembra potekala javna razprava o socialnem 
vključevanju, zaposlovanju invalidov in drugih tež-
je zaposljivih oseb. Poleg ministra za delo druži-
no in socialne zadeve mag. Janeza Drobniča, sta se 
razprave udeležila tudi v. d. generalne direktorice 
Zavoda RS za zaposlovanje Anka Rode in generalni 
direktor direktorata za invalide mag. Cveto Uršič.

Minister Drobnič je sprego-
voril o socialnem vključeva-
nju invalidov, o pomembno-
sti pridobivanja sredstev iz 
programov Evropskega soci-
alnega sklada, pomenu po-
vezovanja in pridobivanja 
novih možnosti za zaposlo-
vanje invalidov, saj kot sam 
meni, »situacija, ki zapira 
eno možnost obenem tudi 
odpira nove možnosti«. Mini-
ster je izpostavil tudi prispe-
vek ministrstva k izboljšanju 
zaposlovanja invalidov. Anka 
Rode je predstavila nov pro-
gram razvoja Zavoda RS za 
zaposlovanje kot ene osred-
njih institucij zaposlova-
nja v Sloveniji in poudarila, 
da je slovenski trg dela po-
stal zelo dinamičen, zahte-
va večjo odzivnost, kakovost 
in dostopnost storitev. V raz-
pravi je sodeloval tudi direk-
tor Zavoda za zaposlovanje, 
Območna enota Sevnica An-
ton Koren, ki je podal po-
zitivne izkušnje pri zmanj-

ševanju brezposelnosti kot 
posledico sodelovanja delo-
dajalcev, lokalnih skupno-
sti vseh treh posavskih občin 
in drugih izvajalcev. V Po-
savju težjo zaposljivost lah-
ko včasih poistovetimo tudi 
z nepripravljenostjo spreje-
ti delo, vendar tega ne gre 
posploševati. Župan Obči-
ne Krško Franci Bogovič pa 
je dejal, da se je v zadnjih 
desetih letih gospodarska 
struktura v Posavju popolno-
ma spremenila in se trenutno 
že približujemo slovenskemu 
povprečju. Skoraj 30 % delež 
brezposelnih pa se je bistve-
no zmanjšal. Z več ustvarje-
nega bo možno tudi bolje ži-
veti, je še dodal Bogovič. 
Med udeleženci javne raz-
prave pa so bili poleg pred-
stavnikov javnih zavodov, 
gospodarskih in invalidskih 
podjetij ter društev, tudi čla-
ni Društva gluhih in naglušnih 
Posavja.  

Polona Brenčič 

Septembrske poroke v občini Krško
Na območju UE Krško je bilo v mesecu septembru sklenjenih tri-
najst zakonskih zvez, od tega je deset novoporočencev soglašalo 
z objavo. V Krškem sta se 2. septembra poročila Mojca Levičar z 
Nemške Gore in Robert Sterle iz Krškega. Teden dni kasneje sta 
sklenila zakonsko zvezo dva para, in sicer Petra Čebular iz Krške-
ga in Matej Hajdinjak iz Pinc (občina Lendava), ter Stanka Jam-
nik z Libne in Janez Germovšek z Zdol. 23.septembra sta zakon-
sko zvezo v Krškem sklenila tudi Vida Vračun in Albert Kranjc, 
oba doma s Celin pri Raki. V Kostanjevici na Krki je skočilo v pre-
teklem mesecu v zakonski stan šest parov. 2. septembra Renata 
Žugič iz Črešnjic pri Cerkljah ob Krki in Igor Jurman iz Idrije ter 
Vesna Jurečič iz Črneče vasi, ki se je omožila z Andrejem Kodri-
čem z Dola pri Podbočju. Marinka Piletič iz Novega mesta in Jože 
Žibert iz Celin sta se poročila 9. septembra, prav tako Sania Hu-
skić iz Labina (R Hrvaška) ter Uroš Hočevar z Muljave. Predzadnjo 
soboto v mesece septembru pa sta v Kostanjevici na Krki sklenila 
zakonsko zvezo še Marjeta Kuzma iz Dolnje Prekope in David Turk 
iz Vrha pri Šentjerneju ter Sonja Paznik iz Dobruške vasi in Andrej 
Mlakar iz Jarčjega Vrha, prav tako občina Škocjan.
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Akvareli Alenke 
Gerlovič

BREŽICE – V galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice razstavlja 
svoje akvarele Alenka Ger-
lovič. Na otvoritvi razstave, 
ki je potekala 21. septem-
bra, je bil slavnostni govor-
nik predsednik sveta muzeja 
Samo Hajtnik, nastopili pa sta 
sopranistka Marjetka Podgor-
šek Horžen in pianistka Da-
rija Stanović. Razstava Ger-
lovičeve je na ogled do 19. 
novembra.

Enigmatični kipi Nace Rojnik

Kiparka Naca Rojnik ter direktorja kostanjeviške in 
koroške galerije Bojan Božič in Milena Zlatar

Jesensko obarvana ustvarjalnica

KOSTANJEVICA NA KRKI – V galeriji Božidar Jakac so 27. sep-
tembra pripravili ustvarjalnico za otroke med 5. in 12. leto 
starosti, ki jo je vodila absolventka likovne pedagogike Ur-
ška Kuplenik. Tokratna ustvarjalnica je bila jesensko obarva-
na. Razkošje tega bogatega letnega časa so najprej opazova-
li v izbranih delih stalnih zbirk v galeriji, nato pa so ga skušali 
vnesti v izdelovanje matrice za grafiko v tehniki kolografije.

Ustanovitev odbora za 
ugotovitev stanja 
v Dečnem selu
Ko so strokovnjaki julija letos soglasno javno povedali, da glede na 
pregledano razpoložljivo dokumentacijo ni mogoče sklepati ali doka-
zati, da bi v rove rudnika v Dečnem selu kdor koli in kadar koli v času 
izvajanja raziskovalnih ali likvidacijskih del odlagal radioaktivne ali 
kakšne druge odpadke, krajani z ugotovitvami niso bili zadovoljni. Za-
htevali so dodatne, bolj otipljive dokaze. Ker so prisotni izrazili neza-
upanje do nekaterih institucij in tudi stroke, je bil sprejet sklep, da se 
za spremljanje nadaljnjih preverjanj v rudniških jaških oblikuje pose-
ben odbor. 

V skladu s tem sklepom je vodstveni odbor lokalnega partnerstva Brežice avgusta povabil 
Civilno iniciativo Globoko ter krajevni skupnosti Artiče in Globoko, da najkasneje do 21. 
septembra 2006 v odbor imenujejo svoje predstavnike. Civilna iniciativa in vodstveni od-
bor imenujeta po dva predstavnika, KS Artiče in KS Globoko pa po enega. Vodstveni odbor 
in obe KS sta to storili, civilna iniciativa pa je odgovorila, da ne priznava lokalnega part-
nerstva, ne želi sodelovati v skupnem projektu, ampak bo zahtevala, da občina Brežice to 
stori na svoj račun, ne pa s sredstvi, ki so za te namene načrtovana v lokalnem partner-
stvu. No, vodstveni odbor bo nadaljeval svoje delo in v skladu s sklepi občinskega sveta ob-
čine Brežice in sklepi z javne predstavitve formiral odbor, ki bo začel z aktivnostmi v za-
črtani smeri.

Čeprav danes vemo, da v Globokem ne bo lokacije za odlagališče radioaktivnih odpadkov, 
pa smo pred kratkim kot rezultat priprav na terenske raziskave dobili študijo trenutnega 
stanja okolja na tej lokaciji. Ta kaže, da se je zaradi raznolike propustnosti tal in razgiba-
nosti površine na področju opuščenega industrijskega območja razvilo presenetljivo bogato 
in raznoliko življenjsko okolje z več tipi gozdnih, sladkovodnih in kmetijskih ekosistemov. 
Kljub temu, da nadaljnjih terenskih raziskav na tej lokaciji ne bo, bo študija koristna, saj 
predstavlja  popis sedanjega stanja okolja, ki bo lahko služil za primerjavo ob morebitnih 
kasnejših kakršnihkoli posegih v prostor. 

Študija navaja, da bi bil najbolj primeren način spremljanja radioaktivnega onesnaže-
nja okolja izvajanje meritev morebitne vsebnosti radioaktivnih snovi v poljskih pridelkih, 
mesu, mleku, jajcih domačih živali, v rastlinah z globokimi koreninami, v glivah, deževni-
kih in ribah. Prav meritve vsebnosti radioaktivnih snovi v poljskih pridelkih je po naroči-
lu lokalnega partnerstva že opravil Zavod za varstvo pri delu. Predstavitev rezultatov bo 
predvidoma oktobra. 

VODSTVENI ODBOR
Stane Preskar, predsednik l.r.

Nov zvon na Osredku
ŠENTJANŽ - V podružnični 
cerkvi sv. Primoža in Fe-
licijana na Osredku se je 
na prvo oktobrsko nedeljo 
zbrala množica ljudi. Po 
več desetletjih so namreč 
obesili nov zvon. Zvon je 
blagoslovil novomeški škof  
msgr. Andrej Glavan.

Dočakali nov športni dom
SEVNICA – V kraju z dolgoletno športno tradicijo že nekaj let ni bilo ustreznega športnega objekta, kjer 
bi lahko trenirali klubi, posamezniki ali društva. 30. septembra  je Sevnica postala bogatejša za nov, sve-
tel, prostoren športni dom, ki je zrasel na temeljih športnega doma TVD Partizan Sevnica, čeprav na dru-
gi lokaciji, je v svojem govoru med drugim povedal Robert Perc, predsednik Športne zveze Sevnica.

Večnamenski športni dom 
TVD Partizan Sevnica na 
Kvedrovi cesti 29 je že pred 
drugo svetovno vojno in še 
mnogo let po njej nudil stre-
ho nad glavo in bil neke vr-
ste zibelka sevniškega špor-
ta vse do leta 2001, ko so 
se začela rušitvena dela. Na 
istem mestu naj bi bil zgra-
jen nov, večnamenski šport-
no-rekreativni dom z dvema 
telovadnicama, s klubskimi 
prostori, s sejno sobo, s fit-
nesom in savno ter ustrez-
nim številom primernih gar-
derob s sanitarijami in tuši. 
Ideja se je začela uresniče-
vati štiri leta  pozneje, ko so 
bili izkopani prvi temelji na 

novi lokaciji - v neposred-
ni bližini sevniškega bazena 
in tenis igrišča. Nov šport-
ni dom je bil zgrajen v letu 
dni. V njem bodo našli svoj 
dom nogometaši, rokometaši 
in košarkarji. Velika pridobi-
tev je sodobna konferenčna 
soba, ki bo namenjena tudi 
šahistom. Sodobno opre-

mljen fitnes studio bo zago-
tovo privabil mnogo rekrea-
cije željnih občanov. V dveh 
manjših telovadnicah z veli-
kimi ogledali bi lahko pote-
kali tečaji plesa, aerobike 
in še česa. Najmlajši in nji-
hovi starši se bodo zagoto-
vo veselili v igralni sobi, kjer 
je nameščena tudi plezalna 
stena. Savna je še v dode-
lavi. Zadovoljstvo nad novo 
pridobitvijo je v svojem go-
voru poudaril župan Obči-
ne Sevnica Kristijan Janc. 
Predsednik Športne zveze 
Sevnica Robert Perc se je 
zahvalil vsem, ki so verjeli 
v idejo o postavitvi novega 
doma. Priznanja za dolgolet-

no delo na športno-družab-
nem področju so prejeli: 
Mojca Plestenjak z Direk-
torata za šport na Ministr-
stvu za šolstvo in šport, Sil-
vo Osovnikar in Robert Perc. 
V spremljajočem otvoritve-
nem programu je navdušila 
akrobatska skupina zabijal-
cev na koš, ki so za izvajanje 

nekaterih športnih mojstro-
vin pod  košem potrebovali 
kar precej poguma. Telovad-
no društvo Sokol iz Brežic, 
ki praznuje 102. leto delo-
vanja, je v svoji točki zdru-
žilo elemente akrobatike s 
plesom in breakdancem. Za 
glasbeni del programa so po-
skrbeli člani Godbe Sevnica 

in flavtistke Glasbene šole 
Sevnica.  Ob otvoritvi polno 
zasedeni športni dom je po-
kazal interes Sevničanov po 
nadaljnjem uspešnem razvo-
ju športa v Sevnici. 

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Nov športni dom so s prerezom traku slovesno otvorili 
župan Občine Sevnica Kristijan Janc, Mojca Plestenjak z 
Ministrstva za šolstvo in šport in Robert Perc, predsednik 
Športne zveze Sevnica.

Lepo okrašen zvon so sami vaš-
čani Osredka, po starem običa-
ju, z vrvjo potegnili v zvonik, 
mojstri pa so ga obesili, tako 
da je že po končani slovesno-
sti uglašeno zvonil skupaj s sta-
rim zvonom. Zvon, ki tehta 230 
kg, ima vtisnjeno podobo sv. 
Primoža in Felicijana. Ob tem 
nadvse pomembnim dogodkom 
za Osredek so gospodinje pri 
cerkvi pripravile pravo gostijo, 
tako da je druženje potekalo 
še v pozno popoldne. 

Sicer pa dela na podružnič-
ni cerkvi še niso zaključe-
na. Vaščani Osredka bodo še 
v kratkem izvedli elektrifi-
kacijo cerkve z zunanjo raz-
svetlitvijo, avtomatsko zvo-
nenje in obnovili strelovode 
z ozemljitvijo. Celotna dela 
bodo stala 3 milijonov tolar-
jev, med večjimi donatorji je 
bila Krajevna skupnost Šent-
janž in Občina Sevnica.  

Katja Pibernik     

KOSTANJEVICA NA KRKI - V la-
pidariju Galerije Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki je 
na ogled kiparska razstava 
akademske kiparke s Koroške 
Nace Rojnik z enigmatičnim 

naslovom „Nekaj v, nekaj iz, 
nekaj za...“. Kot je na otvo-
ritvi 21. septembra povedal 
direktor kostanjeviške gale-
rije Bojan Božič, je razstava 
plod dolgoletnih vezi med Ko-
roško galerijo likovnih umet-
nosti iz Slovenj Gradca in ko-
stanjeviško galerijo. Kiparko, 
sicer rojeno Ljubljančanko, 
zdaj pa že nekaj časa Koroši-

co, je predstavila direktorica 
koroške galerije Milena Zla-
tar. Po njenih besedah Roj-
nikova nadaljuje močno tra-
dicijo slovenskega ženskega 
kiparstva. Tokrat je zelo in-

timne prostore lapidarija na-
polnila z ne ravno klasičnimi 
kipi, v katerih ni realističnih 
podob, delujejo pa hkrati kot 
slike in skulpture. 16 razstav-
ljenih del iz žgane gline ter 
umetnih materialov poliester 
in poliuretan nosi ravno tako 
enigmatične naslove kot ce-
lotna razstava, ki bo na ogled 
do 12. novembra. P.P.

KRŠKO - V coni za pešce na 
Cesti krških žrtev 44 je svo-
ja vrata odprla nova pro-
dajalna Ambienta, v kateri 
kupci najdejo pohištvo Stil-
lesa iz Sevnice, kristalne iz-
delke Steklarne Rogaška, 
idrijske čipke, izdelki kova-
ške obrti, umetnine in dru-
ge drobne darilne izdelke. 
Prodajna galerija Ambien-
ta je namenjena številnim 
ljubiteljem lepega, s pridi-
hom tradicionalnih sloven-
skih znanj in spretnosti. Je 
vsekakor primer trgovinice, 
kakršne naj bi krasile vsako 
mestno jedro in Krškemu je 
zagotovo lahko v ponos. 

Galerija Ambienta polepšala staro Krško

Lastnica prodajalne Maša Dostal pred prodajno vitrino

ČUBER V KRŠKEM – Prejšnji 
teden so v avli Kulturnega 
doma Krško z odprtjem 
razstave novejših del 
akademskega slikarja Rajka 
Čubra iz Brestanice začeli novo 
programsko sezono. Razstava 
bo na ogled do prvega 
decembra (na sliki desno).
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Kako do energije v prihodnosti?
Vse članice Evropske skup-
nosti se soočajo z izzivom, 
kako zmanjšati odvisnost od 
uvoza energentov ter kako 
znižati emisije toplogred-
nih vplivov. Zato si je EU 
zadala cilj povečati upora-
bo obnovljivih virov ener-
gije, kar sili vse članice v 
sprejem določenih ukre-
pov. V Sloveniji je poleg 
znatnega povečanja prora-
čunskih sredstev nujno po-
trebno zagotoviti dodatna 
sredstva iz evropskega pro-
računa, predvsem iz Evrop-
skega sklada za regional-
ni razvoj.
Zavedati se moramo, da 
okoli 70 % celotne primar-
ne energije za potrebe Slo-
venije uvozimo, zato so t.i. 
obnovljivi viri energije stra-
teškega nacionalnega po-
mena. Delež obnovljivih vi-
rov energije je v letu 2000 
v Sloveniji znašal 9,2 % vse 
primarne energije. Največji 
delež predstavljata energi-
ja biomase (les in lesni od-
padki) in hidroelektrarne, 
sledita pa geotermalna in 
sončna energija. 

Sonce – neusahljiv 
vir energije
 
In ravno energija sonca je ti-
sta, ki je praktično neusahljiva 
(in brezplačna), njeno izkoriš-
čanje pa ne vpliva na onesna-
ževanje okolja. Primeri upo-
rabe sončne energije so nam 
vsem znani sončni kolektorji 
za pripravo tople vode, solarni 
sistemi za ogrevanje prostorov 
(sončne strehe, stekleniki), 

malo manj znani in prakticira-
ni pa sistemi za osvetljevanje  
prostorov (zrcala). Poseben pri-
mer je uporaba sončnih celic za 
proizvodnjo električne energije 
(fotovoltaika). 
Za začetek povejmo le to, da je 
industrija, ki se ukvarja s foto-
voltaičnimi tehnologijami, po 
predvideni stopnji razvoja v na-
slednjih desetletjih na tretjem 
mestu - takoj za telekomunika-
cijami in računalniško industri-
jo. Pričakovati je, da bodo fo-
tovoltaični sistemi v prihodnosti 
postali eden od stebrov alterna-
tivnih virov energije. 
Sončne celice direktno spremi-
njajo sončno energijo v elek-
trično in pomenijo najbolj čisto 
obliko pridobivanja električne 
energije. V Sloveniji je s pove-
čanjem odkupne cene kWh in 
sofinanciranjem s strani drža-
ve sicer zanimanje investitor-
jev v tovrstne naložbe izgradnje 
sončnih elektrarn vse večje, žal 
pa v tem trenutku še ni prave-
ga posluha za tovrstne investici-
je in zato smo priča le manjšim 
začetniškim korakom. Zaradi vi-
soke začetne investicije bo po-
trebno narediti nadaljnje kora-
ke za vzpodbujanje namestitve 
sončnih generatorjev na strehe 
(popusti proizvajalcev, ugodni 
krediti, davčne ugodnosti).
Poleg ugodnih finančnih pogojev 
bi morala država sočasno zago-
toviti večjo popularizacijo fo-
tovoltaike, kar lahko doseže-
mo le z večjim promoviranjem 
že zgrajenih objektov in njiho-
vih snovalcev, večjo strokovno 
in svetovalno podporo potenci-
alnim graditeljem, pomočjo pri 
pridobitvi potrebnih dovoljenj, 
izobraževanjem projektantov in 

izvajalcev. Prvi korak pa bi mo-
rale narediti država in občine z 
namestitvijo pilotskih sistemov 
na projektih, ki jih financirajo 
iz svojih proračunov.

Trendi izziv tudi 
Savaprojektu

Da sončne celice niso nikakršne 
igrače, ampak gradniki veliki si-
stemov, dokazujejo že zgrajeni 
in delujoči fotovoltaični sistemi 
v svetu, npr. sistem z močjo 2 
MW z elektriko oskrbuje sejmiš-
če v bavarski prestolnici, 1 MW 
na strehi objekta deluje tudi v 
nemškem mestu Herne. Največ-
ji trenutno delujoči evropski sa-
mostojni sistem pa je fotovol-
taična elektrarna Serre v Italiji 
z močjo 3,3 MW.
In pri nas? Na vrhu hidroelek-
trarne Mavčiče je postavlje-
na prva večja fotonapetostna 
elektrarna, ki deluje na sonč-
no energijo. Zgrajena je bila 
letos, njena inštalirana moč pa 
je 35,7 kW, s čimer je največ-
ja elektrarna na sončno energi-
jo v Sloveniji. V prihodnje naj 
bi zgradili tovrstni elektrarni 
še ob hidroelektrarnah Vrhovo 
in Medvode. 
In kakšna je vloga podjetja Sa-
vaprojekt d.d. iz Krškega? V 
podjetju se zavedamo, kakšni 
so trendi na področju gradnje 
in izkorišča-
nja alterna-
tivnih ener-
getskih virov 
ter seveda 
vpliva zna-
nja, ki omo-
goča imple-
m e n t a c i j o 

zadnjih dosežkov na podro-
čju znanosti. Zakaj ne bi npr. 
združili tega znanja z arhitek-
turo in s primernimi arhitek-
turnimi rešitvami dali nekemu 
industrijskemu energetskemu 
objekt nov pomen iz vidika 
arhitekture? Takšen celovit 
pristop pa je možen le v so-
delovanju celovite skupine iz-
kušenih strokovnjakov, ki jih v 
podjetju vsekakor imamo. 
Ker pa opažamo, da samo 
znanje s področja graditve 
objektov ni dovolj, če hočeš 
uspeti na trgu, smo v Sava-
projektu vzpostavili dejav-
nost inženiringa, ki med osta-
lim obsega tudi svetovanje 
investitorju ter pomoč pri za-
gotovitvi dodatnih sredstev iz 
državnega ali evropskega pro-
računa, kar je zaradi visoke 
začetne investicije nujno pri 
uvajanju uporabe alternativ-
nih virov energije.
Današnji trendi na področju 
alternativnih virov energije 
predstavljajo za nas izziv in le 
podjetje, ki si samo postavlja 
nove izzive, bo uspešno. In le 
uspešno podjetje lahko zago-
tovi lepšo prihodnost nam in 
bodočim generacijam.

mag. Vinko Volčanjk, 
univ.dipl.inž.el.

Savaprojekt d.d. Krško

Priznanje za INO d.o.o. 
BREŽICE - V petek, 29. septembra, je Gospodarska zbornica Slovenije Ob-
močna zbornica Posavje na prireditvi v Viteški dvorani Posavskega muze-
ja Brežice podjetju INO Brežice iz Krške vasi podelila priznanje za poslovne 
dosežke v letu 2005.

