
športnikov in aktivnosti obča-
nov, ki so strnjeni v različnih 
društvih. „Ob tem pa je naj-
bolj pomembno, da se znamo 
med sabo poslušati, da gradi-
mo na prijazni občinski upra-

vi, ki bo kar najbolje sodelo-
vala z občankami in občani, 
da bomo vse generacije znale 
skupaj hoditi v korak z izzivi,“ 
je zaključil Molan in zbranim 
še čestital ob prazniku.

Čestitkam se je pridružil tudi 
gospodarski minister mag. An-
drej Vizjak, ki je dejal, da je 
vsak praznik priložnost, da se 
zahvalimo ljudem, ki so nad-
grajevali življenje tudi v svo-
je okolje, obenem pa je pri-
ložnost, da se ozremo nazaj 
in pogledamo, kaj smo po-
storili. Dotaknil se je projek-
ta decentralizacije Slovenije 
in izrazil nezadovoljstvo, ker 
dobiva preveč političnih raz-
sežnosti, poskušal pa je str-
niti posavsko misel ter izrazil 
željo po poenotenju: „Izrazi-
mo spoštovanje do Krškega, 
do Sevnice in ostalih, oni pa 
naj pokažejo spoštovanje do 
Brežic, da ne zamudimo te ra-
zvojne priložnosti, da posta-
nemo to, kar smo, saj le v Po-
savju vemo, kaj je najbolje za 

Brežiški slavnostni dogodek v 
polni viteški dvorani Posavske-
ga muzeja v Brežicah se je pri-
čel s slovensko himno v izved-
bi Mešanega pevskega zbora 
Viva, z dopolnjevanjem izpi-

ljenega besedila, ki ga je za-
snovala Milena Jesenko, pa 
sta Kaja in Amir nizala utrinke 
iz brežiške preteklosti ter pre-
pletala slavnostne govornike.

Brežiški župan Ivan Molan se 
je v pogledu na lokalno življe-
nje vanj zazrl z optimizmom. 
Povedal je, da so ob tej prilo-
žnosti izdali tudi bilten, ki že 
na naslovni strani pripoveduje 
o sotočju dveh rek, o jutrih, ki 
so bliže soncu, o gradovih, vo-
dah in vinogradih ter o obča-
nih, ki načrtujejo, gradijo in 
razvijajo. „Vse bolj smo pre-
poznavni v širšem slovenskem 
ozemlju,“ je nadaljeval, „saj 
smo zanimivi tudi za druge 
vlagatelje, pri nas se dogaja-
jo velike investicije, najbolj 
pa sem zadovoljen, da ho-
čejo vse generacije delati in 
ustvarjati na vseh področjih.“ 

Navedel je vrsto investicij, ki 
so se začele ali že tudi kon-
čale v tem letu, se dotaknil 
vrhunskih uspehov brežiških 
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reformacija je Slovencem 
prinesla prvo knjigo in knji-
žni jezik, hkrati pa tudi prvo 
omembo pojma Slovenec. 
Med najvidnejše in najpo-
membnejše osebe tega ob-
dobja sodita tudi s Krškim 
neločljivo povezana Jurij 
Dalmatin, ki je prevedel in 
leta 1584 natisnil Biblijo, ter 
adam Bohorič, ki je spisal prvi 
slovenski pravopis z naslovom 
Zimske urice. S službovanjem 
v naših krajih je povezana 
tudi osrednja osebnost pro-
testantizma Primož trubar, 

ki je leta 1550 napisal Kate-
kizem, prvo knjigo v sloven-
skem jeziku in prvo slovensko 
tiskano knjigo nasploh, kateri 
je dodal še abecednik. trubar 
je napisal več kot 25 knjižnih 

Dan	reformacije	
v	znamenju	štirih	
letnih časov
KRŠKO - V četrtek, 25. oktobra, je v krškem Kul-
turnem domu potekala osrednja prireditev v po-
častitev dneva reformacije, ki ga v Sloveniji na 
zadnji dan v mesecu oktobru obeležujemo kot dr-
žavni praznik od leta 1992.