Mag. Marjan Šunta, direktor 
GZS Območne zbornice Posav-
je, je pred prireditvijo pred-
stavil rezultate dela zbornice. 
Poudaril je, da so poleg zbor-
ničnih aktivnosti, kjer se sre-
čujejo in usklajujejo različni 
interesi, sodelovali na pro-
jektih z različnimi vsebina-
mi. Med drugim so sestavi-
li, kot je dejal, „kamenček v 
mozaiku pri gradnji hidroelek-
trarn na spodnji Savi“, usmer-
jali so izvajanja regionalnega 
razvojnega programa, krepi-
li povezovanje posameznih 
podjetij, tudi s skupinskimi 
sejemskimi nastopi, usposab-
ljali interesente za podjetni-
štvo, saj so organizirali pre-
ko 100 seminarjev, na njih pa 
se je izobrazilo več kot 2.000 
oseb. Vključili so se v projekt 
„Stopimo na skupno pot zna-
nja«, ki ga sofinancira EU v 
okviru programa INTERREG 
IIIA, v okviru katerega bodo 
v letih 2006/07 izvedli 26 
brezplačnih usposabljanj za 
podjetja. V letih 2005/06 so 
izvedli 40 neposrednih pod-
jetniških stikov in izmenjav 
z gospodarskimi zbornicami 
v tujini, enkrat tedensko so 
opravljali svetovanje in infor-
miranje brezplačno za svoje 
člane ter štirikrat letno izdali 
glasilo Poslovni razgledi. Pro-
movirali so inovativnost, pod-
jetništvo in gospodarstvo ter 
sodelovali v odborih lokalne-
ga partnerstva Občine Krško 

pri umeščanju trajnega od-
lagališča NSRAO. Šunta je še 
dejal, da je območna zborni-
ca v Krškem ena redkih, ki de-
luje na regionalni ravni, če-
prav ima v strokovni službi le 
tri zaposlene.

Priznanje za poslovne dosež-
ke so v takšni zasnovi sreča-
nja podelili že šestič. Letošnji 
dobitnik priznanja za poslov-
ne dosežke v letu 2005 je 
podjetje INO Brežice d.o.o. iz 
Krške vasi, ki, kot so zapisali 
v obrazložitvi, s svojimi izdel-
ki skrbi za lepše in bolj zdra-
vo okolje ter daje svoj pri-
spevek k pridelovanju zdrave 
hrane. Ino je pričel s proiz-
vodnjo strojev za kmetijske 
uporabnike, v zadnjem obdo-
bju pa razvijajo izdelke, ki so 
namenjeni urejanju okolja. V 
spodbujanje inovativnosti vla-
gajo velika sredstva, kar 15 % 
bruto letne realizacije. So no-
silec petih patentov, dva bo-
doča evropska patenta pa sta 
v pripravi intelektualne zašči-
te v državah EU. Kakovost nji-
hovih izdelkov potrjujejo šte-
vilne nagrade, saj se lahko 
pohvalijo z osmimi medalja-
mi na mednarodnih sejmih, z 
radgonskim šampionom kako-
vosti, v letih 2002 do 2004 so 
bile njihove inovacije redno 
uvrščene med najboljših pet v 
Sloveniji po kriterijih Gospo-
darske zbornice Slovenije.

Prireditev je potekala v glas-
benem vzdušju, saj je večer 
umetniško dopolnila sopra-
nistka Marjetka Podgoršek 
Horžen, ki je prepevala ob 
klavirski spremljavi Darije 
Stanović. Vezno besedo je 
prebirala Bojana Kunej, slav-
nostni govornik je bil minister 
za gospodarstvo mag. Andrej 
Vizjak, ki je med drugim de-
jal, da verjame, da bo Gospo-
darska zbornica znala tudi v 
bodoče najti izhod iz sedanje-
ga „turbolentnega“ obdobja 
in se bo prilagodila članom in 
času, kajti v gospodarstvu po-
trebujejo sogovornika. Nada-
lje je poudaril, da sedanji čas 
potrebuje hitro prilagajanje, 
delo mora postati izziv, znaj-
ti se je potrebno pred zahtev-
no konkurenco in znanje do-
biva vedno večjo moč. Vlada 
je sprejela finančno perspek-
tivo, sprejet je program, kot 
je v nadaljevanju navedel, 
da bodo spodbujali podjetni-
ške aktivnosti, saj je trenutno 
Slovenija na repu med pod-
jetniškimi aktivnostmi glede 
na ostale članice v EU. Tre-
nutno beležijo povečanje sa-
mostojnih podjetnikov in 
brezposelnost upada. Vlada 
je tudi podprla 35 velikih pro-
jektov v Sloveniji in kar pet se 
jih izvaja v Posavju, zato se 
je potrebno med seboj še bolj 
povezati za boljši jutri, je za-
ključil Vizjak. 

Marija Kalčič Mirtič

Povečane  
emisije snovi v 
zrak iz kurilne 
naprave K4 iz podjetja 
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
V nedeljo in ponedeljek, 24. in 25. septembra 2006, so bile občasno po-
večane emisije snovi v zrak iz kurilne naprave K4, ki so jih občani opazili 
v obliki črnega sajastega dima iz najvišjega opečnega dimnika v tovarni. 

V začetku septembra 2006 smo začeli z obsežno obnovo elektrofiltra EF K4, katere skup-
na vrednost znaša 900.000 EUR. Z obnovo bomo dosegli znižanje emisije prahu na mej-
no vrednost, ki jo določajo mednarodni okoljski predpisi, in sicer do 30 mg/Nm3 (30 mi-
ligramov na normni kubični meter). To je vrednost, ki jo dosegajo podobne naprave z 
najboljšimi tehnikami čiščenja. Obnova elektrofiltra bo trajala do konca oktobra 2006. V 
januarju 2007 bomo na dimnik namestili tudi naprave za trajno spremljanje oziroma stal-
ne meritve emisij prahu, ogljikovega oksida, dušikovih in žveplovih oksidov ter pretoka, 
temperature in tlaka dimnih plinov.
Kurilna naprava K4 zaradi remontnih del in obnove šamota v njenem kurišču do 12. sep-
tembra ni obratovala, od 15. septembra naprej pa ponovno deluje z običajnim gorivom 
(mešanica 70 odstotkov premoga, 29 odstotkov lubja ter enega odstotka vlaknastih mu-
ljev). Ker pa istočasno poteka obnova elektrofiltra na K4, se vsi dimni plini iz te kurilne 
naprave, odkar ta ponovno deluje, čistijo na vzporednem elektrofiltru EF K3, ki pa ima 
manjšo zmogljivost. Zaradi tega kurilna naprava K4 deluje z zmanjšano močjo (maksimal-
no do 70 odstotkov). Do nedelje, 24. septembra, smo vse potrebe po pari za nemoteno 
proizvodnjo zagotavljali samo s kurilno napravo K4 in kurilno napravo K5 (gorivo: vlakna-
sti mulji). Od nedelje dalje pa je v proizvodnji občasno začelo prihajati do višjih odvze-
mov pare, kar smo pokrivali z obratovanjem K4 na nekoliko višji moči. Ker pa obratovanje 
K4 samo z EF K3 ni običajno, so se ob višji obremenitvi K4 obratovalni pogoji tako spreme-
nili, da je občasno prihajalo do povečanih emisij prahu iz dimnika v obliki črnega dima.
V podjetju smo nastalo situacijo začeli reševati takoj. V ponedeljek, 25. septembra, smo 
okoli 11. ure pričeli z obratovanjem plinske kurilne naprave K6, moč kotla K4 pa smo zni-
žali na nivo, ki ustreza zmogljivosti elektrofiltra EF K3. S tem smo preprečili nadaljnje 
povečane emisije prahu iz K4.
S takim načinom obratovanja bomo nadaljevali do konca oktobra 2006, ko bo končana ob-
nova elektrofiltra EF K4.

Vsem občankam in občanom se iskreno opravičujemo za ta neljubi dogodek.

Peter Drakulić
referent za odnose z javnostmi
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KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE KRŠKO 

IN LISTA OO SDS KRŠKO ZA VOLITVE V 

OBČINSKI SVET OBČINE KRŠKO

LOKALNE VOLITVE 2006
V sredo, 27. septembra, se je iztekel uradni rok za 
vlaganje kandidatur za letošnje lokalne volitve, ki 
bodo potekale v nedeljo, 22. oktobra 2006. Volil-
ne komisije v občinah so morale do 4. oktobra pre-
izkusiti vse vložene kandidature, izžrebati vrstni 
red županskih kandidatov in vloženih list za občin-
ske svete, nato pa jih javno objaviti. V celotni Slo-
venji bodo volivke in volivci izbrali 210 županov in 
3403 svetnikov oziroma svetnic. Med pomembnej-
šimi datumi volilnih opravil je tudi 11. oktober, ko 
morajo organizatorji volilne kampanje Državnemu 
zboru predložiti vmesno finančno poročilo o porab-
ljenih sredstvih.

Uredništvo Posavskega obzornika je enakopravno 
predstavilo (na 2. in 3. strani) vse tiste županske 
kandidate v Posavju, ki so se do zaključka redakci-
je te številke uspeli javno predstaviti. Predstavit-
ve kandidatov oziroma kandidatnih list za občinske 
svete pa spremljamo v skladu s svojimi kadrovski-
mi in tehničnimi možnostmi. Na naslednjih straneh 
časopisa kot ponavadi objavljamo predstavitve po-
sameznih strankarskih ali neodvisnih županskih 
kandidatov in kandidatk ter programe, katerih ob-
jave so naročili tisti organizatorji kampanj, ki so se 
odzvali vabilu naše službe oglaševanja, da izkori-
stijo možnost, ki jo nudi časopis, ki pride v vsako 

gospodinjstvo in je najbolj bran v Posavju. Vse, še 
posebno pa tiste, ki tokrat niso sodelovali na pred-
volilnih straneh, naj spomnimo, da bo Posavski ob-
zornik pred volitvami izšel še enkrat, in sicer v če-
trtek, 19. oktobra.

V drugem delu prostora, ki je tokrat namenjen lo-
kalnim volitvam, pa objavljamo uradno objavo Ob-
činske volilne komisije občine Sevnica, ki je tako 
izkoristila možnost javne objave vseh kandidatnih 
list in na ta način izpolnila svojo zakonsko obvezo. 
Za sodelovanje se vsem lepo zahvaljujemo!

Uredništvo
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Kandidatke in kandidati 
za občinski svet občine Krško
1. volilna enota:
(Senovo, Koprivnica)

2. volilna enota:
(Brestanica, Zdole, Dolenja vas,
Rožno-Presladol)

4. volilna enota
(Leskovec, Senuše, Krško Polje, 
Veliki Trn)

3. volilna enota:
(Krško, Gora)

5. volilna enota 
(Podbočje, Veliki Podlog, Raka)

1. Matej Omerzel, 
samostojni podjetnik

2. Franc Kukovičič,
papirniški tehnik

4. Mihael Senica,
elektrotehnik

5. Jože Brili,
voznik-avtomehanik

3. Janika Umek, 
upravna administratorka

1. Anita Pavlovič, univ. 
dipl. ing. agronomije

2. Aleš Sever, dipl. 
organizator v turizmu

3. Alenka Laznik, univ. 
dipl. ing. gradbeništva

4. Milan Grašovec, doktor 
veterinarske medicine

5. Andrej Molan,
papirničar

1. spec. str. Martin Ko-
drič, dipl. ing. strojništva

2. Tatjana Lajkovič,
ekonomistka

4. Natalija Pirc, diplo-
mirana ekonomistka

5. Jože Tršelič, doktor 
veterinarske medicine

3. Marjan Cemič,
avtomehanik

6. Milena Kerin,
kmetijski tehnik

8. Marija Planinc,
medicinski tehnik

9. Aljoša Preskar,
doktor medicine

7. Miloš Kukovičič,
gradbeni tehnik

1. Jože Žabkar,
samostojni podjetnik

2. Davida Lovšin Jagrič,
doktorica medicine

4. Simona Lopatič, di-
plomirana ekonomistka

5. Ivan Gabrič,
šofer

3. Tomaž Tomažin,
gostinski tehnik

1.Janez Požar, univ. 
dipl. ing. elektrotehnike

2. Damjan Obradovič,
doktor medicine

4. Iztok Starc,
univ. dipl. pravnik

5. Edvard Krieger, univ. 
dipl. ing. elektrotehnike

3. Irena Bostič,
ekonomistka

Kandidat za župana 
občine Krško

Janez Požar, 
univ. dipl. ing. 
elektrotehnike

Zavzemamo se za:
asfaltiranje makadamskih cest do vseh naselij,  nadaljevanje 
obnove Podbočja,  izgradnjo mrliške vežice v Podbočju,  izgrad-
njo pločnikov skozi naselje Pristava,  preplastitev ceste odcep 
avtocesta-Mali Podlog, Gržeča vas, Veliki Podlog,  izgradnjo mo-
stu v Gržeči vasi,  izgradnjo večnamenskega doma na Raki,  iz-
vedbo kanalizacijskega omrežja, urejenost vseh naselij, razvoj 
turizma, izgradnjo namakalnih sistemov, sanacijo plazov ...

Zavzemamo se za:
pripravo obrtne cone, razvoj podjetništva in odpiranje 
novih delovnih mest, razvoj turizma, zamenjavo azbest-
nega vodovodnega omrežja s PVC cevmi, dokončanje sa-
nacije rudnika Senovo, ureditev rudniških površin, uredi-
tev naselij, asfaltiranje vseh makadamskih cest, sanacijo 
plazov, izgradnjo kanalizacijskih sistemov po vaseh, 
ustvarjanje boljših pogojev za razvoj kmetijstva ...

Zavzemamo se za:
pripravo obrtne cone v Brestanici, izgradnjo večnamenskega 
doma v Dolenji vasi ( brez samoprispevka), obnovo brestaniške-
ga gradu in ostalih kulturnih spomenikov, obnovo bazena v Bre-
stanici, sanacijo plazov, asfaltiranje makadamskih cest do vseh 
naselij, razvoj turizma, ustvarjanje boljših pogojev za razvoj 
kmetijstva, podporo ekološkemu kmetovanju, urejenost naselij, 
zamenjavo azbestnega vodovodnega omrežja s PVC cevmi ...

Zavzemamo se za:
infrastrukturno ureditev Krškega (obvoznica, izgradnja dveh mostov, 
pločniki, kolesarske steze in javna razsvetljava),  izgradnjo parkirnih 
mest v Krškem,  ureditev kompleksa v Zatonu,  sanacijo plazov, do-
graditev telovadnice pri osnovni šoli Jurij Dalmatin, izgradnjo knjiž-
nice, izgradnjo plavalnega bazena, oživitev starega mestnega jedra, 
obnovo fasad v starem mestnem jedru, ureditev Valvasorjevega kom-
pleksa, izgradnjo medgeneracijskega centra na Vidmu ...

Zavzemamo se za:
dokončanje obnove Leskovca in ureditev javnih površin, iz-
gradnjo večnamenskega doma z igriščem v Leskovcu, izgradnjo 
kapele na pokopališču v Leskovcu,  preplastitev igrišča na Se-
nušah, pospešeno izgradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer so 
za to dani pogoji, sanacijo črnih odlagališč smeti, zaščito vod-
nih virov, asfaltiranje makadamskih cest do naselij, razvoj tu-
rizma, urejenost naselij, razvoj kmetijstva, razvoj podjetni-
štva, večjo finančno pomoč vsem društvom ...

JANEZ POŽAR IN NOVA SLOVENIJA, ZA OBČINO KRŠKO, KER 
SMO TU DOMA.
Naše poslanstvo je narediti občino Krško gospodarsko uspeš-
no, z novimi delovnimi mesti, s čistim okoljem, z razvitim 
podeželjem, možnostjo izobraževanja, športno prepoznav-
no, prijazno družinam in starejšim, z okoljem povezano 
skupnost, ki bo s svojimi naravnimi danostmi, prijaznimi in 
pridnimi ljudmi postala privlačna za življenje.
Ker smo tu doma, je potrebno okrepiti prizadevanja za odprto 
lokalno družbo, uveljavljanje evropskih norm in vrednot v de-
lovanje občinske uprave, povečati njeno učinkovitost in preve-
triti odnose med občino in občani.
Urejena lokalna samouprava je za Novo Slovenijo prvi pogoj 
za demokratično urejanje vseh drugih zadev v državi. Dobro 
delujoča lokalna samouprava je temelj demokracije.
Pri vseh prizadevanjih nas podpira vrsta uglednih in strokov-
nih posameznikov.

Na področju gospodarstva se zavzemamo za spodbujanje, 
pospeševanje podjetništva in nova delovna mesta, razvoj 
malih podjetij in inovativnosti, razvoj industrijskih con Vrbi-
na, Drnovo in Brestanica-Senovo, povečanje črpanja evrop-
skih sredstev, podelitve garancij podjetnikom pri izvajanju 
projektov, ustrezno štipendijsko politiko, sodelovanje med 
izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom, za dodatno iz-
obraževanje podjetnikov s strani občine, prepoznavanje de-
mografskega problema kot gospodarski problem, za celostni 
razvoj turizma in uvajanje novih turističnih produktov.

Urejanje prostora mora omogočiti hiter razvoj gospodar-
stva, hkrati pa moramo zagotoviti kvalitetno življenjsko okolje 
in ohraniti naravno in kulturno krajino. Zavzemamo se za ce-
lostno prometno ureditev mesta Krško, podelitev koncesij za 
javne gospodarske službe, vodooskrbo, kanalizacijo, pogrebne 
storitve in odvoz smeti, izgradnjo potrebnih čistilnih naprav za 
odpadne vode, izboljšanje cestne infrastrukture lokalnih cest, 
izgradnjo neprofitnih stanovanj (1000 m2 na leto), zagotovitev 
stavbnih zemljišč za individualno gradnjo, ohranitev in posodo-
bitev infrastrukture, zagotavljanje zdrave pitne vode in ponov-
no oživitev in veljavo starega mestnega jedra.
Upravljanje prostora mora biti pravica in dolžnost krajanov in 
ne volja posamezne skupine oz. podjetja.

Urejeno financiranje in poraba proračunskega denarja je 
osnovni pogoj za razvoj občine in za njeno trdno prihodnost. 
Poudarjamo odgovornost občine, da sama skrbi za dolgoroč-
no vzdržnost javnih financ, trošenje proračuna in upoštevanju 
sprejetih planov v občinskem svetu. Če se bo pokazalo, da se 
je občina zadolževala preko svojih zmožnosti, bomo zahteva-
li pregled poslovanja.
Nepravilnosti v finančnem poslovanju občine, ki so bile ugotov-
ljena tako s strani nadzornega odbora Občine Krško kot Račun-
skega sodišča z izrekom negativnega mnenja o poslovanju Občine 
Krško v letu 2004, kažejo, da v krški občini temu ni tako.
Poraba sredstev, pridobljena iz naslova omejene rabe pros-
tora zaradi nuklearnega objekta, mora biti strogo namenska, 
brez možnosti prerazporejanja.

Zavzemamo se za skladen razvoj podeželja, z razvojem do-
polnilnih dejavnosti na kmetijah, vzpodbujanje in sofinanci-
ranje izgradnje infrastrukture za podjetništvo na podeželju, 
za ekološko pridelavo hrane, spodbujanje razvoja turističnih 
kmetij in izgradnjo namakalnih sistemov.

Regionalna politika je ključna za pospešen razvoj, zato se 
zavzemamo za oblikovanje in pripravo skupnih projektov po-
savskih občin na področju gospodarstva, okolja, prostora, ko-
munale in razvoja človeških virov. 
Na osnovi strokovnih argumentov odločno zagovarjamo usta-
novitev regionalnega središča v Krškem.

V skladu z uspešnim gospodarskim razvojem, ki je temelj 
socialne varnosti tako mladim kot upokojencem, bomo po-
skrbeli za zmanjševanje medgeneracijskih razlik. Prvi korak 
je vzpostavitev medgeneracijskega centra v zgradbi bivšega 
doma za ostarele na Vidmu. Center bi združeval dom za sta-
rejše, popoldansko varstvo otrok in izposojališče Valvazorje-
ve knjižnice.

Podporo kulturi je potrebno ohranjati tudi naprej in jo na osno-
vi zmožnosti razširiti tudi na tiste, ki danes delujejo izključ-
no na prostovoljni osnovi. Pospešili bomo obnovo kulturnih spo-
menikov. Za potrebe razvoja športa je potrebno določiti ključ 
razdelitve razpoložljivih sredstev med posamezne vrste športa 
glede na množičnost, širšo prepoznavnost v državnem in med-
narodnem prostoru, rezultate, organiziranost in dodeljena sred-
stva v preteklosti. Ta ključ nikakor ne sme biti odvisen od poli-
tične vplivnosti posameznih nosilcev določene vrste športa.

SPOŠTOVANE VOLIVKE IN CENJENI VOLIVCI, ODLOČITE SE ZA 
JANEZA POŽARJA IN NOVO SLOVENIJO, KER SMO VSI TU DOMA.

Kandidiram za župana, ker sem tu doma in želim s svojo 
aktivno udeležbo v političnem življenju občine okrepi-
ti prizadevanja za odprto lokalno družbo, uveljavljanje 
evropskih norm in vrednot v delovanju občinske uprave 
in povečanje njene učinkovitosti.
Pogum, znanje, optimizem, pogled v prihodnost, vera, od-
prtost do soljudi in skupinsko delo, zmožnost prisluhniti 
okolici in njenim problemom, najti rešitve, postaviti cilje 
in jih s pomočjo ustreznega pristopa in organiziranja tudi 
uresničiti so lastnosti, ki jih skušam razvijati in v skladu 
z njimi tudi delovati. Pri mojih prizadevanjih me podpira 
vrsta uglednih in strokovnih posameznikov, stranka Nova 
Slovenija in štirje ministri.
Rojen sem 5.9.1966. Diplomiral sem na Fakulteti za elek-
trotehniko v Ljubljani. Svojo poklicno pot od samega za-
četka gradim v Nuklearni elektrarni Krško.
Prebivam na Vidmu, na Papirniški, kjer mi delajo družbo žena 
Nataša, zdravnica-anesteziologije ter sinova Matej in Andrej.
Sem član normativno pravne komisije pri občini Krško, 
član sveta Valvasorjeve knjižnice, član sveta Valvasorjeve-
ga razvojnega centra, član delovne skupine za pripravo
elaborata za ustanovitev Fakultete za energetiko in član 
nadzornega sveta Holding Slovenske elektrarne.

SPOŠTOVANE VOLIVKE IN CENJENI VOLIVCI, ODLOČITE SE ZA 
JANEZA POŽARJA IN NOVO SLOVENIJO, KER SMO VSI TU DOMA.

www.nsi-krsko.org
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1.Volilna enota:
SENOVO, KOPRIVNICA

1. VOJKO    OMERZU    
2. VIDKO    BUDNA    
3. RADICA    ŠOLN       
4. DRAGO   GOŠEK        
5. MIJO   GUNJILAC

4. Volilna enota:   
LESKOVEC,  KRŠKO POLJE, VEL.TRN, 
SENUŠE

1. BRANKO JANC                
2. VOJKO  SOTOŠEK           
3. ALOJZ  LEKŠE                  
4. FRANC ŽIBERT                
5. BORUT  ARH                      

5. Volilna enota:
PODBOČJE,  VELIKI PODLOG, 
RAKA

1. JANEZ  NEČEMER            
2. FRANC JUNKAR              

    3. ANICA  KERIN                
4. AVGUST  HOSTA            
5. SIMONA  STIPIČ

1. APOLONIJA  UREK          
2. PETER ŽIGANTE         
3. IVAN  MAKS  PETRIŠIČ 

4. DARINKA VOLČANŠEK 
5. ROMAN  GANC
6. JOŽE  ŠINKOVEC          
7. IVAN  MIRT                  
8. NIKOLAJ  ŽIBRET 

3. Volilna enota: KRŠKO, GORA

2.Volilna enota:
BRESTANICA ROŽNO, ZDOLE, DOL. VAS

1. RUDI   SMODIČ     
2. DARKO   TOPOLOVŠEK 
3. EMILIJANA  ČEPIN   
4. FRANC RAKAR            
5. NIKOLAJ  BOGOVIČ 

LDS  lista kandidatov za občinski svet občine Krško:

Kandidat za župana občine Krško:

BRANKO  JANC

Liberalna demokracija v Krškem kandidira s svojimi listami v 
vseh volivnih enotah. Sposobnost in kredibilnost predlaganih 
kandidatov zagotavlja uresničevanje tudi vaših pričakovanj.

 Zato tudi vi podprite sposobne!

NEODVISNA LISTA ZA 
RAZVOJ MOJEGA KRAJA
Na pobudo številnih krajanov Krajevne skupnost mesta Krško, Brestanice in Rake 
ter na osnovi izkušenj pri dosedanjem delu v krajevnih skupnostih smo se odloči-
li ponuditi volivcem Neodvisno listo za RMK v občinski svet in svetnike KS mesta 
Krško. Kandidate na listi predstavljajo ugledni strokovnjaki s področja gospo-
darstva, šolstva, kulture, športa in društvenih dejavnosti, ki so s svojim delom, 
strokovnostjo in odnosom do kraja in krajanov ter idejami za razvoj pokazali 
velike sposobnosti. Kandidati kot strankarsko neodvisni želijo vstopiti v politič-
no delo v svojem kraju, krajevni skupnosti, občini in pokrajini ter s svojimi spo-
sobnostmi omogočiti  razvoj projektov, ki jih podpirajo z novimi idejami. V do-
sedanjem delu je v krajevnih skupnostih delovala slaba povezava z občinskim 
svetom, kar nam je onemogočalo prenos idej in predlogov krajanov v občinski 
svet, s tem pa tudi v proračun Občine Krško. S kandidaturo v strankarsko neod-
visni listi želimo postati odvisni od krajanov in občanov oz. volivcev, ki zaupa-
jo našim izkušnjam.

Naša povezava s krajani in občani bo postala v času mandata stalna oblika dela, 
zato bomo o našem delovanju najmanj 2x letno poročali v javnih medijih. Naš 
program bo predstavljen v naslednji izdaji Posavskega obzornika.

Kandidati Neodvisne liste za razvoj mojega kraja so:
2. volilna enota: Miran Pavlič, Drago Gradišek, Vesna Butkovič

3. volilna enota: Jože Habinc, Metka Uršič, Matjaž Šribar, Aleš Suša, 
Jožica Mikulanc, Željko Selak, Vinko Volčanjk, Andrej Škafar in Dušan Vučajnk

5. volilna enota: Justina Molan

OBVESTILO
Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki jih je razpisal predsednik Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije in redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti, 
ki jih je razpisal župan Občine Krško, bodo 22. oktobra 2006 med 7.00 in 19.00 uro na 
voliščih, ki jih je določila Občinska volilna komisija Krško. 

Volivci, ki so na ta dan odsotni, lahko glasujejo 17., 18. in 19. oktobra med 9.00 in 17.00 
uro, na posebnem volišču, na sedežu Občinske volilne komisije, Cesta Krških žrtev 14 – 
Občina Krško. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, lahko do vključ-
no 19. oktobra pri Občinski volilni komisiji vložijo pisno zahtevo, da želijo glasovati na 
svojem domu. Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, to je oskrbovanci domov za starejše 
občane, ki nimajo stalnega bivališča v domu in volivci, ki so na zdravljenju v bolnišni-
cah, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, do 15. oktobra 
2006. Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, mora-
jo to svojo namero sporočiti Občinski volilni komisiji do 19. oktobra 2006. Posebno vo-
lišče za invalide bo 22. oktobra 2006 med 7.00 in 19.00 uro odprto v prostorih društva 
Sonček, Valvasorjevo nabrežje 5, Krško. 

Predsednica OVK Krško
Mateja Resnik Bahčič, univ.dipl.prav.

Socialni demokrati 
za Lokalne volitve 2006 v občini Krško

Socialni demokrati v Krškem postavljamo na prvo me-
sto vlaganje in razvijanje človeških virov z vsestranskim 
spoštovanjem socialne države. Kot stranka, ki ima v ime-
nu in programskih dokumentih največji poudarek prav na 
visokem socialnem standardu vseh občanov in državlja-
nov, se bomo zavzemali, da tak program tudi izpeljemo.

Poseben poudarek 
pa bomo v Krškem 
dali:

1. Socialni varnosti vseh ob-
čanov s tem, da se neza-
poslenost več ne bo po-
večevala, predvsem pa 
ne na račun dobička no-
vodobnih lastnikov ka-
pitala. Zato bodo delež-
ni naše podpore tudi vsi 
sindikati, ki se bodo bo-
rili za ohranitev delavskih 
pravic in dosego tega po-
membnega cilja.

2. Uspešnemu nadaljeva-
nju umestitve novih eko-
nomsko-proizvodnih con s 
podjetniškimi inkubatorji 
in novimi delovnimi me-
sti, ki bodo dajala višjo 
dodano vrednost.

3. Javnemu šolstvu na vseh 
nivojih, še poseben pou-
darek pa na fakultetnem 
izobraževanju v Krškem. 
Sedanji umestitvi dveh 
fakultet je potrebno še 
nadgraditi ter urediti štu-
dijsko knjižnico in dogra-
diti telovadnico za Osnov-
no šolo Jurij Dalmatin.

4. Izgraditvi nove regijske 
knjižnice in to čim prej, 
drugače bomo izgubili še 
eno regijsko ustanovo. 
Sedanje zavlačevanje in 
prestavljanje izgraditve 
v naslednje desetletje ni 
sprejemljivo.

5. Javnemu zdravstvu, ki bo 
dostopno vsakemu držav-
ljanu brez dodatnih plačil 
in obremenitev.

Prav tako je za nas zelo pomembno področje gospodarstva in njego-
vega uspešnega razvoja. Vsestransko se bomo zavzemali za povrni-
tev občine Krško v prvo deseterico občin z najvišjim bruto domačim 
proizvodom na prebivalca v Sloveniji, kjer smo pred desetletjem 
že bili. Mestu Krško pa želimo v tem obdobju dati vsebino in uredi-
tev, kot se za pokrajinsko in občinsko središče pričakuje.

Naslednja 
številka 
bo izšla 

v četrtek, 
19. oktobra

 2006.
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Bojan Lipovšek, univ. dipl. ing.

Kandidat za župana občine Sevnica

PREDNOSTNA PODROČJA 
VOLILNEGA PROGRAMA
• Razviti vzpodbudno, dinamično, produktivno, poslov-

no in  razvojno usmerjeno  okolje in podporo; vabljivo 
in prepoznavno za investitorje v dejavnosti gospodar-
stva, kmetijstva, podjetništva, obrtništva, storitev, 
turizma in na ta način pridobivati delovna mesta

• Zagotoviti rast števila prebivalcev  z vabljivo ponudbo 
privlačnega in dobro plačanega dela, z ugodnimi pogo-
ji za ustvarjanje, delo, bivanje in osebni razvoj mladih 
družin, z naprednim, prijaznim in razgibanim družbe-
nim okoljem in kakovostnim življenjem

• Prepoznavnost občine in razvoj turistične dejavnosti 
kot razvojno usmerjeno, poslovno uspešno, zdravo, 
urejeno in varno okolje, prijazni ljudje, izvirna, pe-
stra, značilna ponudba

• Dobri pogoji za delo krajevnih skupnosti in družbenih 
dejavnosti s ciljem doseči visok standard dela in po-
nudbe na področjih vzgoje in izobraževanja, zdrav-
stva in socialnega skrbstva, kulture, športa in društve-
nih dejavnosti z večjo materialno podporo 

• Dobra in hitra dostopnost do glavnih evropskih komu-
nikacij z zavzemanjem za izvedbo tretje cestne raz-
vojne osi Slovenije skozi Sevnico in kakovostni dostop 
do svetovnega spleta z zmogljivo lokalno mrežo

• Regijska integracija kot racionalna porazdelitev nosil-
nih funkcij, združevanje interesov in izvedbe, sodelo-
vanje, načrtovanje in nastopanje na skupnih projek-
tih v okviru regije Posavje in povezovanje s sosednjimi 
regijami

PODPIRAMO 
SPOSOBNE

Spoštovane občanke in občani,
Kristijan Janc, župan Občine Sevnica v obdobju od 1998 – 2006, in občinski svetniki Slovenske ljudske stranke (SLS) 
vedno znova dokazujemo, da znamo prisluhniti raznovrstnim potrebam ljudi v mestu in na podeželju.
Predlagali in zavzemali smo se za odločitve, ki prinašajo uravnotežen razvoj na vseh področjih delovanja občine (od 
razvoja gospodarstva, komunalne in cestne infrastrukture, varovanja okolja, načrtovanja rabe prostora, kmetijstva, 
krajevnih skupnosti, šolstva, otroškega varstva, športa, kulture, turizma in mladinskih dejavnosti).
Ponosni smo, da smo izpolnili vse predvolilne obljube in jih z izvolitvijo župana za poslanca celo presegli z nadgrad-
njo lokalnih prizadevanj in projektov z državnim sofinanciranjem.
Na prihajajočih volitvah predlagamo za župana in občinske svetnike osebnosti, ki znamo preseči ozke lokalne intere-
se. Verjamemo, da smo s svojim dosedanjim poklicnim in družbenim delom dokazali, da smo vredni vašega zaupanja 
in podpore tudi v obdobju, ki prihaja.

V obdobju 2006 – 2010 bodo naše prioritete, katere bomo skupaj udejanili:

- zagotavljanje pomoči podjetnikom pri odpiranju novih delovnih mest
- dokončanje lokalnih in krajevnih cest ter vodovodov v občini
- izgradnjo poslovnih con v Boštanju, Krmelju in na Blanci
- izgradnjo 50. novih stanovanj v Sevnici in Krmelju
- izgradnjo lokalne cestne in komunalne infrastrukture ob izgradnji HE Blanca
- izgradnjo mostu na Logu, Blanci in brvi na Šmarčni
- ureditev državne ceste od novega nadvoza v Šmarju do Glavnega trga v Sevnici
- ureditev državne ceste skozi Orehovo
- ureditev državne ceste Krmelj – Šentjanž – Glino
- ureditev izven nivojskega križanja čez železniško progo v Dolenjem Boštanju
- umestitev hitre ceste (3. razvojna os Celje - Sevnica - Novo mesto - Ljubljana) 
 čim bližje Sevnici
- zagotovitev dodatnih finančnih sredstev gasilcem, športnikom, kulturnikom 
 in mladini
- izgradnjo Vrtca Ciciban v Sevnici in oddelka v Loki in na Studencu
- izgradnjo atletskega stadiona v športnem kompleksu pri bazenu
- izgradnjo prostorov OŠ Tržišče, dograditev telovadnice v Krmelju, Šentjanžu 
 in Studencu 
- zagotavljanje pogojev za prostorski, gospodarski in družbeni razvoj
- zagotavljanje kvalitete življenja v mestu in na podeželju
- turistično oživitev Lisce in pristana na Orehovem
- nadaljnjo obnovo gradu in kulturnih spomenikov
- izgradnjo čistilnih naprav 
- komunalo opremljenost parcel za stanovanjsko gradnjo na Drožanjski cesti
- dokončanje izgradnje Doma krajanov v Zabukovju

kandidati za člane občinskega sveta in Kristijan JANC

Odločno, odgovorno in z ljubeznijo bom

 VAŠA ŽUPANJA,
 

zato vas prijazno prosim, da mi 22. oktobra 
na županskih volitvah izrečete svojo podporo. 

Meri Kelemina

Še naprej aktivni na vseh področjih
KRŠKO – Na letnem zboru so 
se zbrali člani krškega lokal-
nega odbora Sivih panter-
jev, seniorske organizacije 
LDS. V uvodnem poročilu je 
predsednik odbora Ivan Pet-
rišič opozoril na težave LDS 
pri konsolidaciji po državno-
zborskih volitvah leta 2004, 
pri čemer so bili Sivi panter-
ji ves čas vsekakor aktivnejši 
del stranke v Krškem. Njiho-
vi člani so aktivno sodelova-
li pri oblikovanju krajevne in 
občinske politike, pomem-
ben delež so imeli v svetni-
ški skupini, saj je iz njihovih 

vrst kar polovica svetnikov 
LDS, ki so dali blizu sto po-
bud in predlogov, od katerih 
jih je bila večina upoštevana 
ali pa so še v realizaciji. Na 

letnem zboru so poleg pre-
gleda dosedanjega dela za-
stavili tudi naloge za prihod-
nje obdobje, v katerem naj 
bi posvetili pozornost druže-
nju in razvedrilu ter zdrave-
mu načinu življenja, ob tem 
pa se vključevali v reševanje 
različnih problemov svojega 
okolja, s poudarkom na po-
trebah starejše generacije. 
Tako bodo skrbeli za do-
končanje izgradnje oskrbo-
vanih stanovanj in za ohra-
nitev mestnega avtobusa v 
Krškem, podprli bodo mož-
nosti novih investicij v in-

dustrijskih conah v Drnovem 
in Vrbini. V zvezi z izgradnjo 
odlagališča RAO v Krškem 
zahtevajo odškodnino za 
razvrednotenost nepremič-

nin v obliki oprostitve dav-
ka na nepremičnine in pla-
čila za stavbno zemljišče. 
Nadaljevali bodo s skrbjo za 
prometno in javno varnost 
ter red v mestih in v tem po-
gledu zahtevajo uvedbo re-
gionalne inšpekcijske in re-
darske službe. Med cilji so 
zapisali tudi skrb za revi-
talizacijo mestnih jeder in 
kulturne dediščine, ohra-
njanje podeželske značilno-
sti krajev, gradnjo neprofit-
nih stanovanj, financiranje 
športa in izgradnjo športnih 
objektov. Podprli bodo ob-
likovanje pokrajine Posav-
je, vendar pri tem zahtevajo 
pazljivost glede razraščanja 
birokracije. Sivi panterji, ki 
tvorijo večino članov lokal-
nega odbora LDS v Krškem, 
želijo sodelovati pri kadro-
vanju v stranki, vendar da-
jejo prednost mlajšim in 
perspektivnim kadrom, kar 
bodo upoštevali tudi pri ob-
likovanju kandidatnih list za 
lokalne volitve. Na zboru so 
izrazili vso podporo Branku 
Jancu, kandidatu LDS za žu-
pana občine Krško. P.B.

25 Let Kozjanskega parka
Kozjanski park praznuje 25. rojstni dan. Rodil se je leta 1981 kot Spominski park 
Trebče z namenom  ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti 
Kozjanskega. Marsikaj se je zgodilo v teh 25 letih.

Spominski park Trebče je zra-
sel v Kozjanski park. Nekoč so 
nas prepoznavali predvsem po 
dediščini, povezani z Josipom 
Brozom Titom, danes smo 
prepoznavni po edinstvenem 
sožitju narave in človeka, 
bogastvu kulturne dediščine 
in naravnih vrednot ter kon-
kretnem uresničevanju traj-
nostnega razvoja, ki povezu-
je človeka z naravo, tradicijo 
s sodobnostjo.

Vse to seveda ni nastalo zgolj 
samo po sebi. Ena temeljnih 
funkcij Spominskega parka 
Trebče, ohranjanje spomina 
na Josipa Broza Tita  in varo-
vanje dediščine, povezane z 
njim, je z odraščanjem v Koz-
janski park v devetdesetih le-
tih prerasla v aktivno varova-
nje narave, naravnih vrednot 
in kulturne dediščine. 

Spominski park Trebče je 
zrasel v Kozjanski regij-
ski park. Ustanovitelj Koz-
janskega parka, Republi-
ka Slovenija, je za namen 
upravljanja zavarovanega 
območja tu postavil uprav-
ljavca, javni zavod, ki je za-
čel delovati s 5 zaposlenimi, 
danes nas je tukaj 20 redno 

in projektno zaposlenih. 

Delo javnega zavoda obsega 
širok spekter dejavnosti, ki so 
potrebne za učinkovito ohra-
njanje in varstvo kulturnih in 
naravnih vrednot Parka, ka-
terih pomen priznava, poleg 
Slovenije, tudi širša evrop-
ska skupnost. Dokaz tega pri-
znavanja je, da je danes 70 % 
območja Parka znotraj obmo-
čij Nature 2000 in da trenut-
no v Parku sodelujemo v štirih 
mednarodnih  projektih: 
• Transromanica – povezova-
nje evropsko pomembnih ro-
manskih kulturnih spomeni-
kov, 
• Emina romarska pot – pove-
zovanje krajev, povezanih s 
pomembno fevdalno rodbino 
Svete Eme Krške, 
• Visokodebelni travniški sa-
dovnjaki kot element ohra-
njanja biotske raznovrstnosti 
in estetske vrednosti krajine 
(Interreg III B Slo-Hr) in 
• Interreg IIIB CADSES projekt 
PANet 2010. 

25 let je dolga doba. V tem 
času se je stkalo mnogo vezi 
in prijateljstev, sklenila so se 
partnerstva, izvedenih je bilo 
veliko aktivnosti, nalog in kar 

nekaj projektov, obseg dejav-
nosti se je širil in večal. 

Širok, pisan spekter dejav-
nosti Parka obsega na eni 
strani raziskovanje in izob-
raževanje, na drugi strani 
organiziranje raznih priredi-
tev, vmes pa marsikaj od ure-
janja naravnih vrednot in pe-
špoti, izvajanja koncertov in 
glasbenih seminarjev, obno-
va objektov kulturne  dediš-
čine, vodenja obiskovalcev, 
promocija območja, izdaja-
nje publikacij ter priprava in 
izvajanje nacionalnih in EU 
projektov. Še bi lahko našte-
vali, pa naj bo dovolj.

Veliko se je zgodilo v teh 25 
letih, gotovo pa preveč, da bi 
vam lahko vse predstavili. Iz-
bor ni bil lahek. 25 panojev 
za 25 let, premalo, da bi lah-
ko vse opisali in našteli ter se 
vsem zahvalili. Želimo se za-
hvaliti vsem, ki so v teh 25 le-
tih sodelovali pri naših dejav-
nostih, nam pomagali in nam 
bili prijatelji. Želimo si, da 
boste naši prijatelji ostali 
tudi v naslednjih 25 letih.

Valerija Slemenšek
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SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA:
Predlagatelj:  NAPREJ SLOVENIJA
Predstavnik kandidata: Blaž Svetek, Jurčkova cesta 69, Ljubljana
Kandidat:  MARTIN VIDIC, PODGORICA 29, SEVNICA 

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik kandidata: Alojz Androjna, Rogačice 10, Studenec
Kandidat:  KRISTIJAN JANC, PONIKVE PRI STUDENCU 24, STUDENEC

Predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA, KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, 
   OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Predstavnik kandidata: Mateja Traven, Drožanjska cesta 103, Sevnica
Kandidat:  DANILO MARIN, LOG 5, BOŠTANJ

Predlagatelj:  OBMOČNA ORGANIZACIJA 
   SOCIALNIH DEMOKRATOV SEVNICA
Predstavnik kandidata: Brane Busar, Cesta na Dobravo 5, Sevnica
Kandidat:  BREDA DRENEK SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA

Predlagatelj:  LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Predstavnik kandidata: Franc Starc, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica
Kandidat:  BOJAN LIPOVŠEK, PRVOMAJSKA ULICA 37, SEVNICA,

Predlagatelj:  KATARINA ALBINA ŠANTEJ IN SKUPINA VOLIVCEV
Predstavnik kandidata: Katarina Albina Šantej, Florjanska ulica 117, Sevnica
Kandidat:  MERI KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA 
      
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE SEVNICA
GLAVNI TRG 19/A, SEVNICA
Številka: 041-0002/2006
V Sevnici, 02. oktober 2006

SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA:

Volilna enota 1: (7)

Predlagatelj:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Ime liste:  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC
Lista kandidatov: 
 1. SREČKO OCVIRK, PODVRH 31, SEVNICA
 2. JOŽE IMPERL, RAZBOR 21, LOKA PRI ZID. MOSTU
 3. HERMINA ŠANTEJ, RAČICA 35, LOKA PRI ZID. MOSTU
 4. BOŽIDAR BECI, RAZBOR 44, LOKA PRI ZID. MOSTU
 5. NATAŠA PINOZA, LEDINA 56, SEVNICA
 6. JANEZ PODLESNIK, PODGORJE OB SEVNIČNI 17 B, SEVNICA
 7. ROMAN ŽVEGLIČ, STRŽIŠČE 4, ZABUKOVJE

Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: MATEJA TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. ANDREJ HAFNER, OREHOVO 78, SEVNICA
 2. KATJA KNEZ, OREHOVO 6, SEVNICA 
 3. IRENA DOBOVŠEK, RAZBOR 15, LOKA PRI ZID. MOSTU
 4. JOŽE AŠIČ, SELCE NAD BLANCO 4 A, BLANCA
 5. MARTIN KINK, MRZLA PLANINA 41, ZABUKOVJE
 6. ANTON KOŠAR, ŽIGRSKI VRH 1, SEVNICA
 7. JOŽE DOBOVŠEK, RAZBOR 15, LOKA PRI ZID. MOSTU

Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Predstavnik liste kandidatov: FRANC STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. MARJAN ZIDARIČ, LOKA PRI ZID. MOSTU 56, LOKA PRI ZID. MOSTU
 2. JOŽE IMPERL, OREŠJE NAD SEVNICO 22 A, SEVNICA
 3. IRENA KOTESKA, LOKA PRI ZID. MOSTU 92, LOKA PRI ZID. MOSTU
 4. DRAGO MIRT, BLANCA 62, BLANCA
 5. MARIJA KOŽAR, ŠENTJUR NA POLJU 23, LOKA PRI  ZID. MOSTU
 6. STANISLAV MOŽIČ, LEDINA 80, SEVNICA
 7. SLAVICA RILAK, LONČARJEV DOL 17 B, SEVNICA

Predlagatelj: PUM + AS 
Ime liste: PUM + AS
Predstavnik liste kandidatov: TINA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. SIMON PEKLAR, BLANCA 6, BLANCA
 2. TOMAŽ BLATNIK, BLANCA 98 A, BLANCA
 3. TINA VERHOVC, RAČICA 16, LOKA PRI ZID. MOSTU

Predlagatelj: NAPREJ SLOVENIJA
Ime liste: NAPREJ SLOVENIJA
Predstavnik liste kandidatov: SVETEK BLAŽ, JURČKOVA CESTA 69, LJUBLJANA
Lista kandidatov: 
 1. MARTIN VIDIC, PODGORICA 29, SEVNICA
 2. DEJAN ZALEZINA, OREŠJE NAD SEVNICO 27 A, SEVNICA

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE SEVNICA objavlja:

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: BRANKO KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
Lista kandidatov: 
 1. MERI KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
 2. ZORAN CVAR, LOKA PRI ZID. MOSTU 27, LOKA PRI ZID. MOSTU
 3. ALJOŠA LOČIČNIK, DOLNJE BREZOVO 31, BLANCA
 4.  /
 5. JOŽE ŽVEGLIČ, ZABUKOVJE NAD SEVNICO 19, ZABUKOVJE
 6. JOŽE BAUMKIRHER, PODVRH 36 A, ZABUKOVJE
 7. MILAN DRAGAR, ŠENTJUR NA POLJU 12, LOKA PRI ZID. MOSTU