del ali več kot polovico vseh 
del, ki so jih napisali sloven-
ski protestantski pisci. O tru-
barju, katerega 500-letnico 
rojstva bomo v Sloveniji z vr-
sto prireditev obeležili priho-
dnje leto, je na slovesnosti v 
Krškem spregovoril dr. Miha-
el Glavan, vodja rokopisnega 
oddelka Narodne in univerzi-
tetne knjižnice v Ljubljani. 
Sicer pa je slovesnost pote-
kala v znamenju premierne 
uprizoritve mladinskega igra-
nega dokumentarnega filma 
Krško skozi štiri letne čase, 

ki ga je pripravila ekipa 16 
učencev Osnovne šole Jurij 
Dalmatin Krško pod vodstvom 
mentorjev Garsie Kosinca in 
Katje Volčanjk.

B. Mavsar

Ustvarjalci dokumentarnega filma Krško skozi letne 
čase  

V	Posavju	sami	vemo,	
kaj je najbolje za nas
BREŽICE – S slavnostno sejo, ki se je odvijala v soboto, 27. oktobra, v viteški 
dvorani brežiškega gradu, je brežiška občina praznovanja ob občinskem pra-
zniku oz. t. i. Brežiški oktober pripeljala do vrhunca. Prazničnih dogodkov je 
bilo po celotni občini preko sedemdeset. 

nas.“ Med drugim je v nada-
ljevanju izpostavil še „rojeva-
nje univerzitetnih zametkov“ 
ter poudaril, da se bodo tudi 
na ta način lahko in lažje ure-
sničevali gospodarski izzivi. 

Nato so v ospredje prireditve-
nega dogajanja povabili le-
tošnje občinske nagrajence. 
Priznanje občine Brežice so 
podelili Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu globoko, Ob-
močnemu združenju vetera-
nov vojne za Slovenijo Brežice 
ter Mladinskemu centru Breži-
ce, občinsko nagrado pa Vlad-
ki Kežman, Janezu Kebe-
tu ter Ivanki Zupančič, ki je 
tudi spregovorila v imenu na-
grajencev.

tudi častna občanka Alenka 
Gerlovič je v svoj zahvalni 
nagovor zbranim vpletla mi-
sel, da si tega naziva pravza-
prav ni zaslužila, vendar ga je 
sprejela tudi zato, „da oživi 
misel, ki se je porajala pred 
mnogimi leti - da bi v Breži-
cah postavili stalno zbirko li-
kovnih del posavskih umetni-
kov. Mene so v Brežice sicer 
prinesli, tu sem se naučila ho-
diti in tudi brati, vendar je bil 
to tisti temelj, ki je bil odloči-
len za moje nadaljnje življe-
nje. Preden odidem, bi želela 
uresničiti to že malo zastare-
lo idejo, saj se likovno delo 
uresniči šele takrat, ko je na 
ogled drugim.“

Pred čestitkami gostov, ki so 
prišli iz sosednjih občin, pa 
tudi čezmejnega Samobora, 
je zapel Peter Dirnbek s sku-
pino Vox Populi, nato pa je v 
čarobnem ambientu grajske-
ga obzidja sledilo še družabno 
srečanje s pogostitvijo. 

Marija Kalčič Mirtič

S tem v zvezi so smernice si-
cer sprejeli, vendar so vnesli 
tudi nekaj dopolnitev, in si-
cer, da mora obrambno mi-
nistrstvo, s katerim  Občina 
Krško sklepa protokol o med-
sebojnem sodelovanju, za-

Zelena luč za ureditev 
Goriškega gaja
KRŠKO - Člani občinskega sveta Krško so se v četrtek, 25. 
oktobra, sestali na 15. redni seji, na kateri so največ časa 
in burnih razprav, ki so jih vodili s predstavniki okoljske-
ga, gospodarskega in obrambnega ministrstva, nameni-
li obravnavi smernic za načrtovanje prostorske ureditve 
»Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki – na-
domestno območje za odmetavanje tovora v nujnih po-
stopkih v okviru vojaškega letališča Cerklje ob Krki“. 