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI, OBMOČNA ORGANIZACIJA SEVNICA
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predstavnik liste kandidatov: FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. JOŽEF ROŠTOHAR, SELCE NAD BLANCO 10, BLANCA
 2. BOŽIDAR ARNŠEK, ZABUKOVJE 73, ZABUKOVJE
 3. BRANKA NUNČIČ KLANŠEK, OKROGLICE 54 A, LOKA PRI ZID. MOSTU
 4. DANIJEL BEVC, SLAP 6, LOKA PRI ZID. MOSTU
 5. MARJETA MEKE, KLADJE NAD BLANCO 6, BLANCA
 6. JANEZ RADEJ, BLANCA 107, BLANCA
 7. MATIJA SENIČAR, ČANJE 20, BLANCA

Predlagatelj: DeSUS SEVNICA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: DeSUS
Predstavnik liste kandidatov: JOŽE DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. JOŽEF ŽNIDARIČ, PODGORICA 21, ZABUKOVJE

Volilna enota 2: (7)

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC
Lista kandidatov: 
 1. JOŠKO KOVAČ, BOHORSKA ULICA 30, SEVNICA
 2. BOŽIDAR GROBOLJŠEK, BOHORSKA ULICA 17, SEVNICA
 3. FRANČIŠKA ZEMLJAK, RIBNIKI 26, SEVNICA
 4. ZVONE KOŠMERL, POD VRTAČO 18, SEVNICA
 5. BILJANA VOVK BAHAT, BOHORSKA ULICA 10, SEVNICA
 6.  /
 7. PAVEL ZAGODE, GRIČ 15, SEVNICA

Predlagatelj: DeSUS SEVNICA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: DeSUS
Predstavnik liste kandidatov: JOŽE DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA 
Lista kandidatov: 
 1. ANA DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA
 2. LJUDMILA HILDA LIPOVŠEK, GLAVNI TRG 6, SEVNICA
 3. MARTIN ŽNIDARŠIČ, STANETOVA ULICA 4, SEVNICA

Predlagatelj: NAPREJ SLOVENIJA
Ime liste: NAPREJ SLOVENIJA
Predstavnik liste kandidatov: SVETEK BLAŽ, JURČKOVA CESTA 69, LJUBLJANA
Lista kandidatov: 
 1. MATEJA ABRAM, PRVOMAJSKA ULICA 5, SEVNICA

Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: MATEJA TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. MATJAŽ TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA
 2. BLAŽ JENE, KVEDROVA CESTA 45, SEVNICA
 3. MATILDA TOMAŽIN, KVEDROVA CESTA 50, SEVNICA
 4. MARKO VENCELJ, FLORJANSKA ULICA 47 A, SEVNICA
 5. IRENA RUPNIK, KLADNIKOVA ULICA 7, SEVNICA
 6. EMIL STOPAR, KVEDROVA CESTA 18, SEVNICA
 7. FRANC LEBEN, GLAVNI TRG 35, SEVNICA

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: BRANKO KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
Lista kandidatov: 
 1. BOJAN RUGELJ, DROŽANJSKA CESTA 61, SEVNICA
 2. ŠTEFAN TERAŽ, KRULEJEVA ULICA 11, SEVNICA
 3. KATARINA ALBINA ŠANTEJ, FLORJANSKA ULICA 117, SEVNICA
 4. NIKOLAJ OBLAK, RIBNIKI 81, SEVNICA
 5. JOŽE BEDEK, GRIČ 3, SEVNICA
 6. MAJDA SEČEN, FLORJANSKA ULICA 119, SEVNICA
 7. ALOJZ ŠPEC, TRG SVOBODE 32, SEVNICA

Predlagatelj: IVANKA RUPRET S SKUPINO KRAJANOV
Ime liste: NEODVISNI KANDIDAT
Predstavnik liste kandidatov: IVANKA RUPRET, KAJUHOVA ULICA 6, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. ULRIH RUPRET, KAJUHOVA ULICA 6, SEVNICA

Predlagatelj: ANDREJA AVGUŠTIN IN SKUPINA VOLILCEV
Ime liste: NEODVISNI KANDIDAT
Predstavnik liste kandidatov: ANDREJA AVGUŠTIN, PLANINSKA CESTA 50, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. DARINKA AVGUŠTIN, PLANINSKA CESTA 50, SEVNICA
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Predlagatelj: PUM + AS 
Ime liste: PUM + AS
Predstavnik liste kandidatov: TINA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA
Lista kandidatov:
 1. ROK PETANČIČ, TRG SVOBODE 32, SEVNICA
 2. ROK VOVK, BOHORSKA ULICA 10, SEVNICA
 3. NEVA STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
 4. DANIJEL BRESTOVAC, NASELJE HEROJA MAROKA 24, SEVNICA 
 5. GREGA VAVTAR, GLAVNI TRG 8, SEVNICA
 6. AMINA PILLICH, NASELJE HEROJA MAROKA 25, SEVNICA
 7. DAVID TUŠAR, NASELJE HEROJA MAROKA 23, SEVNICA

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI, OBMOČNA ORGANIZACIJA SEVNICA
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predstavnik liste kandidatov: FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. BREDA DRENEK SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA
 2. ANA PIPAN, CESTA NA DOBRAVO 27, SEVNICA
 3. DEJAN KRALJ, NASELJE HEROJA MAROKA 19, SEVNICA
 4. FRANC DERSTVENŠEK, NASELJE HEROJA MAROKA 24, SEVNICA
 5. DRAGICA HOSTNIK, BOHORSKA ULICA 1, SEVNICA
 6. ĐEMAL HADJIJALI, NASELJE HEROJA MAROKA 25, SEVNICA
 7. TATJANA POVALEJ, CESTA NA DOBRAVO 19, SEVNICA

Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Predstavnik liste kandidatov: FRANC STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. ANDREJ ŠTRICELJ, SAVSKA CESTA 9, SEVNICA
 2. MARJAN KURNIK, TRG SVOBODE 27, SEVNICA
 3. ESTERA SAVIĆ - BIZJAK, FLORJANSKA ULICA 120, SEVNICA
 4. DEJAN MARCOLA, NASELJE HEROJA MAROKA 10, SEVNICA
 5. VESNA VIDIC - JERAJ, POT NA ZAJČJO GORO 78, SEVNICA
 6. JOŽE GORIŠEK, TRG SVOBODE 32, SEVNICA
 7. BOJAN LIPOVŠEK, PRVOMAJSKA ULICA 37, SEVNICA

Volilna enota 3: (5)

Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Predstavnik liste kandidatov: FRANC STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. JOŽE ŽELEZNIK, VRH PRI BOŠTANJU 20, BOŠTANJ
 2. STANE KOKOVE, ROVIŠČE PRI STUDENCU 21, STUDENEC
 3. MARIJA JONOZOVIČ, DOLENJI BOŠTANJ 20 B, BOŠTANJ
 4. JANEZ LEVSTIK, MRTOVEC 9 A, BOŠTANJ
 5. DEJAN KMETIČ, DOLENJI BOŠTANJ 59 A, BOŠTANJ

Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: MATEJA TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. GREGOR SIMONČIČ, DOLENJI BOŠTANJ 33, BOŠTANJ
 2. ALENKA MARIN, LOG 5, BOŠTANJ
 3. JANEZ DEBELAK, BOŠTANJ 14 B, BOŠTANJ
 4. DANILO MARIN, LOG 5, BOŠTANJ

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI, OBMOČNA ORGANIZACIJA SEVNICA
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predstavnik liste kandidatov: FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. ZDENKA ZUPANČIČ, BOŠTANJ 12, BOŠTANJ
 2. JOŽE UDOVČ, BOŠTANJ 17 C, BOŠTANJ
 3. JURAJ ŠLOGAR, LOG 116 A, BOŠTANJ
 4. ALBERT VIZLAR, DOLENJI BOŠTANJ 82, BOŠTANJ
 5. VINKO PEŠEC, JABLANICA 34, BOŠTANJ

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC 
Lista kandidatov: 
 1. KRISTIJAN JANC, PONIKVE 24, STUDENEC
 2. MARJAN KOGOVŠEK, DOLENJI BOŠTANJ 40 A, BOŠTANJ
 3. MATEJA KONAJZLER, DOLENJI BOŠTANJ 113, BOŠTANJ
 4. ALOJZ ZALAŠČEK, BOŠTANJ 53, BOŠTANJ
 5. JANEZ DIVJAK, DOLNJE ORLE 1, STUDENEC

Predlagatelj: PUM + AS 
Ime liste: PUM + AS
Predstavnik liste kandidatov: TINA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA.
Lista kandidatov: 
 1. BENJAMIN ANDROJNA, KONJSKO 12 A, BOŠTANJ
 2. ANDREJ PEŠEC, APNENIK 3 B, BOŠTANJ
 3. VANJA KOPAR, LUKOVEC 4 B, BOŠTANJ
 4. TOMAŽ MLAKAR, HUDO BREZJE 6 B, STUDENEC
 5. DARJA STEGENŠEK JAKŠE, STUDENEC 31, STUDENEC

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: BRANKO KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
Lista kandidatov: 
 1. TOMAŽ LISEC, DOLENJI BOŠTANJ 104, BOŠTANJ
 2. CVETKA LINDIČ, DOLENJI BOŠTANJ 99, BOŠTANJ
 3. ALOJZ UDOVČ, JELOVEC 7, BOŠTANJ
 4. BOŠTJAN JAKŠE, STUDENEC 31, STUDENEC
 5. BOJAN KOŠIR, ŠMARČNA 19, BOŠTANJ

Predlagatelj: DeSUS SEVNICA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: DeSUS SEVNICA
Predstavnik liste kandidatov: JOŽE DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA 
Lista kandidatov: 
 1. MAKSIMILIJAN (MAKS) REDENŠEK, BOŠTANJ 36, BOŠTANJ
 2. VIKTOR GOLE, RADNA 24, BOŠTANJ

Volilna enota 4: (6)

Predlagatelj: PUM + AS 
Ime liste: PUM + AS
Predstavnik liste kandidatov: TINA BOŽIČ, BOHORSKA ULICA 13, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. DAMJAN KOLOVRAT, KRMELJ 86, KRMELJ
 2. IZIDOR HOČEVAR, KRMELJ 84, KRMELJ
 3. PETRA MESERKO, KRMELJ 70 A, KRMELJ
 4. VOJKO KLENOVŠEK, KRMELJ 84, KRMELJ

Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Predstavnik liste kandidatov: FRANC STARC, NASELJE HEROJA MAROKA 17, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. RUDI BEC, KRMELJ 86, KRMELJ
 2. BOŠTJAN REPOVŽ, ŠENTJANŽ 24 A, ŠENTJANŽ
 3. PETRA MAJCEN, ŠENTJANŽ 6, ŠENTJANŽ
 4. MILAN BAŠA, SLANČJI VRH 2 B, TRŽIŠČE
 5. SLAVICA MIRT, HINJCE 9, KRMELJ
 6. JOŽE LESJAK, KRMELJ 32, KRMELJ

Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI, OBMOČNA ORGANIZACIJA SEVNICA
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predstavnik liste kandidatov: FRANC SOTOŠEK, DROŽANJSKA CESTA 68, SEVNICA 
Lista kandidatov: 
 1. BERTA JOŽEFA LOGAR, KRMELJ 84, KRMELJ
 2. IVICA SMOLIČ, SVINJSKO 18, ŠENTJANŽ
 3. MIRAN MOČNIK, GABRIJELE 39, KRMELJ
 4. MARTINA KOPAR, POLJE PRI TRŽIŠČU 4, KRMELJ
 5. SREČKO VIDMAR, ŠENTJANŽ 79, ŠENTJANŽ
 6. MIRAN PELKO, KRMELJ 28 D, KRMELJ

Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: MATEJA TRAVEN, DROŽANJSKA CESTA 103, SEVNICA
Lista kandidatov: 
 1. ALEŠ REPOVŽ, ZGORNJE MLADETIČE 8, TRŽIŠČE 
 2. MELITA BUNDERŠEK, KLADJE PRI KRMELJU 10, ŠENTJANŽ
 3. HENRIK HOČEVAR, PIJAVICE 3, TRŽIŠČE
 4. SILVO ŠTIH, TRŽIŠČE 15 B, TRŽIŠČE
 5. MARTA KNEZ, KOLUDRJE 1 B, ŠENTJANŽ
 6. JOŽE JENE, KAPLJA VAS 6 A, TRŽIŠČE

Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: ALOJZ ANDROJNA, ROGAČICE 10, STUDENEC 
Lista kandidatov: 
 1. ANDREJ REPŠE, BIRNA VAS 7 A, ŠENTJANŽ
 2. MARJAN JAMŠEK, MALKOVEC 30, TRŽIŠČE
 3. CILKA KRANJC, BUDNA VAS 26 A, ŠENTJANŽ
 4. JANEZ MARTINČIČ, HINJCE 8, KRMELJ
 5. ANICA ZABUKOVEC, GABRIJELE 29, KRMELJ
 6. STANISLAV SEBANC, TRŠČINA 1, TRŽIŠČE

Predlagatelj: DeSUS SEVNICA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: DeSUS SEVNICA
Predstavnik liste kandidatov: JOŽE DERNAČ, RIBNIKI 54, SEVNICA
Lista kandidatov:
 1. DUŠAN MOČNIK, KRMELJ 22 B, KRMELJ
 2. MARIJA REPOVŽ, ŠENTJANŽ 20 B, ŠENTJANŽ
 3. ANTON KLUKEJ, VRHEK 24, TRŽIŠČE,
 4. ALENKA KNEZ, SKROVNIK 1 B, TRŽIŠČE
 5. SANDRA DERMELJ, BUDNA VAS 11, ŠENTJANŽ
 6. MIRKO ZUPAN, KRMELJ 96, KRMELJ

Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, OBČINSKI ODBOR SEVNICA
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predstavnik liste kandidatov: BRANKO KELEMINA, BLANCA 48, BLANCA
Lista kandidatov: 
 1. IVAN OREŠNIK, OSREDEK PRI KRMELJU 1, ŠENTJANŽ
 2. RUDOLF DOBNIK, KRMELJ 24, KRMELJ
 3. MARIJA HOČEVAR, TRŽIŠČE 27, TRŽIŠČE
 4. MATEJ RENKO, LESKOVEC V PODBORŠTU 5, ŠENTJANŽ
 5. JOŽE ERMAN, KRMELJ 60, KRMELJ
 6. TEREZIJA JAZBEC, BUDNA VAS 15 A, ŠENTJANŽ

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE SEVNICA

GLAVNI TRG 19/A, SEVNICA

Številka: 041-0002/2006
V Sevnici, 02. oktober 2006
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1. FAZA
Izbor lokacije odlagališča do konca 2008

Izgradnja in začetek obra-
tovanja odlagališča

do konca 2013

2. FAZA

Obratovanje ko bo končana razgrad-
nja NEK

Izgradnja dodatnih odla-
galnih enot za odpadke iz 
razgradnje NEK

do 2023

Zapiranje odlagališča do 2037

3. FAZA Mirovanje odlagališča 
(čas, v katerem se v od-
lagališče ne odlaga novih 
odpadkov, vendar se z nje-
govim zapiranjem in raz-
gradnjo še ne začne, ker 
ostaja pripravljeno za kas-
nejše odlaganja )

po potrebi

Aktivni dolgoročni nadzor trajanje se določi na 
podlagi varnostne ana-
lize

Pasivni dolgoročni nadzor trajanje se določi na 
podlagi varnostne ana-
lize

Neomejena raba območja 
odlagališča

po izteku obdobja pa-
sivnega dolgoročnega 
nadzora

Ob koncu delavnice so člani Odbora za 
tehnično sodelovanje kot svojega pred-
stavnika v Koordinacijski odbor lokal-
nega partnerstva izvolili gospoda Jan-
ka Hrovata.

Predvideni terminski načrt izgradnje odlagališča 
NSRAO, v kolikor pride do ustavitve NEK v letu 2023Lokalno partnerstvo v občini Krško 

razpravljalo o strokovnih podlagah za 
odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina
Na tretji delavnici Odbora za tehnično sodelovanje so predstavniki podjetja IBE iz Ljubljane predsta-
vili strokovne podlage za odlagališče NSRAO na potencialni lokaciji Vrbina. Podali so pregled različnih 
možnih variant izgradnje odlagališča in podrobneje predstavili tiste, ki so se glede na značilnosti loka-
cije Vrbina izkazale kot tehnično ustrezne.

Boštjan Duhovnik iz podjetja za projektiranje, svetovanje in in-
ženiring IBE, Ljubljana je uvodoma poudaril, da je odlagališče 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) namenjeno od-
laganju NSRAO, kot jih določa Pravilnik o ravnanju z radioaktiv-
nimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Kar pomeni, da 
bodo v odlagališču odloženi takšni odpadki, pri ravnanju s kateri-
mi ni treba upoštevati njihove toplotne moči. Po svetu so zgradi-
li že okoli 70 tovrstnih odlagališč, trenutno pa jih obratuje okoli 
50. Slovenija je žal ena redkih držav z jedrskim programom, ki še 
nima urejenega trajnega odlaganja tovrstnih odpadkov.

Katere variante so mogoče?

V predstavitvi za lokalno partnerstvo so predstavniki podejtja 
IBE največ pozornosti posvetili prikazu različnih variant odla-
gališča na potencialni lokaciji Vrbina. V okviru priprave stro-
kovnih podlag je podjetje IBE preučilo naslednje variante od-
laganja NSRAO:
1. odlaganje v vkopane škatlaste celice (varianta A),
2. odlaganje v vkopane silose (varianta B),
3. odlaganje v podzemne silose (varianta C),
4. odlaganje v rove (varianta D),
5. površinsko odlaganje (varianta E).
Analiza je pokazala, da na lokaciji Vrbina odlaganje v vko-
pane škatlaste celice in v podzemne silose (varianti A in C), 
predvsem zaradi geoloških pogojev, nista tehnično ustrezni 
varianti.
Glede na geološke in druge značilnosti so se kot najprimer-
nješe in tehnično ustrezne variante izkazale: odlaganje v 
vkopane silose (varianta B), odlaganje v rove (varianta D) in 
površinsko odlaganje (varianta C).

Varianta B – odlaganja NSRAO v vkopane silose, je izvedenka 
različice vkopavanja odpadkov v škatlaste celice (varianta A), 
ki pa je tehnično bolj prilagojena geološkim pogojem lokacije 
Vrbina. Po zaprtju odlagališča je nad vkopanim silosom plast 
glinenega materiala, ki ščiti silos pred vodo, nato pa plast pr-
votnega materiala, tako da je zagotovljen nemoten pretok 
podtalnice. Površina nad vkopanim silosom je po zaprtju lah-
ko namenjena kmetijstvu ali drugi dejavnosti.

Varianta D, to je odlaganje odpadkov v rove, je tehnično si-
cer ustrezna varianta, ki pa ima tudi nekaj slabosti, saj je v 
geoloških pogojih na lokaciji Vrbina težje izvedljiva ter zato 
časovno zamudna in draga. Za odlaganje predvidenih količin 
NSRAO zahteva tudi večji prostor kot preostali dve varianti.

Odlaganje odpadkov v odlagalne celice na površini oziroma 
površinsko odlaganje (varianta E) se je prav tako izkazalo kot 
tehnično ustrezna rešitev. Z geotehničega stališča je najmanj 
zahtevna, njena slabost pa je, da zahteva pod odlagalnimi 
celicami tesnilni sloj iz gline. Zarad tega se zmanjša nosilnost 
tal in v odlagalnih celicah sta lahko samo dva sloja odlagalnih 
zabojnikov namesto treh.

Koliko odpadkov bo v odlagališču?
V zvezi z odlagalno zmogljivostjo odlagališča so predstavni-
ki IBE poudarili, da bo odlagališče namenjeno odlaganju ‘’slo-
venskega dela’’ NSRAO, kar znaša približno 9.400 m3. Seve-
da pa zasnova odlagališča omogoča tudi širitev odlagališča za 
odložitev celotne količine NSRAO, to je 18.200 m3, če bi pri-
šlo do odločitve, da se vsi NSRAO odlagajo v enem odlagališ-
ču. V tem primeru bi za vse obratovalne odpadke in odpadke, 
ki nastanejo pri razgradnji NEK, potrebovali 4 vkopane silo-
se ali 15 odlagalnih podzemnih rovov ali 22 površinskh odla-
galnih celic.
Odpadki se bodo v odlagališče odlagali v odlagalnih paketih, 
ki so predvideni kot veliki betonski zabojniki. V te zabojnike 
lahko odpadke vložimo v pakirani obliki, omogočajo pa tudi 
odlaganje, ne da bi jih pred tem pakirali.
Odlagališče bo lahko v povprečju dnevno prejelo 2,5 m3 
NSRAO. Največja količina odpadkov, ki jih bo lahko spreje-
lo odlagališče, pa bo 10 m3 na dan. Na območju odlagališča 
je predvideno tudi začasno ‘’vstopno’’ skladišče za odpadke 
pred vložitvijo v odlagalni paket ter začasno ‘’izstopno’’ skla-
dišče za odpadke pred končnim odlaganjem v odlagalni enoti. 
V radiološko nadzorovanem območju tehnološkega in odlagal-
nega dela odlagališča bo delalo približno deset delavcev. De-
lovni čas bo znašal osem ur dnevno, pet dni na teden, kar po-
meni 250 delovnih dni odlagališča letno.

Odlagališče je zasnovano fleksibilno

Pri pripravi strokovnih podlag so strokovnjaki IBE upoštevali, 
da mora rešitev omogočati čim večje prilagajanje morebit-
nim novim oziroma  drugačnim okoliščinam in dejavnikom od-
laganja NSRAO. Dejstvo je, da je vprašanje odlaganja odpad-
kov, ki bodo nastali pri razgradnji NEK, še zelo oddaljeno, saj 
naj bi se razgradnja NEK pričela v letu 2023 in  naj bi trajala 

do leta 2037 ali še dlje. Morda bodo takrat poznane že nove 
tehnike ravnanja z NSRAO. Na spremembo okoliščin glede ko-
ličine odloženih NSRAO pa lahko pomembno vplivajo tudi od-
ločitve v zvezi s sporazumom s Hrvaško o odlaganju NSRAO.

Nadaljnje aktivnosti: izdelava 
primerjalne študije variant
Variante odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, ki so se izkaza-
le kot tehnično sprejemljive, bodo v nadaljevanju analizirali in 
primerjali z različnih zornih kotov. Kot je na delavnici pouda-
ril prof. dr. Miran Veselič, direktor ARAO, je že v izdelavi takoi-
menovana primerjalna študija variant, ki jo izdelujeta podjetji 
ACER in Savaprojekt. S primerjalno študijo bodo vsako od teh-
nično ustreznih variant odlagališča osvetlili z različnih zornih 
kotov, na primer ekonomskega, družbenega, prostorskega in ur-
banističnega. Rezultat študije bo predlog najustreznejše vari-
ante odlagališča, ki bo javno predstavljen na 2. prostorski kon-
ferenci, na kateri bo zainteresirana javnost še lahko predlagala 
dopolnitve oziroma spremembe, preden bo šel predlog v potrdi-
tev na vlado. Po potrditvi predloga najustreznejše variante pa 
se bo začel pripravljati predlog državnega lokacijskega načrta 
(DLN) za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina. Poudariti je tre-
ba, da ima lokalna skupnost ves čas do potrditve predloga DLN 
še vedno možnost izstopa iz postopka umeščanja odlagališča.
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Zidovi iščejo novo življenje – 
odpreti vrata hramu kulture
Brežice – Letošnji 16. dnevi evropske kulturne dedišči-
ne (DEKD), ki so potekali od 23. do 30. septembra, so 
bili posvečeni dediščini gradov, utrdb in mestnih obzi-
dij. Društvo za oživitev mesta Brežice in JS KD Območ-
na izpostava Brežice sta v ta namen pripravila okroglo 
mizo z naslovom Kašče – dediščina in prihodnost.

Kašče so bile v preteklosti del 
grajskega gospodarstva, danes 
pa so pomemben del brežiške 
in slovenske kulturne dedišči-
ne. Kljub temu, da imajo sta-
tus spomenika državnega po-
mena, v Brežicah in drugod 
po Sloveniji le malo ljudi po-
zna te zgradbe in še manj nji-
hove zgodbe. Letošnja tema, 
ki naravnost kliče po odstira-
nju pajčevine in predstavljanju 
brežiških kašč širši javnosti, je 
predvsem, prvič, opozorilo na 
obstoj te veličastne stavbe, ki 
je trenutno brez vsebine – ali je 
bila v preteklosti povsem z ne-
ustrezno – in drugič, da bi se v 
njej dalo urediti mestno galeri-
jo in koncertno dvorano. Sled-
nje je udeležencem okrogle 
mize izpostavila Simona Rož-
man Strnad, vodja brežiškega 
sklada za KD, saj gre v občini za 
bogato populacijo, ki se ljubi-
teljsko ukvarja z različnimi kul-
turnimi dejavnostmi, ki v me-
stu nima ustrezne lokacije, pri 
kaščah pa gre za ogromne po-
vršine, ki bi se jih dalo urediti, 
vedoč pri tem, da so včasih že-
lje večje kot možnosti.
Predstavnik Ministrstva RS za 
kulturo Stanislav Mrvič je po-
jasnil, da je ohranjanje spome-
nikov v državni lasti; za kašče, 
ki so bile vrsto let v »službi« 

Pomembnejše odločitve občinskega 
sveta občine Brežice
Kljub temu, da je bila 28. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice, zadnja v tem mandatu, so bile 
sprejete mnoge pomembne odločitve. Tako so občinski svetniki dokazali, da je potrebno konstruktivno 
delovanje, saj bo le tako lahko tudi novo izvoljeni občinski svet lahko nadaljeval delo nemoteno.

Med pomembnejšimi odločit-
vami je bil potrjen predlog 
sklepa o izdaji soglasja za za-
gon investicije – dozidava pri-
zidka na stavbi Zdravstvene-
ga doma Brežice. Ministrstvo 
za zdravje je v mesecu juliju 
objavilo  javni razpis za prija-
vo investicij – sofinanciranje 
investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v RS 
za leti 2007 in 2008. Ker se na 
razpis lahko prijavijo le ob-
čine, je bila potrebna prija-
va dozidave prizidka na ome-
njeni razpis s strani Občine 
Brežice. Dozidava prostorov 
v Zdravstvenem domu Breži-
ce je nujno potrebna zaradi 
zagotavljanja ustreznih pros-
torov za izvajanje nujne me-
dicinske pomoči, zagotovitve 
prostorov za dodatno zdrav-
niško ekipo in  izvajanje pre-
ventivne dejavnosti.  Zdrav-
stveni dom pa potrebuje še 
prostor za strokovno knjiž-
nico, ki bi predstavljala tudi 
skupni prostor za zaposlene. 
Celotna ocenjena vrednost 
investicije znaša 92 mio SIT. 

Finančna konstrukcija za iz-
vedbo investicije, ki bo obse-
gala proračunski leti 2007 in 
2008, je: kandidatura na Mi-
nistrstvu za zdravje – 37 mio 
SIT; Zdravstveni dom Brežice 
– 38 mio SIT in Občina Breži-
ce – 17 mio SIT.  Z morebit-
no uspešno kandidaturi Obči-
ne Brežice na javnem razpisu 
za sofinanciranje investicije, 
bi lahko Zdravstveni dom Bre-
žice v relativno kratkem času 
uredil prepotrebne prostore 
za izvajanje zdravstvene de-
javnosti na primarni ravni. V 
kolikor prijava na razpisu ne 
bo uspešna, Občina Brežice 
ne bo pričela z investicijo. 

Občinski svetniki Občine Bre-
žice so potrdili tudi Doku-
ment identifikacije investi-
cijskega projekta: Ureditev 
prostorske problematike na 
OŠ Brežice.  Omenjeni do-
kument je sestavni del in-
vesticijske dokumentacije in 
osnova za pr9iipravo ostalih 
dokumentov, ki so, med osta-
limi, tudi pogoj za pridobitev 

sredstev iz državnega pro-
računa. Investicija je ovred-
notena na podlagi Idejne za-
snove za ureditev prostorske 
problematike OŠ Brežice in je 
usklajena za Ministrstvom za 
šolstvo in šport. V Dokumentu 
identifikacije investicijskega 
projekta pa niso obravnava-
ne športne površine, ki bodo 
v skladu s Sklepom o določit-
vi lokacije za izgradnjo šport-
ne dvorane Brežice, obravna-
vane ločeno. 

 Med pomembnejšimi odločit-
vami je bil sprejet tudi Odlok 
o spremembah in dopolnit-
vah odloka o prostorsko ure-
ditvenih pogojih za območ-
je Občine Brežice. Razlog za 
spremembo odloka je bil za-
starel veljavni PUP (prostor-
sko ureditveni pogoji), ki je 
bil sprejet leta 1987. Do se-
daj veljavni odlok je zelo 
pogostokrat omejeval inve-
stitorje, povzročal projek-
tantom velike težave v po-
stopkih izdelave projekta za 
gradbeno dovoljenje in nje-

govo izdajo. Občina se je od-
ločila, da bo do sprejetja no-
vih prostorskih aktov, ki bodo 
prostor obravnavali celovite-
je, pristopila k spremembam 
in dopolnitvam obstoječega 
odloka v delih, ki so najbolj 
problematični. Tako se spre-
membe odloka nanašajo na 
določanje gradbene parcele, 
oblikovnost objektov in mož-
nost dozidave ter usklajeva-
nje terminologije s sedaj ve-
ljavno zakonodajo. 

 V Uradnem listu RS št. 98, 
z dne 22.09.2006 je bil ob-
javljen javni razpis za do-
delitev sredstev za razvoj iz 
občinskega proračuna za po-
speševanje razvoja majhnih 
in srednje velikih podjetij v 
Občini Brežice v letu 2006. 
Razpisna dokumentacija je 
dostopna tudi na straneh Ob-
čine Brežice (www.brezice.si) 
ter Zavoda za podjetništvo in 
turizem (www.zpt-brezice.si)

Ivan Molan
župan občine Brežice

PROGRAM PRIREDITEV OB 
PRAZNIKU OBČINE BREŽICE

do 19. oktobra 2006
Sobota, 16.9.2006
• 3. MEDNARODNI 24-URNI STRELSKI MARATON – dvorana Mladin-

skega centra Brežice ob 10. uri, organizator Strelski klub Brežice

Torek, 3.10.2006
• INFORMATIVNA DELAVNICA, PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPI-

SA ZA PODJETNIKE – SREDSTVA ZA RAZVOJ IZ OČINSKEGA PRO-
RAČUNA ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MAJHNIH IN SREDNJE VE-
LIKIH PODJETIJ V OBČINI BREŽICE, sejna soba Območne obrtne 
zbornice Brežice ob 10. uri, organizator Zavod za podjetništvo in 
turizem 

Četrtek, 5.10.2006
• DELAVNICA ZA USPOSABLJANJE PODJETNIKOV, TEMA: JAV-

NA NAROČILA EU IN EVROPSKI PROGRAMI, sejna soba Območne 
obrtne zbornice Brežice ob 10. uri, organizator Zavod za podjet-
ništvo in turizem v sodelovanju z EIC Ljubljana

Petek, 6.10.2006
• OTVORITEV ČISTILNE NAPRAVE IN PREDSTAVITEV TERMINSKEGA 

PLANA ČN BREŽICE, lokacija ČN Obrežje ob 11. uri, organizator 
Občina Brežice

• KLUBSKI MARATON RADIA ŠTUDENT, NASTOP OBETAVNIH GLAS-
BENIH IZVAJALCEV, v klubu Mladinskega centra Brežice ob 21. 
uri, organizator Mladinski center Brežice in Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka Krško

Sobota, 7.10.2006
• 8. MEDNARODNI TURNIR SLOVENIJA OPEN – POKAL BREŽICE, 

Športna dvorana Dobova ob 9. uri, organizator DBV Katana Globoko
• OTVORITVENI TURNIR THAI BOKSINGA KLUBA BREŽICE SEZONE 

2006/07, Mladinski center Brežice ob 19. uri, organizator Thai 
boksing klub Brežice in Mladinski center Brežice

Ponedeljek, 9.10.2006
• 53. GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR, Terme Čatež, organizator Go-

spodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo 
in Terme Čatež

Sreda, 11.10.2006
• OTVORITEV RAZSTAVE OSKARJA GEREVIČA  OB 15. OBLETNICI 

OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE, Restavracija Štefanič ob 18. uri, 
organizator Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Brežice

Petek, 13.10.2006
• OTVORITEV KRAJEVNE CESTE V PAVLOVI VASI: ZEMLJAK-KENE-

TOMAZIN IN KRAJEVNE CESTE PODVINSKI-GRIČ, Pavlova vas ob 
15. uri, organizator KS Pišece

• SREČANJE ŽENA GASILK, prostori GZ Brežice ob 16. uri, organi-
zator GZ Brežice

• POLAGANJE TEMELJNEGA KAMNA ZA DOM KRAJANOV PIŠECE, 
Pišece ob 16.30,  organizator KS Pišece

• ZAČETEK LIKOVNE KOLONIJE »MOSTEC 2006«, Mostec – Stara 
gostilna Krulc ob 18. uri, organizator Mladinski center Brežice

Sobota, 14.10.2006
• ODPRTO PRVENSTVO BREŽIC V TENISU ZA PARE, Teniški klub 

Brežice, organizator Teniški klub Brežice. 
• OTVORITEV MODERNIZIRANE MEDKRAJEVNE CESTE GLOBOČICE 

– KRŠKA VAS, Globočice ob 14. uri, organizator KS Mrzlava vas
• OTVORITEV MODERNIZIRANIH KRAJEVNIH CEST V KS GLOBOKO 

IN OBNOVLJENEGA ODRA V PROSVETNEM DOMU GLOBOKO, se-
dež KS Globoko ob 15. uri, organizator KS Globoko

• 5. REVIJA IZBRANIH OKTETOV SLOVENIJE, DRŽAVNA PRIREDI-
TEV JSKD RS, Viteška dvorana Posavskega muzeja Brežice ob 19. 
uri, organizator JSKD OI Brežice in JSKD RS

Nedelja, 15.10.2006
• PRVI REKREATIVNI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR V POČASTITEV OB-

ČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE BREŽICE, Športna dvorana Brežice 
ob 9. uri, organizator Namiznoteniški klub Dobova

• OTVORITEV RAZSTAVE »LIKOVNA KOLONIJA MOSTEC 2006«, 
Mostec – Stara gostilna Krulc ob 11. uri, organizator Mladinski 
center Brežice

• 11. TEK PO VINSKI CESTI IN FINALE DOLENJSKEGA POKALA V 
TEKIH ZA POKAL DOLENJSKEGA LISTA, TEK NA PROGAH 9800 M, 
1840 M IN 370 M TER POHOD, Bušeča vas ob 13. uri, organizator 
ŠD Sušica, Dol. Pirošica

Ponedeljek, 16.10.2006
• OTVORITEV NOVIH PROSTOROV KNJIŽNICE BREŽICE, prostori 

Knjižnice Brežice ob 13. uri, organizator Knjižnica Brežice in Ob-
čina Brežice

Torek, 17.10.2006
• OTVORITEV MODERNIZIRANE CESTE BORŠT – PEKEL, Pekel ob 

14. uri, organizator KS Velike Malence in gradbeni odbor
• KAKO SE DAN LEPO ZAČNE, 1. PREDSTAVA V GLEDALIŠKEM 

ABONMAJU 2006/07, Prosvetni dom Brežice ob 19.30, organiza-
tor JSKD OI Brežice

Četrtek, 19.10.2006
• OTVORITEV OBMOČNE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ, avla Mladinske-

ga centra Brežice ob 19. uri, organizator JSKD OI Brežice

PRIREDITVE ZA NAŠE 
NAJMLAJŠE
Ponedeljek, 2.10.2006
• OTROŠKI KROŽEK: BALET, PRVI INFORMATIVNI SESTANEK – igral-

nica Mladinskega centra Brežice ob 17. uri, organizator Mladinski 
center Brežice

Torek, 3.10.2006
• TEDEN OTROKA 2006, PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z 

DROGO«, OŠ Dobova, organizator Mladinski center Brežice za Lo-
kalno akcijsko skupino Brežice

Sreda, 4.10.2006
• TEDEN OTROKA, PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z DRO-

GO«, OŠ Velika Dolina, organizator Mladinski Center Brežice za 
lokalno akcijsko skupino Brežice.

• TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA OTROKE, PRVI INFORMATIVNI SE-
STANEK, računalnica  Mladinskega centra Brežice ob 16.30, orga-
nizator Mladinski center Brežice

• OTROŠKI KROŽEK: PLES, PRVI INFORMATIVNI SESTANEK, igral-
nica Mladinskega centra Brežice ob 17.30, organizator Mladinski 
center Brežice.

Četrtek, 5.10.2006
• OTROŠKI KROŽEK: MODELARSTVO, PRVI INFORMATIVNI SESTA-

NEK, igralnica Mladinskega centra Brežice ob 17. uri, organiza-
tor Mladinski center Brežice

Petek, 6.10.2006
• TEDEN OTROKA 2006, PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z 

DROGO«, OŠ Cerklje ob Krki, organizator Mladinski center Breži-
ce za Lokalno akcijsko skupino Brežice

• OTROŠKI KROŽEK: ŠAH, PRVI INFORMATIVNI SESTANEK, igral-
nica Mladinskega centra Brežice ob 16.30, organizator Mladinski 
center Brežice

• OTROŠKI KROŽEK: PLES SKOZI IGRO, PRVI INFORMATIVNI SE-
STANEK, igralnica Mladinskega centra Brežice ob 17. uri, organi-
zator Mladinski center Brežice.

Sobota, 7.10.2006
• »ŽIV ŽAV«, BREZPLAČNA, KREATIVNA DELAVNICA ZA MALČKE, 

igralnica Mladinskega centra Brežice ob 10. uri, organizator Mla-
dinski center Brežice

Sreda, 11.10.2006
• TEDEN OTROKA 2006, PROJEKT »ŽURAM S PRIJATELJI, NE Z 

DROGO«, na OŠ Dobova za OŠ Bizeljsko, organizator Mladinski 
center Brežice za Lokalno akcijsko skupino Brežice

Sobota, 14.10.2006
• »ŽIV ŽAV«, BREZPLAČNA KREATIVNA DELAVNICA ZA MALČKE, igral-

nica Mladinskega centra Brežice ob 10. uri, organizator Mladinski 
center Brežice

Četrtek, 19.10.2006
• OTROŠKA LUTKOVNA PREDSTAVA DRUŽINSKEGA GLEDALIŠČA 

KOLENC: PIKI JE SAM DOMA, Mladinski center Brežice ob 17. 
uri, organizator Mladinski center Brežice

BREŽIŠKI OKTOBER 2006

Občanke, občani, dobrodošli na prireditvah 
v počastitev našega skupnega praznika!

župan Ivan Molan

Vina Brežice, pa je potreb-
no opraviti prevzem in ga vpi-
sati v kataster RS, pri tem pa 
sta dani dve možnosti: ali skle-
niti pogodbo v dolgoročni za-
kup z lokalno skupnostjo in jav-
nim zavodom, ki je določen za 
kulturo ali s Posavskim muze-
jem skleniti pogodbo v uprav-
ljanje, pri tem pa ministrstvo 
pričakuje dobro izdelane pro-
grame dejavnosti, ki mora-
jo biti zelo jasni, da bi se šlo 
v prenovo. Medtem smo sliša-
li idejo o takšnih programskih 
vsebinah, ki bodo same sebe 
oskrbovale oziroma o »samo-
oskrbnem« programu, ki so jo 
optimistično izražali nekateri 
razpravljalci, za obnovo pa se 
je potrebno prijaviti za evrop-
ska sredstva za regionalni raz-
voj, kar, po zagotovilih župana 
Ivana Molana, sredstva v Obči-
ni znajo pridobiti.
Sicer pa so živahno razpravo 
oblikovali še Alenka Černe-
lič Krošelj, Dušan Strgar, Karl 
Filipčič, Nuša Hribar, Nataša 
Šerbec in Ivanka Počkar, ki je 
dejala, da kašča asociira na zr-
nje, žito pa je energija, ener-
gija je tudi vino, ki so ga v kaš-
čah hranili in pričakuje, da bo 
iz tega prostora-nekoč-sijala 
dobra energija.

N. Jenko S.

Nuša Hribar, Stanislav Mrvič in Karl Filipčič
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Izgradnja  večnamenskega 
objekta z dvorano v Dolenji vasi
Krajevna skupnost Dolenja vas je začela z aktivnostmi za iz-
gradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Dolenji vasi. Iz-
delan je investicijski program in ovrednotena  finančna kon-
strukcija za izvedbo nekaj več kot 192 mio tolarjev vredne 
investicije. Občinski svet Občine Krško je med odločitvami, 
sprejetimi na 43. seji, sprejel tudi sklepe, s katerimi je po-
trdil predlog Sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas za razpis 
posvetovalnega referenduma za uvedbo samoprispevka za 
izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano. 
Ob investitorju – Krajevni skupnosti Dolenja vas bosta s finanč-
nimi vložki sodelovala še Občina Krško in CGP d.d., za preostala 
potrebna sredstva pa je Krajevna skupnost Dolenja vas predla-
gala uvedbo samoprispevka za obdobje 4 let. Volilni upravičen-
ci se bodo o uvedbi samoprispevka za območje KS Dolenja vas 
lahko izrekli v nedeljo, 22. oktobra, torej na dan lokalnih vo-
litev. Glasovali bodo lahko občani, vpisani v volilni imenik gla-
sovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Dolenja 
vas, za uspeh referenduma za uvedbo samoprispevka pa je po-
trebna navadna absolutna večina. Samoprispevek bo tako iz-
glasovan, če bo zanj glasovala večina glasovalnih upravičencev, 
ki bodo glasovali, pod pogojem, da se bo glasovanja udeležila 
večina vseh upravičencev na območju Krajevne skupnosti Dole-
nja vas. Svetniki so sprejeli tudi odlok o uvedbi samoprispevka, 
ki predvideva višino s samoprispevkom zbranih sredstev. Gre za 
27,88 % skupne vrednosti investicije objekta. Zavezanci za sa-
moprispevek, ki se bo obračunaval po stopnji 1 % od bruto do-
hodka, so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Do-
lenja vas, in fizične osebe, ki so lastniki oz. lastnice stavbnih 
zemljišč na območju Krajevne skupnosti, pa na tem območju 
nimajo stalnega bivališča.  

Nov program rekonstrukcij 
večstanovanjskih stavb
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, je obja-
vil nov razpis za sofinanciranje rekonstrukcij večstanovanjskih 
stavb v starih mestnih jedrih s 3000 in več prebivalci, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS št. 85-86/2006, 11.8.2006. Razpis 
je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta Stanovanjske-
ga sklada Republike Slovenije, javnega sklada, odobrena vsa 
predvidena sredstva oz. najkasneje do 31.12.2007, zato Sklad 
opozarja, da z vlogami pohitite. Vse informacije o razpisu lah-
ko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike 
Slovenije, javnem skladu, Poljanska c.31. Ljubljana ali na tel. 
Številki (01) 47 10 500. Prav tako je razpis, skupaj z obrazcem 
vloge, objavljen na spletnih straneh 
Sklada: www.stanovanjskisklad-rs.si, pod rubriko Javni 
razpisi/Javni pozivi. 

Poročilo o izvršitvi proračuna Občine 
Krško za leto 2006

Občinski svet občine Krško je 21. septembra 2006 na svoji 
43. seji sprejel poročilo o izvršitvi proračuna Občine Krško 
za prvo polovico leta 2006. Prihodki proračuna za leto 2006 
so bili načrtovani v skupni višini 6,799 milijarde tolarjev. V 
prvih šestih mesecih je bilo izvršenih za 2,603 milijarde to-
larjev prihodkov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega leta za 10,4 % več. V prvem polletju je bilo v ok-
viru načrtovanih odhodkov realizirano 2,444 milijarde tolar-
jev, kar znaša 32,93 % načrtovane porabe za leto 2006.

SANACIJA ODSEKOV POREBER NA SENOVEM - Potem 
ko je Občina Krško uredila cestišče Poreber-bratov 
Zorko in Poreber-Dolenji Leskovec, sedaj nadaljuje 
z modernizacijo ceste Poreber-Kovačič. Vrednost 
izvedenih del je ocenjena na 10 mio tolarjev. 

PRENOVLJENA SEJNA DVORANA - Svetniki občine Krško so 
se po dvomesečnem premoru 21. septembra prvič sešli v 
povsem prenovljeni sejni dvorani. Pred  začetkom 43. seje 
so predstavniki vseh  svetniških skupin skupaj z županom 
slavnostno prerezali trak in tako simbolično otvorili novo 
pridobitev za različna zasedanja.  Sejna dvorana A ima po 
več kot 25 letih tako  novo podobo. Gradbeno obrtniška 
dela je opravilo novomeško podjetje Kolpa Invest, ki 
je prostor tudi opremilo; Mirt Commerce iz Blance pa 
je poskrbel za elektroinstalacijska dela. Vrednost del, 
od projektne dokumentacije do izvedbe, je ocenjena na 
dobrih 36 mio SIT. V dvorani pa je na voljo 148 sedežev.

STOLOVNIK-ILOVEC - V zaključni fazi so tudi dela na 
odcepu Stolovnik-Ilovec v KS Brestanica. Saniran je del 
rečne struge, ki jo je poškodovalo lansko neurje, in 
urejeno odvodnjavanje, ki je botrovalo uničenju celotnega 
cestišča. Trenutno potekajo zaključna dela na cestišču, 
ki bo dobilo tudi novo asfaltno prevleko. Predračunska 
vrednost omenjenih del znaša dobrih 13 mio tolarjev.

STRANJE-ZGORNJA BLANCA - V skladu s prvim delnim 
sanacijskim programom za popravilo škode po neurju 
v tem času potekajo dela na cesti Stranje-Zgornja 
Blanca, kjer Občina Krško urejuje odvodnjavanje in 
čiščenje obtočnih prepustov. Ob cesti bo izdelan tudi 
manjši podporni zid, urejeno bo tudi obstoječe cestišče. 
Vrednost naložbe znaša približno 6 mio tolarjev.

Župan sprejel 
veleposlanike članic EU
Potem ko je Finska 1. julija 2006 prevzela predsedovanje 
EU, kot predsedujoča država skrbi tudi za konstruktivno 
srečevanje veleposlanikov držav članic. Tokratni posvet je 
potekal v Krškem, kjer so se veleposlaniki in ostali pred-
stavniki 22 veleposlaništev v prvi vrsti seznanili s sloven-
skim energetskim programom ter si ogledali tudi NEK.