gotoviti tudi komunalno ure-
ditev naselij Malo Mraševo in 
Kalce-Naklo, da se skupna 
vrednost projekta in investi-
cij zviša s 5,9  na 6,7 milijo-
nov evrov in da je v sklopu 

nadaljevanje na str. 2

Dobitniki letošnjih oktobrskih nagrad

SPOMIN NA MRTVE – Pojutri-
šnjem, 1. novembra, bomo z 
državnim praznikom dnevom 
mrtvih in krščanskim prazni-
kom vseh svetih obeležili spo-
min na naše pokojne sorodni-
ke, prijatelje in znance. Na 
pokopališčih je bilo zelo ži-
vahno že v minulih dneh, ko so 
številni urejali grobove, prina-
šali cvetje in prižigali sveče, 
na sam praznik pa bodo na po-
kopališčih in ob raznih spomin-
skih obeležjih potekale števil-
ne komemoracije.
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KOStaNJeVICa Na KrKI – tukajšnji občinski svet je 17. okto-
bra na 4. izredni seji za elektorico na volitvah člana držav-
nega sveta iz Posavja izbral Jožico Lešnjak, za kandidatko 
za državno svetnico pa Melito Skušek. Poleg tega so se ko-
stanjeviški občinski svetniki seznanili tudi s sporazumom o 
delitveni bilanci med krško in kostanjeviško občino, ki sta 
jim ga predstavila Franc Pavlin in Natalija Geršak iz Ob-
čine Krško. Na sporazum, ki ne vključuje še vedno odprtih 
vprašanj financiranja obnove gorjanske ceste in ceste sko-
zi Prekopo ter rente za jedrsko elektrarno, so imeli svetni-
ki precej pripomb. Med drugim so menili, da bi morala obči-
na Kostanjevica dobiti ne le delež premoženja, ki ji pripada 
po legi ali po številu prebivalcev, temveč tudi sredstva, ki 
so bila v preteklih letih namenjena za nekdanjo KS Kosta-
njevica na Krki, nato pa z rebalansi proračunov porabljena 
drugje. Sicer pa bo kostanjeviški občinski svet o sporazumu 
predvidoma odločal 8. novembra na redni seji.  P.P.

Zahtevajo	tudi	„doto“	za	nazaj

Slavnostne seje občinske-
ga sveta v Lamutovem li-
kovnem salonu so se poleg 
vodilnih iz političnega, go-
spodarskega, kulturnega in 
društvenega življenja v ob-
čini udeležili tudi župani in 
drugi predstavniki sosednjih 
občin. Župan Mojmir Pusto-
slemšek je v svojem nago-
voru izpostavil največje do-
sežke občine v prvem letu 
delovanja, med drugim spre-
jem osnovnih aktov občine, 
začetek gradnje obvoznice, 
za katero je občino letos pri-
spevala 300 tisoč evrov, ter 
popestritev trgovske ponud-
be v kraju. „Naš kraj naj bo 
zelena oaza med industrij-
sko razvitimi Krškim in Breži-
cami na eni strani ter Novim 
mestom na drugi strani,“ je 
želje glede prihodnjega ra-
zvoja občine strnil župan. 
Vrhunec prireditve je bila po-
delitev naziva častni meščan 
dolgoletnemu predsedniku 
nekdanje KS Kostanjevica 

Milan Herakovič ob bok 
Smrekarju in Kovačiču
KOSTANJEVICA NA KRKI - V občini Kostanjevica na Krki še niso določili občinske-
ga praznika, zato so letos praznovali še na datum praznika nekdanje krajevne 
skupnosti, to je 21. oktobra, ko se spominjajo med drugo svetovno vojno po-
bitih talcev. Osrednja praznična prireditev je bila ravno 21. oktobra slavnostna 
seja občinskega sveta, ki ji je sledila še prireditev Jesen na ta malem plac.