40-člansko delegacijo je v Kulturnem domu Krško sprejel žu-
pan Franc Bogovič. Predstavil je občino in izpostavil energet-
ski potencial kot enega izmed nosilcev našega gospodarskega 
razvoja.  V povezavi z že delujočimi in načrtovanimi energet-
skimi objekti je področje energetike izpostavil kot področje 
velikih razvojnih priložnosti, ki jih nadgrajuje vzpostavitev 
drugega slovenskega energetskega stebra in zagon Fakulte-
te za energetiko.

»Požar« na raški šoli
RAKA – Na tamkajšnji osnovni šoli, ki jo v letoš-
njem šolskem letu obiskuje 158 osnovnošolcev in 
73 otrok v vzgojno-varstvenem programu, so 28. 
septembra v sodelovanju s Poklicno gasilsko eno-
to Krško, gasilci Prostovoljnega gasilskega društva 
Raka in policisti Policijske postaje Krško, izvedli 
požarno vajo oziroma evakuacijo otrok in kolekti-
va iz objekta.

Na podlagi ogleda protipo-
žarne varnosti je inšpektor 
za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v me-
secu juliju letos izdal odloč-
bo, da morajo na šoli izve-
sti vajo, saj je objekt stare 
šole, h kateri je bil narejen 
prizidek nove, večnadstro-
pen, kar otežuje reševanje 
v primeru požara ali potre-
sa. Na podlagi teh ugotovitev 

so na šoli v sodelovanju z Ga-
silsko zvezo Krško izdelali na-
črt evakuacije, ki so jo izve-
dli 28. septembra v jutranjih 
urah po predvidenem scenari-
ju, da je v podstrešnih učilni-
cah ostalo ujetih 35 učencev 

in tri učiteljice. Poklicni ga-
silci iz Krškega so se na kraj 
dogodka pripeljali 15 minut 
po obvestilu in ujete učence 
v zgornjim nadstropjih rešili 
s  t. im. sky-dvigalom, učite-
ljice pa so medtem prisotnost 
evakuiranih učencev preveri-
le tudi po seznamu. 

Ne glede na to, da ranjenih in 
poškodovanih ni bilo in da je 

šlo nenazadnje samo za vajo, 
pa se je tudi tokrat izkaza-
lo, čemur smo bili priča si-
cer tudi na drugih šolah, ki 
so evakuacijske vaje že iz-
vedle v preteklih letih, da bi 
morale te ustanove z najbolj 

občutljivo, nepredvidljivo in 
tudi razmeroma neosveščeno 
populacijo, le-te večkrat iz-
vajati. Sicer bi bila bržkone 
edini merodajen pokazatelj 
dejanske pripravljenosti, re-
akcijskega časa tako učitelj-
skega zbora kot učencev samo 
nenapovedana vaja, ki bi res-
da z nekoliko tveganja, toda 
vključila vse tiste faktorje, ki 
med (zgolj) vajo niso prisotni, 
kot so denimo zavedanje ne-

varne situacije, zmeda, pani-
ka, ipd. Smiselno pa bi bilo, 
da na vseh šolah v mesecu po-
žarne varnosti dajo več pou-
darka tudi temu področju. 

B. Mavsar

Evakuirani učenci so opazovali potek reševanja, v okviru 
vaje so gasilci PGE Krško izvedli tudi tehnike reševanja 
in opremljenosti

Reševanje iz zgornjega nadstropja šole “po zraku” s sky-
dvigalom

Žepni turistični vodnik
V nekoliko očem skriti ali nemara celo nekoliko pozablje-
ni cerkvici svete Rozalije ob vznožju Trške gore, ki je bila 
zgrajena leta 1647 kot priprošnja zoper kugo, je v ponede-
ljek, 25.septembra, potekala predstavitev vodnika “Krško 
– turistično spoznavanje kulturnozgodovinskih dragocenosti 
občine”. V nakladi 600 izvodov, ki sta jo omogočila Občina 
Krško in Občinska turistična zveza Krško, so ga izdali v turi-
stičnem podjetju BooM iz Krškega. Tekstovni del vodnika na 
60 straneh je pripravil novinar in publicist Drago Medved, 
s fotografijami pa so ga opremili v Agenciji Marinšek & Ma-
rinšek iz Velenja. V prihodnjih mesecih bo turistični vodnik, 
ki je zaradi praktičnosti, kakor je dejal Medved, natisnjen 
v formatu, ki gre v žensko torbico ali v žep, preveden tudi v 
tuje jezike, sicer pa so predstavitev s kulturnim programom 
popestrili krški glasbeniki in Sine Jezernik iz Sevnice v pre-
obleki barona Janeza Vajkarda Valvasorja. B.M. 
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Sevniška knjižnica na novo 
lokacijo že v prihodnjem letu
SEVNICA – Na sevniškem Gradu so župan Kristijan 
Janc, Mojca Dulc, direktorica novomeškega pod-
jetja Real in direktor NLB Poslovnega centra Do-
lenjska – Posavje Miroslav Doltar, 27. septem-
bra podpisali pogodbo o ureditvi novih prostorov 
Knjižnice Sevnica. Investicija v vrednosti 340 mi-
lijonov tolarjev bo predvidoma zaključena najkas-
neje do meseca septembra 2007.

Občina Sevnica bo z odkupom prostorov na 1000  m2 površine 
od podjetja Real iz Novega mesta, ki je investitor in lastnik po-
slovnega objekta TPC Tržnica v središču mesta, za knjižnično 
dejavnost, ki sedaj obratuje na borih 180 m2, zagotovila doma-
la šestkrat večjo ali 1000 m2 površine. V ta namen so uspeli pri-
dobiti tudi sredstva Ministrstva za kulturo, ki bo od okoli 340 
milijonov tolarjev vredne investicije prispevalo okoli 157 mili-
jonov SIT, preostalo vrednost pa bo zagotovila Občina Sevnica 

s pomočjo financiranja banke NLB. Od skupne vrednosti bodo 
za opremo prostorov namenili 40 milijonov SIT, dela na celo-
tni ureditvi pa bodo predvidoma zaključena do začetka šolske-
ga leta 2007/2008. Ob podpisu pogodbe je še posebno zado-
voljstvo izrazila tako v imenu kolektiva kot tudi uporabnikov  
direktorica Knjižnice Sevnica Ida Tršar, ki je ob tem poudari-
la, da bodo z omenjeno investicijo zagotovljeni pogoji ne le za 
delo in razvoj knjižnične dejavnosti, temveč tudi za vzporedno 
družabno in kulturno dogajanje v občini. Prostore na obstoječi 
lokaciji, na Trgu svobode 10, pa bodo po izselitvi Knjižnice, ka-
kor je dejal župan Janc, namenili za sedeže in delovanje inšti-
tucij, ki jih v okviru bodoče regije Posavje in delitve pristojno-
sti med občinami pričakujejo tudi v Sevnici. B.M.

Pogodbo za nove knjižnične prostore sta ob županu 
Kristijanu Jancu podpisala Mojca Dulc, direktorica 
podjetja Real in v imenu Nove Ljubljanske banke 
Miroslav Doltar.

Besedni umetnik ustvarja z 
besedo, likovni z barvo in  črtami
SEVNICA – Goreči bakli pred vhodom v Lekos galerijo Ana v 
starem mestnem jedru Sevnice sta v četrtek, 28. septembra 
2006, napovedovali zanimiv večer. V galeriji so bile na belih 
stenah razstavljene slike – drugačne, kot smo jih vajeni. To 
so bile prečudovite hajge, ki so jih rodile haiku pesmi. Gostja 
večera je bila Seiko Araki-Gerl, Japonka iz Tokia, ki jo je pred 
devetimi leti v Slovenijo pripeljala ljubezen.
Kulturni večer je minil  v znamenju likovne in besedne umet-
nosti, v katerem je kot mila pesem zazvenela še japonščina. 
Simpatična Seiko Araki-Gerl, oblečena v japonski kimono ži-
vahne, svetlo rumene barve, je prevajala haiku pesmi v svoj 
materni jezik. Pri prevajanju ji je slovenščina delala malo te-
žav, zato ji je Rudi Stopar pesmi  prevajal v angleščino, nato 
je Seiko pesem recitirala še v japonskem jeziku. Domovina ha-
iku pesmi (najkrajše pesmi na svetu) je Japonska. Rudi Stopar, 
umetnik in iskalec novega, je te pesmi prenesel v osrčje Ev-
rope, v Slovenijo, v Sevnico, in na petem mednarodnem hai-
ku taboru Češnjev cvet Sakura 2006, kjer je sodelovalo 27 ha-
iku pesnikov, je Rudi Stopar pesmi prelil na papir in nastale so 
prekrasne hajge, ki bi jih najbolje opisali kot pesem v sliki. Za 
svoje življenjsko delo, v spomin na petletno delo s haikuji in 
hajgami, je umetnik ob zaključku tabora prejel zlat češnjev 
cvet, lastnika Galerije Ana pa sta mu podarila stekleni češ-
njev cvet z željo po nadaljevanju plodnega in ustvarjalnega 
dela. Praznovanje pete obletnice uspešnega delovanje kultur-
nega hrama v Sevnici se je zaključil s penečim šampanjcem in 
z razrezom petdelne torte.

Smilja Radi

Rudi Stopar, Seiko Araki Gerl ter Breda Drenek Sotošek

Sprejet program infrastrukturnih 
ureditev ob izgradnji HE Blanca

Obvestilo občinske volilne 
komisije
Občinska volilna komisija Občine Sevnica obvešča vse obča-
ne Občine Sevnica, da se bo splošno glasovanje lokalnih voli-
tev izvedlo v nedeljo, 22. oktobra 2006. Volili bomo župana, 
člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. 
Volivci bodo obveščeni o volišču, na katerem bodo lahko gla-
sovali. Obvestiti vas želimo tudi o volitvah po pošti, volit-
vah na domu in volitvah na posebnem volišču, ki je dostop-
no invalidom. Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo do 
15.10.2006 vložiti zahtevo za glasovanje po pošti, in sicer 
na naslov Občinska volilna komisija Občine Sevnica, Glav-
ni trg 19/a, p. Sevnica. Prav tako morajo volivci, ki se za-
radi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložiti zahtevo do 
19.10.2006, da želijo glasovati na svojem domu, in sicer na 
naslov Občinska volilna komisija Občine Sevnica, Glavni trg 
19/a, p. Sevnica. Volivci, ki želijo glasovati na posebnem vo-
lišču, ki je dostopno invalidom, morajo to svojo namero spo-
ročiti na naslov Občinska volilna komisija Občine Sevnica, 
Glavni trg 19/a, p. Sevnica do 19.10.2006. Na dan splošne-
ga glasovanja - 22.10.2006 - ne bo mogoče vlagati pisnih ali 
ustnih zahtev za takšna glasovanja. Upoštevajo se samo vlo-
ge, ki bodo prispele do teh datumov. Volivce tudi obveščamo, 
da bo predčasno glasovanje potekalo na Občini Sevnica, v sej-
ni sobi, in sicer 17.10., 18.10. in 19.10.2006.

Otvoritev športnega doma Sevnica

30. septembra 2006je bila slavnostna otvoritev nove pridobit-
ve za Občino Sevnica, otvoritev novega Športnega doma. Ob-
čina Sevnica je v lanskem septembru pričela z izgradnjo nove-
ga športnega doma na lokaciji športno-rekreacijskega centra pri 
bazenu. Izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del je 
bilo Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto. V športni dom pa 
je nameščena športna oprema dobavitelja Elana Invente. Občina 
Sevnica je z izgradnjo objekta, v katerem so na dobrih 1900 m2 
površin med drugim dvorana za košarko in odbojko s tribuno za 
150 gledalcev, mala telovadnica in prostori za fitnes ter pisarni-
ški prostori, pridobila športni objekt za izvajanje športne vzgoje 
srednje šole Sevnica in Vrtca Ciciban ter nasploh dela z otroci in 
mladino, ustvarila pogoje za razvoj rekreativnega in vrhunskega 
športa, ter bo z izgradnjo atletskega stadiona v prihodnjih letih 
celovito uredila športno-rekreacijski center. Vrednost objekta 
znaša okrog 400 mio SIT. Otvoritve so se udeležili številni gostje 
in občani, v otvoritvenem delu pa so se predstavili člani sevni-
ških društev, posavski Sokoli, gasilski pihalni orkestri iz Sloveni-
je in izvajalci kulturnega ter zabavnega programa. 

Podpis pogodbe za izvedbo del 
obnove fasade sevniškega gradu
V prostorih konferenčne dvorane sevniškega gradu je bil slav-
nostni podpis pogodbe za izvedbo del obnove fasade sevniške-
ga gradu. Sredstva za izvedbo del bosta zagotovili Občini Sev-

nica, v višini 58 mio SIT, in Služba Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, v višini 26 mio SIT. Iz-
vedbo del je prevzelo podjetje Kostak d.d. iz Krškega, ki je bilo 
kot najugodnejši ponudnik izbrano na javnem razpisu. Grad Sev-
nica, ki bo čez dve leti obeležil 700 let prve omembe v urbari-
jih, bo tako še pred koncem letošnjega leta dobil novo zunanjo 
podobo. Slavnostnega podpisa pogodbe med županom Kristija-
nom Jancem in direktorjem Božidarjem Resnikom se je udeležil 
tudi dr. Ivan Žagar, minister brez listnice, zadolžen za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko. Minister je po uvodnem po-
zdravu v svojem nagovoru poudaril pomen skladnega regional-
nega razvoja v povezavi z zagotavljanjem dodatnih sredstev za 
investicije regijam iz manj razvitih območij, kamor sodi tudi re-
gija Posavje. 

Zaključevanje ureditve II. 
nadstropja Zdravstvenega 
doma Sevnica
Občina Sevnica zaključuje investicijo v ureditev II. nadstropja 
Zdravstvenega doma. Na pobudo župana Kristijana Janca je bil 
organiziran sestanek v zvezi z zaključkom investicije. Udeleži-
li so se ga Silvester Lopatič, kot predstavnik izvajalca, direktor 
Zdravstvenega doma Sevnica Božidar Groboljšek ter župan Kri-
stijan Janc s sodelavko. Dogovarjali so se o predvidenem za-
ključku del in o predaji objekta v uporabo. Dela se zaključujejo 
v predvidenem roku skladno s pogodbo, to je do konca meseca 
septembra. Z omenjeno investicijo bo Zdravstveni dom prido-

Občina Sevnica je ob spreje-
manju državnega lokacijske-
ga načrta za HE Blanca dobila 
priložnost, da tvorno sodeluje 
in skuša doseči, da se čim več 
ureditev ureja v okviru in so-
časno z izgradnjo hidroelek-
trarne. Vendar se vse uredit-
ve, ki jih je zahtevala, niso 
zajele v Uredbi o državnem 
lokacijskem načrtu. Kot kom-
promisna rešitev je bila spre-
jeta, da Vlada ločeno odloča o 
Uredbi in o dodatnih sklepih za 
financiranje dodatno izpogaja-
ne infrastrukturne ureditve. 
Vlada RS je v juniju 2005 spre-
jela Uredbo o DLN za HE Blan-
ca, vendar odložila sklepanje o 

dodatnih ureditvah. Sledila so 
številna pogajanja in nekatere 
ureditve bile uvrščene v prora-
čun RS, za nekatere ureditve 
pa so se nadaljevala pogaja-
nja za vire financiranja. Ure-
ditve, ki so ostale zunaj DLN in 
tudi niso bile uvrščene v prora-
čun RS, so predvsem dodatno 
urejanje vodotokov, izgradnja 
malih čistilnih naprav, rekon-
strukcija nevarnega cestnega 
odseka od brvi Radna do odce-
pa za Lukovec in izgradnja mo-
stu na Logu. Po dolgotrajnih 
pogajanjih in medresorskem 
usklajevanju ter odločitvi, da 
tudi Občina Sevnica sofinanci-
ra manjši del cestnega omrež-

ja, je Vlada RS na četrtkovi 
seji potrdila Program izvedbe 
infrastrukturnih ureditev za 
HE Blanca ter tudi Program do-
datnih vlaganj v infrastruktu-
ro, ki niso predvidena v Uredbi 
o DLN  za HE Blanca. Celotna 
vrednost vlaganj v infrastruk-
turo na podlagi Programa zna-
šajo okoli 17 milijard tolarjev. 
Gre predvsem za modernizaci-
jo cestnih odsekov, urejanje 
vodotokov s celovito rekon-
strukcijo Drožanjske in Flor-
janske ulice, urejanje kole-
sarskih stez in rekreacijskih 
površin, rekonstrukcijo mostu 
na reki Mirni ter še ostale ure-
ditve. Vrednost Programa do-

datnih vlaganj pa znaša okoli 
3 milijarde tolarjev, od katerih 
največji delež predstavlja iz-
gradnja mostu na Logu, za ka-
terega je že naročena izdelava 
idejne študije pri Direkciji RS 
za ceste. Po letu dni pogajanj 
in usklajevanj se bodo tako 
lahko pričeli postopki za za-
četek urejanja infrastruktur-
nih ureditev ob izgradnji HE 
Blanca. Občina Sevnica si bo 
prizadevala, da bodo v okviru 
predvidenih 20 milijard tolar-
jev za izgradnjo infrastruktu-
re narejene kvalitetne rešitve 
ureditev v prid vseh občank in 
občanov. 

bil prepotrebne prostore za potrebe dejavnosti splošne medici-
ne, predšolskega  in otroškega dispanzerja, diagnostična labora-
torija, zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti, dežurne 
službe, skupne prostore in poslovne prostore za potrebe Uprave 
ZD Sevnica in vgradnjo dvigala. Skupna vrednost investicije še z 
nekaterimi ostalimi ureditvami znaša 212 mio SIT. Sofinanciranje 
s strani Ministrstva za zdravje je v višini 106 mio SIT, Zdravstveni 
dom Sevnica sofinancira investicijo v višini 40 mio SIT,  preosta-
nek v višini 60 mio SIT pa prispeva Občina Sevnica.

Zadnja seja občinskega sveta 
v tem mandatu
Na svoji zadnji seji v tem mandatu sestal občinski svet Občine 
Sevnica. Svetniki so potrdili program opremljanja stavbnih zem-
ljišč za območje zazidalnega načrta Krmelj, ter sprejeli odlok 
o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, ki je 
krovni dokument za urejanje tega komunalnega področja. Sle-
dil mu bo še tehnični del s pravilnikom. Sprejet je bil tudi od-
lok o preimenovanju naselja Goveji Dol v Brezje, občinski svet 
pa je potrdil še sklep o povišanju cen v sevniških vrtcih ter spre-
jel sklep o prenosu športnih in kulturnih objektov v upravljanje 
Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejav-
nosti. Potrjeni so bili prejemniki letošnjih občinskih priznanj. 
Grb občine bo prejel podjetnik Franc Mlakar, zlate plakete ig-
ralska skupina društva Trg, Niko Fric ml. in Niko Galeša, srebr-
ne plakete pa Slavica Ivačič, Marko Japelj, Janez Močan, Drago 
Žnidaršič in Športno kulturno društvo »Večno Mladi« iz Šmarč-
ne. Župan Kristijan Janc se je svetnikom ob koncu zahvalil za 
kvalitetno delo in odločitve, ki so prinašale dobre rešitve za ob-
čanke in občane, na koncu pa so v Selcah prisostvovali otvorit-
vi javne razsvetljave in obiskali izletniško kmetijo svetnika Jo-
žeta Roštoharja.

Predvidena gradnja stanovanjskega 
bloka na Planinski cesti
Občina Sevnica je prodala zemljišče na Planinski cesti. V pros-
torskih dokumentih je namenjeno stanovanjski gradnji. Kupec 
namerava tam zgraditi stanovanjski blok. Svojo idejo je pred-
stavil županu Kristijanu Jancu, ki je njihovo pobudo podprl, saj 
tudi v občini Sevnica še obstajajo občani, ki nimajo zadovolji-
vo rešenega stanovanjskega vprašanja. Investitorje je seznanil s 
stanjem gospodarstva in stanovanjsko politiko v občini Sevnica.
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Košarkarski klub Krško

Delo z mladimi in na zdravih temeljih
V Košarkarskem klubu Krško, nasledniku pred leti zelo uspešnega, a nato propadlega Interierja, so konec 
tedna začeli z novo tekmovalno sezono. 50 mladih košarkarjev trenira pod vodstvom Siniše Mesića petkrat 
tedensko, sestavljajo pa tri selekcije, pionirsko, kadetsko in mladinsko, ki igrajo v drugi slovenski košar-
karski ligi. Kot zatrjuje novo vodstvo, ki je klub prevzelo lani, je klub tudi finančno na stabilnih nogah.

Tudi po zatonu Interierja in 
propadu članske ekipe pred 
nekaj leti Košarkarski klub Kr-
ško ni prenehal delovati. De-
javnost kluba zdaj temelji na 
mlajših selekcijah. 50 mladih 
košarkarjev prihaja iz krške in 
brežiške občine, pa tudi z ob-
močja Blance v sevniški obči-
ni. Trenira tudi nekaj deklet, 
a zaenkrat še premalo, da bi 
imeli posebej dekliško ekipo. 
Želijo, da bi se jih do spomla-
di nabralo dovolj, zato v svo-
je vrste posebej vabijo mlade 
košarkarice.
Trener Siniša Mesić pravi, 
da v novi tekmovalni sezo-
ni največ pričakuje od kade-
tov, ki so se izkazali že v pi-
onirski selekciji. Pionirji so 
po spomladanskem delu pr-
venstva celo brez poraza v 

svoji skupini, mladinsko eki-
po pa sestavlja nova genera-
cija lanskih kadetov. Največ-
ji talenti? „V pionirski ekipi 
Kelek, Zevnik in Vidmajer, 
v kadetski ekipi Deržanič in 
v mladinski ekipi Pirc,“ oce-
njuje Mesić. Filip Kelek se je 
prebil celo do državne pionir-
ske reprezentance. 
Kadetom in mladincem se je 
dobro obrestovalo tudi sode-
lovanje s fitnes klubom, kar 
se je izkazalo na testiranjih 
telesne pripravljenosti. Tre-
ningi sicer potekajo petkrat 
tedensko, konec tedna pa še 
tekme, domače vsakih 14 dni 
v športni dvorani Srednje šole 
Krško. Kadetska ekipa igra ob 
sobotah dopoldne, pionirji ob 
nedeljah dopoldne, mladinci 
pa ob nedeljah popoldne. 

Po finančnem zlomu pred leti 
se je klub pobral in ima celo 
zaposlenega javnega delavca, 
ki skrbi za logistiko in organi-
zacijo v klubu. Veliko jim po-
maga občina Krško, novo vod-
stvo, ki je klub prevzelo lani, 
pa je našlo tudi druge spon-
zorje. „Sedaj se je stanje 
normaliziralo in finančno sta-
nje v klubu je dokaj dobro,“ 
pravi predsednik KK Krško 
Janko Deržanič. Pa perspek-
tiva kluba? „Načrtujemo, da 

Mladi košarkarji KK Krško s trenerjem Sinišo Mesićem

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2006  

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2006 

ZP - zemeljski plin
KOEL     - kurilno olje ekstra lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5 ter 

parna bloka 
TA1 in TA2

1.205.551  19 8

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 171 1700 339 450 26 100 1 6

PB 4 ZP 0 35 83,0 100 1 100 0 2

PB 5 ZP 0 35 96,0 100 3,0 100 0 2

KOEL 14 1700 106,3 150 6 100 0 2

Vse tri selekcije KK Krško so konec tedna začele z 
novo tekmovalno sezono in vse tri zmagale. Pionir-
ji in kadeti so zmagali precej tesno. Prvi so z 58:
53 premagali Loko kavo (Kelek 43 točk), drugi pa 
s 57:56 ekipo Nazarja (Deržanič 33). Visoko zma-
go, s kar 105:35, pa so proti ekipi Calcit Mavrica iz 
Kamnika zabeležili mladinci (Pirc in Ivanšek po 23, 
Jeke 21 točk).

bi v treh do štirih letih spet 
ustvarili člansko ekipo.“ Pri 
tem računajo tudi na sode-
lovanje s Košarkarskim klu-
bom Podbočje, ki ima člansko 
ekipo, ne pa tudi podmladka. 
Končni cilj je, da bi v Posav-
ju ustvarili enotno in seveda 
dovolj močno člansko ekipo, 
ki bi regijo ponovno utrdila 
na slovenskem košarkarskem 
zemljevidu.

Peter Pavlovič

Krško že šest tekem ne pozna poraza
Krški nogometaši nadaljujejo izjemen niz dobrih rezultatov 
v drugi slovenski nogometni ligi. V osmem krogu so gostovali 
v Ivančni Gorici pri vodilni ekipi Livarja in iztržili neodločen 
rezultat 1:1. Domači so povedli v 35. minuti, ko je zadel Ka-
stelic, le šest minut kasneje pa je svoj peti gol v prvenstvu 
zadel Miro Pilipović. Krško je tako že šest tekem zapored ne-
poraženo in je na lestvici s 14 točkami na tretjem mestu. 

Mladi karateisti uspešni v Žalcu
30. 9. je v Žalcu potekala druga tekma za pokal Slovenije, 
udeležili pa so se je tudi posavski karateisti. V ekipi Karate 
kluba Triglav se je najbolje odrezala Aleksandra Kožar, ki je 
v športnih borbah pri malčicah nad 33 kg osvojila srebrno 
medaljo, Samanta Zbiljski pa je v konkurenci mlajših de-
klic do 38 kg osvojila tretje mesto. Člani Karate kluba Bre-
žice so osvojili osem medalj. V katah je Nastja Galič osvo-
jila bron, Viktor Kopinč pa srebro. V dogovorjenih bojih je 
Natja Galič premagala vse nasprotnice, Petra Planinc pa je 
bila druga. V prostih bojih so se Petra Planinc, Nastja Galič 
in Bruno Budič prebili do bronaste kolajne. 

Sinkovič prvak v gorskem teku
Na pionirskem atletskem troboju Madžarske, Hrvaške in 
Slovenije sta v slovenski reprezentanci zelo uspešno nasto-
pila tudi člana AK Sevnica. Vid Zevnik je bil na 3000 m dru-
gi, Miha Povšič pa na 1000 m tretji. Sevniški tekači so na-
stopili tudi na državnem prvenstvu za osnovne in srednje 
šole v gorskem teku. Lucijan Sinkovič je med mlajšimi mla-
dinci osvojil državni naslov, Sebastijan Štravs pa srebrno 
medaljo. Na državnem prvenstvu v uličnem teku pa so te-
kači AK Sevnica osvojili pet medalj. Zlato je osvojila Nina 
Kranjec, srebro Maja Teraž in Sebastijan Štravs, bron pa 
Sara Karlovšek in Miha Povšič. 

Hana Umek v ekipi državnih prvakinj
V času od 16. do 18.9. je v Portorožu potekal zaključek lige 
do 14 let, v kateri je sodelovalo 12 ekip iz cele Slovenije. 
Hana Umek iz TK Krško je zastopala barve TK Benč Šport iz 
Ljubljane, ki se je brez poraza uvrstil v play off, ki je po-
tekal vzporedno z WTA turnirjem v Portorožu. Hana je do-
segla dve zmagi, posamično in v paru, pri polfinalni zmagi 
z ekipo TK Kolektor Idrija, prav tako dve zmagi pa tudi v fi-
nalu z ekipo TK Branik Maribor. Tako je ljubljanska ekipa in 
Hana kot njena članica osvojila naslov državnih prvakinj.

Brestaničanke v 2. krogu pokala

Z novo tekmovalno sezono so pričele odbojkarice brestani-
škega Kostak Elmonta. 23.9. so v 1. krogu pokalnega tek-
movanja premagale ekipo iz Pirana z rezultatom 3:1.  V 2. 
krogu se bodo pomerile z zmagovalcem dvoboja med eki-
pama Triglav Kranj in Bohinj.

Radioamaterji končali sezono
Posavski radioamaterji (na sliki) so v Ormožu nastopili na jesen-
skem državnem KV prvenstvu v amaterski radiogoniometriji. Pri 
pionirjih je zmagal Simon Kolman (Amater Sevnica), tretji pa 
je bil Matej Hafner (Krško). Pri ženskah so trojno zmago dose-
gle Krčanke Eva Mirtič, Petra Levičar in Adrijana Moškon. Pri ju-
niorjih sta bila najboljša Tomaž Kunšek in Davor Možič (Sevnica) 
pred Nejcem Deržičem (Krško). Pri veteranih je bil Janez Kuselj 
(Krško) tretji. Posavska radiokluba sta bila najboljša tudi v raz-
vrstitvi klubov. S to tekmo se je ARG sezona 2006 končala.

KRČANI ZMAGALI V LJUBLJANI - Ob 95-letnici ND Ilirija 
je 24.9. v Ljubljani potekal turnir za selekcije U-10 in 
U-12. Sodelovalo je 14 ekip iz cele Slovenije. Krčani pod 
vodstvom trenerja Simona Pirca so tudi tokrat pokazali 
dobro ekipno igro, ki je selekcijo U-12 pripeljala do 
zmage, selekcija U-10 pa je osvojila tretje mesto.

DRUGIČ JURIŠALI NA BOHOR - Kolesarski klub Olimp 2004 
je 24.9. organiziral 2. kolesarski juriš na Bohor, ki se ga 
je udeležilo 49 kolesarjev in kolesark (na sliki na štartu 
v starem Krškem). Najhitrejši je bil Senovčan Rok 
Grilc, ki je za juriš potreboval 31 minut in 48 sekund. 
Najstarejši udeleženec je bil 72-letni Franc Kekec iz 
Griž, najstarejša 49-letna Judith Zgonec iz Sevnice, 
najmlajša pa 14-letna Lorna Pevec iz Krškega. 

Maja Sušin med 
peterico

Člani Badminton kluba Piše-
ce so na turnirju do 15 let v 
Mirni dosegli odlične rezul-
tate. Pri dekletih je Maja 
Sušin osvojila četrto me-
sto, potem ko je v četrfi-
nalu premagala Nino Smo-
le, drugo igralko Slovenije. 
Maja je na novi jakostni le-
stvici med najboljšimi pet-
imi igralkami Slovenije. Pri 
fantih je Toni Hotko zasedel 
deveto, Marko Račič pa 17. 
mesto. Na jakostni lestvici 
je Toni osmi, Marko pa 20.  
igralec v Sloveniji. Turnirja 
se je udeležilo 39 igralcev 
in 30 igralk.

Alpinistke doma
Pred dnevi se je iz Karakoru-
ma vrnila domov zelo uspeš-
na slovenska alpinistična 
odprava Pakistan 2006. Ude-
ležila se jo je tudi članica 
Posavskega alpinističnega 
kluba Aleksandra Voglar (na 
sliki levo), poleg nje pa še 
Tanja Grmovšek iz Maribora 
in Tina di Batista iz Ljublja-
ne. Dekleta so navkljub obi-
lici nestabilnega vremena in 
problemov z zdravjem uspe-
la preplezati kar nekaj sme-
ri v granit-
nih stolpih 
doline Tran-
go. Pred od-
pravo za-
s t a v l j e n 
glavni ple-
zalni cilj so 
zaradi obi-
lo zapadle-
ga kamenja 
spremenile 
in preple-
zale še tež-
ji granitni stolp Nameless 
Tower (6239 m). Izbrale so 
si težko, 1000-metrsko teh-
nično smer Eternal Flame in 
jo preplezale v treh dneh, 

navkljub ledeno mrzlemu 
vremenu in celo v alpskem 
stilu, kar pomeni brez prej 
fiksiranih vrvi, v enem za-
mahu do vrha in nazaj v do-
lino. To je bil tudi prvi pri-
stop ženske naveze na ta 
vrh in na kateri koli vrh da-
leč naokoli. Dekleta so do-
kazala, da so trenutno res 
najboljše slovenske alpinist-
ke. Rezultati so jih ponovno 
popeljali v sam svetovni vrh 
ženskega alpinizma.

Posavski derbi Sevnici, zmaga Atoma

Pretekli konec tedna se je pričelo tekmovanje v 1.B sloven-
ski rokometni ligi, v kateri tako kot lani nastopajo tri posav-
ske ekipe: Atom Krško, Dobova in Sevnica. Slednji dve eki-
pi sta se v prvem krogu pomerili v Sevnici, z 31:24 pa so bili 
boljši domačini. Precej okrepljena krška ekipa je za uvod 
zabeležila domačo zmago proti ekipi Izole s 35:31. Najbolj-
ši strelci za bomače so bili Franci Čanžar z desetimi ter Uroš 
Šerbec in Zvonko Šebalj s petimi zadetki. V drugem krogu 
vse tri ekipe gostujejo.

Plezalci začeli jesensko sezono
V Laškem in v Slovenj Gradcu sta potekali zadnji dve tek-
mi za državno prvenstvo v balvanskem plezanju, ki so se ga 
udeležili tudi plezalci Posavskega alpinističnega kluba. Am-
brož Novak je peti in četrti, Katja Krejan deveta in deseta, 
Izak Kelek pa dvakrat deseti.
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Geslo križanke pošljite do 19. oktobra 2006 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 KIMMY, Sevšek Miro s.p. :
Nagrada:
1. nagrada: Kombinezon v vrednosti 7.000 SIT
2. nagrada: Farmar hlače v vrednosti 4.000 SIT
3. nagrada: Klobuček v vrednosti 1.000 SIT

Nagrajenci  18/06 številke:
1. Alenka Abina, Gubčeva 5, 
  8270 Krško
2. Slava Mencin, Kotarjeva 2,
  8310 Šentjernej
3. Jani Veršec, Drožanjska 35,
  8290 Sevnica

Geslo 18/2006 številke:

TELO PO MERI BREZ SKALPELA

V Brežicah ponovno kuhali golaž
BREŽICE - Glavna brežiška ulica, pred gostilno Santa 
Lucija, je zadnjo septembrsko soboto gostila kuhar-
je, udeležence že tretje tradicionalne golažijade. 

Svoje kotle, pod katerimi se je dvigoval dim zakurjenih drv in 
v katerih se je pražilo, nato pa prijetno brbotalo vse dolgo po-
poldne, je na ogled postavilo pet tekmovalnih ekip. Golaž je 
tako kuhala ekipa brežiškega župana Ivana Molana, ekipa mi-
nistra za gospodarstvo Andreja Vizjaka, ekipa zdravstva, šol-
stva in lokalne skupnosti, ekipa Turističnega društva Suha kra-
jina in okrepčevalnice Štritof. Pridni pomočniki pa so bili tudi 
udeleženci iz Žužemberka ter župan občine Škocjan Anton Zu-
pet. Poleg petih ekip so v velikem kotlu kuhali organizatorji. 

Bolj ko se je približevala šesta ura, ko naj bi komisija zače-
la z ocenjevalnim delom, bolj se je stopnjevalo napeto ozrač-
je. Pod budnim očesom Mete Grahek so kuharji, ki so golaž 
pripravljali na star način mešali, preizkušali sadove svojega 

opravljenega dela, nestrpni pa so postajali tudi obiskovalci, ki 
so čakali na kuharske dobrote tokratne golažijade. Komisija se 
je odločila, da je najboljši golaž z vsemi mesnimi in začimbni-
mi dodatki skuhala okrepčevalnica Štritof.

Tudi mi smo se znašli med preizkuševalci različnih mesno bo-
gatih golaževih dobrot, ki so jih delili v kruhovih skodelicah. 
Ni kaj reči, vsi so bili prav okusni, čeprav nam kuharji po stari 
kuharski navadi niso hoteli izdati svojih kuharskih skrivnosti in 
dodatkov, ki so jih uporabili za tokratno kuho.

Jedci golaža pa so se še v večernih urah vrteli ob zvokih glasbe 
in petju ljudskih pevk iz Žužemberka.  

Tekst in foto: Polona Brenčič

OZARA Slovenija, Enota Bre-
žice vabi 10. oktobra 2006 na 
humanitarni koncert »Z glas-
benimi zvezdami Posavja do 
duševnega zdravja«, ki bo po-
tekal v Kulturnem domu Bre-
žice. Na koncertu sodelujejo: 
člani Glasbene šole Brežice, 
Osnovna šola Brežice, Peter 
Dirnbek, Majda Arh in Nuša 
Derenda. Pokrovitelj dogod-
ka je Občina Brežice. 
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA  

KRONIKA, OBVESTILA

PRAVLJIČNE URICE V 
VALVASORJEVI KNJIŽNICI
Pozdravljeni otroci!

Pa so se le vrnili! Škratje, vile, lisjaki, medvedi, levčki, strahci … junaki iz 
pravljic. Pravljični kotički v knjižnici bodo v oktobru spet zaživeli v čarobnem, 
pravljičnem vzdušju. Ponovno vas lepo vabimo v našo družbo. 

Srečevali se bomo:

ob ponedeljkih ob 17. uri pri Muriju in Minki v Krškem   

 

ob torkih ob 17. uri pri Kostanjevem Škratu v izposojevališču v 
Kostanjevici 

  ob četrtkih ob 17. uri pri Medvedu Sladkosnedu v iz-
posojevališču na Senovem

Veseli bomo, če se nam boste pridružili!

CKŽ 26, 8270 Krško

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA 2006 
Posavje, 16. do 22. oktober 2006 (Najava prireditev) 

Datum Naslov prireditve Čas izpeljave Kraj izpeljave

2.10. Vsi na tek – preizkus vztrajnosti na teku po zunanjih po-
vršinah

10.00 -12.00 Osnovna šola Brežice

4.10. Radi plešemo – predstavitev plesov in plesnih zvrsti 8.00 – 13.00 Osnovna šola Brežice

Starši staršem - Predstavitev študijskega krožka Raste-
mo skupaj z otroki

17.30 – 19.00 Vrtec Ciciban Sevnica (pri OŠ Sevnica)

5.10. Starši staršem - Predstavitev študijskega krožka Raste-
mo skupaj z otroki

17.30 – 19.00 Vrtec Ciciban Sevnica (pri OŠ Sevnica)

11.10. Prepoznavanje učnih povezav za premagovanje učnih 
težav Organizirano individualno testiranje s ciljem ugo-
toviti posameznikov stil učenja. Seznanjanje s tehnikami 
učenja in pogovor s svetovalko za izobraževanje.

11.00 – 13.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

Kako do nove poklicne kvalifikacije? Predstavitev naci-
onalnih poklicnih kvalifikacij in pogovor s svetovalko

14.00 – 15.00 Ljudska univerza Krško

13.10. Slovesna otvoritev Tedna vseživljenjskega učenja 2006
Novinarska konferenca

10.00 Ljudska univerza Krško

Kaj naj postanem? Odkrivanje poklicnih in osebnih in-
teresov s pomočjo organiziranega testiranja in pogovor 
s svetovalko

11.00 – 13.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

16.10 -
22.10.

Razstava šolskih fotografij 08.00 – 14.00 Avla Ekonomske in trgovske šole Brežice

16.10. Dan odprtih vrat Ljudske univerze Krško 08.00 – 18.00 Ljudska univerza Krško

Predstavitev učne pomoči brezposelnim vključenim v 
Program 10.000+

9.00 - 11.00 Ekonomska in trgovska šola Brežice

Usposabljanje zaposlenih v okviru Sklada dela Posavje 
- pridobivanje novih znanj in spretnosti za ohranitev  de-
lovnih mest (predstavitev primera dobre prakse)

10.00 - 12.00 RESISTEC UPR.D.O.O. & CO.K.D. PROIZVODNJA
(Prostor še ni potrjen)

Dan odprtih vrat Kriznega centra za otroke in mlado-
stnike

12.00 – 17.00 Krizni center za otroke in mladostnike Krško

17.10. Informiranje brezposelnih o pogojih dela in življenja v 
EU ter možnostih prostovoljnega dela

10.00 -12.00 MC Brežice

Dan odprtih vrat v Centru za poklicno svetovanje na 
Uradu za delo Brežice

10.00 - 15.00 Urad za delo Brežice

Predstavitev šolske knjižnice 11.00 Ekonomska in trgovska šola Brežice

Dan odprtih vrat Kriznega centra za otroke in mlado-
stnike

12.00 – 17.00 Krizni center za otroke in mladostnike Krško

Predstavitev in ogled CIPS-a za brezposelne, udeležen-
ce delavnice Poti do dela in zaposlitve

12.00 -13.00 Urad za delo Brežice

Predstavitev možnosti za izvajanje mednarodnih mla-
dinskih projektov (mednarodna delavnica)

14.00 Srednja šola Krško Organizira: MC Krško

18.10. Dan odprtih vrat Podjetniškega centra Krško 8.00 – 14.00 Podjetniški center Krško

Dan odprtih vrat Svetovalnega središča Posavje 08.00 – 18.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

Odprti telefon 07/ 488 11 70: Informiranje in svetova-
nje na področju izobraževanja

08.00 – 18.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

Predstavitev spletnih strani in e-storitev ZRSZ delo-
dajalcem

9.00 -11.00 City hotel

Predstavitev deficitarnih poklicev v okviru Akcijskega 
načrta za odpravljanje deficitov na področju gradbeni-
štva, kovinarstva in cestnega prometa

9.00 - 13.00 Prostor naknadno določen

Srečanje partnerjev Svetovalnega središča Posavje 10.00 Ljudska univerza Krško

19.10. Predstavitev učnega podjetja 8.00 – 9.00 in 
11.00 – 12.00

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Otvoritev Agencije za mlade Punkt v Sevnici in infor-
mativnega kotička CIPS s predstavitvijo programa Pha-
re 2003 – Izboljšanje računalniške pismenosti brezpo-
selnih

10.00-12.00 Prostori Agencije za mlade Punkt Trg svobode 1, 
Sevnica

Pogovor o prostovoljstvu v nevladnih organizacijah s 
poudarkom na sodelovanju generacij

13.00 Ljudska univerza Krško

Predstavitev aktivnosti Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Krško

18.00 – 20.00 Ljudska univerza Krško

20.10. Kaj naj postanem? Odkrivanje poklicnih in osebnih in-
teresov s pomočjo organiziranega testiranja in pogovor 
s svetovalko

11.00 – 13.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

23.10. Večja konkurenčnost na trgu dela z NPK Predstavitev 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij in pogovor s svetovalko

11.00 – 12.00 Ljudska univerza Krško

25.10. Prepoznavanje učnih povezav za premagovanje učnih 
težav Organizirano individualno testiranje s ciljem ugo-
toviti posameznikov stil učenja. Seznanjanje s tehnikami 
učenja in pogovor s svetovalko za izobraževanje.

11.00 – 13.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

26.10. Predstavitev programa Pomoč ljudem z dolgotrajno du-
ševno stisko in srečanje skupine Palmarji in Magnolije

10.00 – 13.00 Center za socialno delo Krško

27.10. Kaj naj postanem? Odkrivanje poklicnih in osebnih in-
teresov s pomočjo organiziranega testiranja in pogovor 
s svetovalko

11.00 – 13.00 Svetovalno središče Posavje v prostorih Ljudske 
univerze Krško

Pridružujemo si pravico do sprememb!
Koordinator prireditev v Posavju: 

Ljudska univerza Krško
Dalmatinova 6

Tel.: 07/ 488 11 60
Koordinatorki: Nataša Kršak in Vida Andrejaš
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POSAVSKI OBZORNIK 
izdaja
Zavod Neviodunum 
v Krškem 

Uredništvo: 
Trg Matije Gubca 3,
8270 Krško
Tel.: 07 49 05 782,
Faks: 07 49 05 781 
www.posavje.info,
obzornik@volja.net
TRR: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik
Silvester Mavsar 

Izvršni urednik 
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk
Studio Neviodunum, Krško
Vodja trženja
Katarina Požun 
tel.: 07 49 05 780

Posavski obzornik izhaja 
od 15. 12. 1997 za podro-
čje občin Krško, Brežice in 
Sevnica. Rok za rezervaci-
jo oglasnega prostora v na-
slednji številki je 11. okto-
ber. Za točnost podatkov v 
naročenih rubrikah in pri-
logah odgovarjajo njihovi 
uredniki. 
Tisk
Delo - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka
Posavskega obzornika 
izide v četrtek, 19. 
oktobra 2006.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredni-
ško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih infor-
macij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Pri-
spevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 
v primeru institucij, organizacij, društev ...).

KAM V POSAVJU?PISMA BRALCEV

Prireditve med 5. in 18. oktobrom
Četrtek, 5.10. 
- ob 14.00, teden otroka ZPM Krško: delavnice, ustvarjalnice, 

športne igre, zabavno-glasbene prireditve, pri OŠ Krško
- ob 16.00, ustvarjalne delavnice za predšolske otroke, OŠ Tr-

žišče
- ob 18.00, teden otroka: animirani film Divjina (sinhroniziran v 

slovenščino), Kulturni dom Krško

Petek, 6.10. 
- ob 18.00, teden otroka: igrana lutkovna predstava Čarobna skri-

njica, KD Krško
- ob 19.00, Anin glasbeni večer: mešani pevski zbor Župnije Le-

skovec, cerkev sv. Ane Leskovec pri Krškem
- ob 19.00, odprtje razstave Uršule Berlot “Prehodnost/

Transitoriness”, nekdanja samostanska cerkev Galerije Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki

- ob 20.00, predstavitev Peacehikerja, Mladinski center Sevnica
- ob 21.00, otvoritev fotografske razstave Boruta Peterlina: Son-

ce Černobila 20 let po Černobilu, Mladinski center Brežice

Sobota, 7.10. 
- ob 9.00, pot v neznano z AMD Krško, štadion Matije Gubca Kr-

ško
- ob 10.00, živ žav: zabava z baloni, igralnica Mladinskega cen-

tra Brežice
- ob 11.00, proslava v spomin na tragične dogodke leta 1943, pri 

spomeniku na Oštrcu
- ob 18.00, turnir v pikadu, Mladinska točka Veliki Kamen
- ob 19.00, turnir v šahu, Bivak Senovo
- ob 19.00, otvoritveni turnir Thai boksing kluba Brežice, Mladin-

ski center Brežice
- ob 20.00, debatni večer o drogah, Mladinski center Sevnica

Ponedeljek, 9.10.
- ob 18.00, potopisno predavanje Mateja Sedmaka: Peacehiker, 

Mladinski center Krško 

Torek, 10.10.
- ob 18.00, humanitarni koncert Ozare Brežice: GŠ Brežice, OŠ 

Brežice, Ozarina glasbena skupina, Coronke, Peter Dirnbek, 
Majda Arh in Nuša Derenda, Prosvetni dom Brežice

Četrtek, 12.10.
- ob 18.00, klubski debatni večer: Politika skozi oči mladih, Mla-

dinski center Krško

Petek, 13.10.
- ob 16.00, osrednja prireditev ob 220-letnici šolstva, 100-letnici 

stare šolske stavbe in 50-letnici galerijske dejavnosti, Lamutov 
likovni salon in OŠ Kostanjevica na Krki

- ob 16.00, srečanje članic prostovoljnih gasilskih društev Gasil-
ske zveze Brežice, prostori GZ Brežice

- ob 21.00, žur < 18: Uranium Pills, Mladinski center Krško

Sobota, 14.10.
- ob 9.00, kulturni program in 30. tradicionalni pohod po poteh 

Brežiške čete, pri spomeniku v Globokem
- ob 11.00, jesensko srečanje s kraljem cvička 2006, v Tržišču
- ob 13.00, odkritje obnovljenega Kunejevega hrama s spominsko 

ploščo, na Gorjanah pri Podsredi 
- ob 19.00, 5. revija izbranih oktetov Slovenije, Viteška dvorana 

Posavskega muzeja Brežice

Nedelja, 15.10.
- ob 13.00, 11. tek po vinski cesti in finale Dolenjskega pokala v 

tekih, štart in cilj pri Klunovih toplicah v Bušeči vasi

Ponedeljek, 16.10.
- postavitev razstave “Essentials” Mihaele Mrvoš, MC Krško

Torek, 17.10. 
- ob 19.30, abonmajska predstava “Kako se dan lepo začne”, 
igrata Marjana Brecelj in Iztok Valič, Prosvetni dom Brežice

PISMA, OBVESTILA

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:

ODSLEJ BREZPLAČNI MALI OGLASI
V uredništvu Posavskega obzorni-
ka smo se odločili, da svojim bral-
kam in bralcem ponudimo mož-
nost brezplačne objave malih 
oglasov. Objava brezplačnih ma-
lih oglasov bo potekala predvido-
ma do 31.12.2006, glede na od-
zive pa bomo z akcijo nadaljevali 
tudi v prihodnjem letu. Vse zain-
teresirane naročnike malih ogla-

sov prosimo, da natančno prebe-
rejo spodnja navodila in jih tudi 
upoštevajo.

Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posav-
skem obzorniku in za nekomerci-
alne namene. Vsak bralec lahko 
objavi v posamezni številki pravilo-

ma le po en oglas, za ponovno ob-
javo pa mora naročnik ponovno po-
slati naročilo.
 
Vsebina oglasa naj bo napisana čit-
ljivo in s tiskanimi črkami. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem je-
ziku. V primeru, da bo mali oglas 
daljši od 20 besed, ga bomo skraj-
šali. Pridružujemo si pravico spre-

membe vsebine in zavrnitve ogla-
sa. Za resničnost in verodostojnost 
objavljenih oglasov odgovarja na-
ročnik. 
Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) 
v 2. odstavku 6. člena določa, da 
je naročnik oglasa dolžan ob naro-
čilu oglasa navesti podatke o nje-
govi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zainter-
esirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. Naročila malih 
oglasov sprejemamo najkasneje tri 
dni pred objavo, t.j. vsak ponede-
ljek pred izidom časopisa.

Kupim zemljišče za brunari-
co, lahko opuščeni vinograd 
– sadovnjak, obvezno lep 
razgled. Širša okolica Sevni-
ce – Krškega. Informacije na 
tel.: 031 617 044

Prodam Daewoo Racer GSI l. 
96, prevoženih 145.000 km, 
črne barve, ohranjen, elek-
trična stekla, centralno za-
klepanje, registriran do 07/
03, cena po dogovoru. Tel.: 
07 81 85 171

Prodam trosobno stanovanje 
v hiši v Novem Vinodolskem, 
velikosti 80 m2, z balkonom, 
teraso, klimo, lastnim vho-
dom, pogledom na morje 

in 40 m2 zemlje. Tel.: 041 
733 505

Prodam zazidljivi parceli na 
Čatežu ob Savi, 1100 in 600 
m2, po 17 EUR/m2. Poševna 
lega, vodovod, elektrika in 
telefon ob parcelah. Tel.: 07 
49 65 096

Poceni prodam zazidljivo vi-
kend parcelo, v izmeri 31a, v 
bližini Krške vasi. Tel.: 041 
970 227.

Prodam 2000–litrsko ploče-
vinasto cisterno za kurilno 
olje. Cena: 35.000 SIT. In-
formacije zvečer. Tel.: 07 
49 64 441.

Prodam teflone – semerin-
ge – tesnila, za Daihatsu TS 
letnik 1992. Vse novo, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 981 
708.

Resnica o paru Amadeja Plevel in 
Luka Vodlan
V pismu bralcem v 19. števil-
ki Posavskega obzornika z dne 
21.09.2006 sem prebral »resni-
co o prenehanju  skupne športne 
poti uspešnega posavskega ples-
nega para«, ki jo je predstavil g. 
Miroslav Mikeln.

Kaj si vi, g. Miroslav Mikeln, mis-
lite o njuni prekinitvi, je povsem 
vaša osebna stvar in se jaz s tem 
ne mislim obremenjevati. Ko pa 
vi s to vašo filozofijo začnete za-
vajati javnost, je pa to čisto ne-
kaj drugega. Povedal vam bom 
nekaj resnic predvsem zato, ker 
ste v tem pismu še enkrat poka-
zali, kaj si pravzaprav mislite o 
športnem plesu in s tem tudi po-
sredno o omenjenem paru. Spo-
štovani predsednik strokovne ko-
misije za šport, če bi vi znali 
ceniti ples in tako uspešen par 
(kaj si mislite o plesu ste izjavi-
li leta 2003 na sestanku pri žu-
panu, ko ste dejali, da je ples v 
bistvu navadno stiskanje na ve-
selici, ki se ponavadi konča na 
kozolcu) bi, ko ste izvedeli za 
njuno prekinitev, prišli do njiju, 
jima izrekli obžalovanje in jima 
čestitali za dosežene rezultate in 
uspešno promocijo krškega špor-
ta in občine Krško v preteklem 
obdobju ter jima zaželeli kljub 
vsemu uspešno nadaljnjo pot.

Seveda vi ne bi bili vi, če se ne bi 
odzvali na tak način, kot ste se. 
Da si bo javnost ustvarila še bolj 
jasno sliko o poštenem in pre-
glednem sofinanciranju športnih 
dejavnosti v Občini Krško bom 

postregel z kar nekaj podatki in 
dejstvi. Res je, da ste svetniki 
sprejeli 03.10.2002 Pravilnik za 
vrednotenje in izbor programov 
športa, ni pa res, da ste ga dva-
krat spremenili na podlagi vseh 
pripomb, podanih od vseh porab-
nikov sredstev in drugih (kdo so 
ti drugi?). Odgovorno trdim, da v 
vseh teh letih strokovna komisija 
ni upoštevala niti ene naše pri-
pombe. Navedel bom samo en 
primer, in sicer normativ za ples-
ni vrtec. V skupini je 15 otrok. 
Naš predlog je bil 7 do 10 otrok. 
Takšnih in podobnih vaših norma-
tivov je kar nekaj. Prav tako se 
pravilnika ne držite in ga poljub-
no spreminjate vsako leto. Pri-
mer: do lanskega leta ste nam 
upoštevali za uro 45 minut, od 
letos je to polna ura. Kje je 
sklep o tej spremembi pravil-
nika? S tem ste samo skupino, 
v kateri sta bila tudi Amadeja 
in Luka, oškodovali za 120 točk 
in 84 točk za materialne stro-
ške, kar znaša 204 točke oziroma 
281.520,00 SIT. Naslednji primer 
je, da se po pravilniku v 7. členu 
pod točko 4 sofinancirajo mate-
rialni stroški velikih, mednarod-
nih in občinskih prireditev. Zakaj 
niso bile sofinancirane naše pri-
reditve: KV v show plesih (18. in 
19. 03. 2006) in DP v show plesih 
(11.06. 2006)? Prav tako ste nam 
v letošnjem letu zbrisali celotno 
show skupino, ki je bila ovred-
notena z nič, zato ker je vadi-
teljica ena od plesalk v skupini, 
ki prav tako tekmuje na doma-
čih in tujih prvenstvih (Vesna Vu-

čajnk). S tem ste nas oškodovali 
za 187.600, SIT! 

V letu 2005 je strokovna komisi-
ja skupino, v kateri sta bila tudi 
Luka in Amadeja, zbrisala in jo 
ovrednotila z nič točk, kot je za-
pisal novinar v članku. Moja izja-
va ni nepoštena, še manj pa laž-
na, kot trdite vi. Preverite, saj 
ste vi točkovali in brisali. Skupi-
ne niste priznali, ker ni dokaza o 
strokovni usposobljenosti vadite-
lja, kljub temu, da je v prejšnjih 
letih s skupino delal isti vaditelj 
in je bila vsaj občasno ovredno-
tena. Prav tako ste si izmislili, da 
se mora osem parov udeležiti dr-
žavnega prvenstva. Nikjer v pra-
vilniku ne piše, da se mora dr-
žavnih prvenstev udeleževati 
določeno število parov. S tem ni-
ste dodelili skupini 686 točk sku-
paj z materialnimi stroški, kar 
znaša 960.400,00 SIT. Itd, itd.

Upam, da vam je jasno da od 
teh sredstev, ki jih klubi dobijo 
preko javnega razpisa ne preži-
vijo in so le del tistih sredstev, 
ki so jim potrebna za delovanje 
in obstoj. Na javni razpis se lah-
ko prijavi vsak klub, ki deluje v 
občini in si s svojim delom to za-
služi. Res je, da smo na zadnjem 
razpisu pridobili 2.285.280 SIT iz 
sredstev namenjenih za šport. 
Odgovorno trdim, da povsem za-
služeno in tudi to trdim, da nam 
vsako leto določenih programov 
ne priznate in si dnevno prilaga-
jate razloge, s katerimi opravi-
čujete nepriznavanje programov. 
Sicer pa objavite tudi, koliko so v 
lanskem letu dobili ostali izvajal-
ci športa v občini, da ne bo kdo 
mislil, da smo mi edini in največ-
ji porabniki sredstev namenje-
nih za šport. Toliko o tem, sedaj 
pa k uspešnemu športno plesne-
mu paru, ki vas je ob prekinitvi 
njune skupne športne poti tako 
»prizadel«.

O njunih vse večjih finančnih po-
trebah za normalen napredek 
in razvoj (mogoče bi bila ne-
koč lahko udeleženca olimpia-
de) smo seznanili obe občini, iz 

katere prihajata, pa ni bilo nika-
kršnega odziva. Osebno sem bil 
pri pod županji občine Krško ga. 
Nuši Somrak. O tem sem se več-
krat pogovarjal z  referentom za 
šport g. Pilipovič Zdravkom ter z 
kar nekaj direktorji velikih pod-
jetij v Posavju že pred dvema le-
toma, saj so stroški njunega tre-
niranja in tekmovanja vsako leto 
rasli. Odgovor s strani občine je 
bil, da nam na žalost kaj več, kot 
si pridobimo z dejavnostjo pre-
ko javnega razpisa, ne more-
jo pomagati. Prav tako se razen 
redkih podjetij in posameznikov 
(zahvalili se jim bomo ob kon-
cu leta) na naše prošnje ni od-
zval nihče. Za primerjavo: samo 
v lanskem letu smo porabili za ta 
par 3.545.815,00 SIT. Če vas, g. 
Mikeln, zanimajo podrobni poda-
tki in razčlenjeni stroški, vam jih 
lahko takoj ponudimo.

Še enkrat trdim, da ste nam v za-
dnjih letih neupravičeno zmanj-
ševali dotacije. Iz pregleda naših 
podatkov (ki so vedno na voljo), 
sledi, da je bila skupina, v kate-
ri sta delovala Amadeja in Luka, 
v zadnjih letih prikrajšana za kar 
1.938.520,00 SIT, celotna ples-
na dejavnost v našem klubu pa 
za 6.628.680,00 SIT. Upam, da 
se zavedate velikosti teh številk 
in da bi ob prejemu teh sredstev 
Amadeja in Luka mogoče še da-
nes uspešno trenirala in tekmo-
vala.

O (ne)zagotavljanju prostorskih 
pogojev za plesno dejavnost za-
radi pomanjkanja prostora in 
nujnih sredstev za vzdrževanje 
»barake« na tem mestu ne bom 
odgovarjal, morda ob drugi pri-
ložnosti. Za konec pa samo še to, 
da sem strokovni komisiji že več-
krat predlagal, naj zagotovi, da 
bo njeno delo bolj pregledno in 
vsako leto objavi podatke o tem, 
koliko proračunskih sredstev do-
bijo posamezni klubi v občini. To 
so javna sredstva in javnost ima 
pravico vedeti, koliko je posa-
mezen klub prejel javnih sred-
stev za svoje delovanje.  
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Med legendo in resničnostjo – 
filmska zgodba o sevniškem gradu
SEVNICA - V prečudovitem okolju srednjeveškega gradu, ki mogočen in trden stoji nad starim mestnim 
jedrom Sevnice, je v petek, 22. septembra, in v soboto, 23. septembra, potekala predpremiera in pre-
miera kratkega filma Med legendo in resničnostjo avtorja Bojana Kostevca, ki je v letošnjem letu diplo-
miral na Inštitutu in akademiji za multimedije Ljubljana. Ravnatelj omenjene akademije, mag. Martin 
Mele, mu je diplomo podelil na prireditvi v petek, ker se Bojan zaradi snemanja filma svečane podelit-
ve v Ljubljani ni mogel udeležiti. Prireditev se je začela s filmom, nadaljevala s kulturnim programom 
in končala s prijetnim klepetom v atriju sevniškega gradu.

Film Med legendo in resnič-
nostjo je zanimiva, privlač-
na, zgodovinsko bogata pri-
poved o sevniškem gradu, ki 
jo pripoveduje grajski kro-
nist. Pripoved nas popelje k 
nastanku gradu, k lastnikom, 
k skrivnemu rovu, ki naj bi 
povezoval gornji in spodnji 
grad in po katerem so beža-
li ter se skrivali pred turškimi 
vpadi. Nežni sij goreče bakle, 
ki jo v roki drži temna posta-
va, nas v zaključku filma pri-
pelje v grajsko kapelo (danes 
je to Lutrovska klet), kjer naj 
bi bila pokopana zadnji last-
nik gradu in njegova hči… 

Mnogi in prečudoviti izseki iz 
narave, dovršena igra ama-
terskih igralcev Društva Trg 
iz Sevnice, graciozna ježa 

boštanjskih ljubiteljev konj 
in še marsikaj drugega tako 
močno prevzame gledalca, 
da še nekaj trenutkov po za-
ključku ne dojame, da se je 
film končal...
Režija in scenarij sta bila 
delo Bojana Kostevca, ki 
je idejo o nastanku filma že 
dolgo negoval v sebi, in Si-
nja Jezernika, ki je v filmu 
odigral tudi vlogo grajske-
ga kronista. Glasbo za film 

je napisal priznani slovenski 
glasbenik Boštjan Grabnar. 
Za tehnični del so skrbeli: 

Peter Jazbinšek, Mirko Og-
njenovič in Tomo Burazin.  
V veliko pomoč celotni sne-
malni ekipi je bila vsestran-
ska Petra Biderman.

Med slavnostnimi govorniki, 
ki so pospremili film na pot, 
so v petkovem večeru bili: 
župan  Občine Sevnica Kri-
stijan Janc, direktorica JZ 
KŠTM Petra Pozderec in pri-
znani zgodovinar ter ljubitelj 

srednjeveških gradov, koste-
lolog in unv. prof. dr. Ivan 
Stopar. Z glasbenim nasto-
pom v spremljajočem kul-
turnem programu sta navdu-
šili: Lara Šalamon, učenka 
Glasbene šole Sevnica, z ig-

ranjem na flavto, na klavino-
vi jo je spremljala prof. glas-
be Katja Krnc. Člane filmske 
ekipe, ki so odigrali zanimi-
ve vloge preteklih lastnikov 
gradu, je predstavil Bojan 
Kostevc. Ravnatelj Inštituta 
in akademije za multimedi-
je Ljubljana, mag. Martin 
Mele, in prof. doc. Ana Nuša 

Dragan sta nam zaupala, da 
je film presegel njuna priča-
kovanja. Izrazila sta tudi nav-
dušenje nad samim potekom 
prireditve in nad grajskimi 
oblačili, v katera so bili ob-
lečeni nekateri igralci iz fil-

ma ter voditeljica kulturnega 
programa Smilja Radi in obe 
glasbenici. Večer je za mar-
sikaterega obiskovalca, med 
njimi je bila tudi Nataša Pi-
noza, aktualna Miss Univer-
ze, prehitro minil.

Smilja Radi
Foto: Tanja Grabrijan

Bojan Kostevc z očetom Ivanom in predavateljema Ano 
Nušo Dragan in Martinom Meletom.

Bojan Kostevc z ekipo, ki je sodelovala pri filmu.

Lara Šalamon in Katja Krnc.

Lep šopek ljudskih pesmi za 
uro življenja 
DOBOVA – Literarna sekcija Beseda, ki deluje pod 
okriljem KD Franc Bogovič Dobova je po pisni 
predlogi Rudija Mlinarja pripravila večer ljudskih 
pesmi, ki jo je avtor naslovil Ura življenja. Skozi 
čas so popeljali Ljudski pevci dobovskega kultur-
nega društva z gosti,  Koledniki KD Slavček z Ve-
like Doline in nostalgično s pesmimi premikali ka-
zalce na uri.

»Prihodnost drevesa je nad 
zemljo, ker rase navzgor. 
Toda korenine ima pod zem-
ljo, ker se prihodnost hra-
ni iz preteklosti. Gorje lju-
dem, ki ne gojijo spominov 
na preteklost in torej ne se-
jejo v zemljo, temveč na 
beton«, si je avtor scenarija 
Rudi Mlinar vzel za izhodiš-
če misel G. Guarschija.

Torej je slovensko pesem-
sko izročilo drevo, katere-
ga cvetoče veje poznamo, 
glede korenin pa so more-
biti bolj ali manj zaneslji-
ve domneve, ker je zgod-
njih poročil o naših pesmih 

bore malo. Na svetu zagoto-
vo ni ljudstva, ki ne bi imelo 
svojih pesmi, zagotovo pa so 
tudi naši predniki ob prihodu 
na naše današnje ozemlje v 
šestem, sedmem stolet-
ju s seboj že prinesli pes-
mi, ki so jih spremljale od 
rojstva do smrti. Koliko se 
je te dediščine ohranilo ali 
je za seboj pustila le sledo-
ve in kaj je iz tega izročila 
nastajalo pozneje, je vpra-
šanje, na katerega ne more 
nihče dati zanesljivega od-
govora. Pomembne sledo-
ve je prineslo pokristjanje-
nje sredi osmega stoletja, 
v začetku devetega stolet-

ja združitev v fevdalno ure-
jeno frankovsko državo, pu-
stilo naj bi jih tudi obdobje 
srednjega veka, še bolj tur-
ški vpadi, doba protestantiz-
ma in katoliške vere naj bi 
vplivala zlasti na legendar-
ne pesmi, 18. in 19. stoletje 
pa naj bi slovenskemu rodu 
prineslo množico lirskih pes-
mi, ki se še danes pojo po 
vsem ozemlju, kjer živimo 
Slovenci.

S prepletom je ura življe-
nja - in užitka - združeva-
la dvanajst ur, postajališč, 
tako s pevskimi kot besedil-
nimi poglavji: rojstvo, otro-

štvo, šola, poklic, ljubezen, 
vojaščina, poroka, dom - 
domovina, običaji - šege, 
romanja - potovanja, sta-
rost in smrt. Zadnje poglav-
je je bilo namenjeno doma-
činu, učitelju in kulturnemu 
delavcu skoraj na vseh po-
dročjih Francu Vadnalu, ro-
jen 1885, ki je živel in de-
loval v Dobovi, kjer je dolga 
leta vztrajno zbiral ljudske 
pesmi, ki jih je zbral za tri 
zajetne knjige. Besedilom 
so dajale utrip Ivanka Va-
tovec, Ankica Marijanac in 
Nada Srpčič.

N. Jenko S.

Koledniki KD Slavček Velika Dolina

Piranske strehe in soline
BREŽICE – Na septembrski 41. mednarodni slikarski ex-tempore v Piranu se 
je iz več kot desetih držav prijavilo 303 slikarjev. Tega najstarejšega slikar-
skega festivala so se udeležili tudi štirje slikarji iz Posavja, člani Likovnega 
društva Brežice in Likovnega društva OKO Krško.

Od 303 prijavljenih udele-
žencev in od 275 oddanih 
del, je mednarodna žirija iz-
brala 84 umetnin, med ka-
terimi sta bili izbrani tudi 
deli olje na platnu »Piranske 
strehe« Nevenke Rušković 
iz Brežic in akvarel »Soline« 
Jožeta Šterka z Rake, nju-
ni sliki pa sta med izbranimi 
razstavljeni v piranski Obalni 
galeriji in Križnem hodniku. 
Za oba ljubiteljska slikarja 
obeh posavskih likovnih dru-
štev je to izjemno priznanje, 
saj je s tem, kot pravita, na-
grajeno njuno prizadevanje 
ob vlaganju v slikarsko zna-
nje, s čimer se še poglablja 
njuna naklonjenost k slikar-
skemu izrazu in njegovi go-
vorici.

Nevenka Rušković, ki je na 
piranskem festivalu letos 

Nevenka Rušković in Jože Šterk 
ob otvoritvi del območne likovne 
kolonije »Brežice-moje mesto« 
2006, na kateri sta sodelovala in 
razstavljala v kaščah

sodelovala tretjič, 
je bila izbrana že 
pred tremi leti, ko 
je konkurirala s ke-
ramiko. Kot pred-
sednica LD Brežice 
pa pove, da so vsi 
člani o vseh tovrst-
nih dogodkih redno 
obveščeni, k temu 
pa pripomore tudi 
interno glasilo BLI-
K(b-režiški lik-ovni-
ki), ki ga društvo 
po novem letu red-
no izdaja in ga pre-
jemajo vsi člani. 
Vodstvo društva se 
ob vsem delu zavze-
ma zlasti za pospešeno izob-
raževanje in sodelovanje z 
drugimi društvi, udeležba-
mi na likovnih kolonijah in 
ex-temporih, saj vsi dosež-
ki in priznanja promovirajo 

tako posameznike kot dru-
štvo in nenazadnje tudi Bre-
žice, kraj, v katerem likovni-
ki ustvarjajo in živijo.

N. Jenko S.

KULTURNI DOM OB TEDNU 
OTROKA - V tednu otroka, 
od 2. do 6. oktobra, 
krški Kulturni dom za 
najmlajše pripravlja 
najrazličnejše brezplačne 
prireditve, ki se odvijajo 
na ploščadi in v veliki 
dvorani. V ponedeljek 
je bila na programu 
cirkuško-klovnska 
animacijska predstava 
(na sliki desno), v torek 
so predvajali animirani 
film, sinhroniziran v 
slovenščino, z naslovom 
Avtomobili, včeraj  so 
gostovali gledališčniki z 
brežiške osnovne šole z 
igrico Škrat Kuzma dobi 
nagrado, danes bodo 
predvajali animirani 
film, ki je prav tako 
sinhroniziran in nosi 
naslov Divjina, jutri pa 
bodo z igrano lutkovno 
predstavo ljubljanskega 
Mini teatra Čarobna 
skrinjica zaključili 
tedensko dogajanje.  
(na sliki desno)
M.K.M.