na Krki Milanu Herakoviču, 
ki se je tako pridružil Ladu 
Smrekarju in Milošu Kovači-
ču, edinima doslej s tem na-
zivom. Sejo so popestrili na-
stopi kostanjeviških šolarjev, 
članov pihalnega orkestra in 
vokalne skupine Vita. Sledila 
je še tradicionalna družabna 
prireditev Jesen na ta ma-

lem plac, ki pa jo je na ža-
lost pokvarilo slabo vreme. 
Naslednji dan, 22. oktobra, 
pa je na parkirišču pred Ko-
stanjeviško jamo potekala še 
otvoritev asfaltirane ceste 
do jame, kar je skupen dose-
žek občine in Kluba jamarjev 
Kostanjevica na Krki.

P. Pavlovič

Milan Herakovič (levo) ob podelitvi naziva častni 
meščan Kostanjevice na Krki

Kongres slovenskih gasilcev 
poteka le na vsakih pet let, 
zato so priprave nanj toli-
ko bolj temeljite. V gasilski 
zvezi Krško, ki je bila za go-
stitelja kongresa izbrana med 
štirimi kandidati, so se nanj 
začeli pripravljati že spomla-
di. Doslej so zasnovali gra-
fično podobo kongresa, re-
zervirali potrebne prostore, 
prenočišča za udeležence, se 
dogovorili o prometnem reži-
mu, parkirnih prostorih, re-
darstvu in usmerjanju pro-
meta, zdravstveni službi in 
podobno, predvidena je tudi 
primerna okrasitev mesta. 
Osrednja lokacija dvodnev-
nega kongresa, ki se ga bo 
v petek in soboto, 23. in 24. 

Paradiralo	bo	5000	gasilcev
KRŠKO – V petek, 26. oktobra, se je v Krškem prvič sestal pripravljalni odbor 
za izvedbo 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki bo maja prihodnje leto 
potekal v Krškem. Seje se je udeležilo tudi vodstvo Gasilske zveze Slovenije s 
predsednikom Ernestom Eöryjem in poveljnikom Matjažem Klaričem na čelu.

maja 2008, predvidoma ude-
ležilo 300 do 350 delegatov, 
bo Kulturni dom Krško. Pribli-
žno 5000 gasilcev bo skupaj z 
vozili zagotovo sestavilo veli-
častno parado od križišča pri 
nakupovalnem centru do šta-
diona Matije gubca, kjer bo 
pod reflektorji potekala za-
ključna prireditev s kultur-
nim programom.
Predsednik gasilske zveze Kr-
ško Slavko Šribar vidi v tem 
velikem dogodku tudi prilo-

žnost za vsestransko predsta-
vitev Krškega in okolice, zato 
bodo za udeležence kongre-
sa organizirali tudi izlete in 
oglede zanimivosti Posavja 
ter obiske po prostovoljnih 
gasilskih društvih. Seveda ta-
kšnega dogodka ni moč izpe-
ljati brez podpore lokalne 
skupnosti, ki jo je zagotovi-
la podžupanja Ana Somrak, 
tudi sama aktivna gasilka.

P. Pavlovič       

Predsednik GZ Krško Slavko Šribar in podžupanja Ana 
Somrak pred vzorcem kongresne zastave

BLaNCa – V soboto, 27. oktobra, si je gradbišče He Blan-
ca ogledal minister za finance dr. Andrej Bajuk. Ministru 
so v družbah JP Infra d.o.o. in HSe Skupni podvig predsta-
vili in poudarili prednosti večnamenskosti izgradnje projek-
ta He, ki poleg tega, da z učinkovito rabo potenciala reke 

Save prinaša ljudem in okolju prijazno električno energi-
jo, prinaša še številne druge pridobitve, ki ugodno vplivajo 
na izboljšanje kvalitete življenja v Posavju. V prvi vrsti gre 
za reševanje poplavne problematike, saj se Posavje že pol 
stoletja srečuje s poplavami, ki v vse večjem obsegu »gro-
zijo« naravi in ljudem. 

Predstavitev projektra izgradnje He na spodnji Savi sta pri-
pravila direktorica JP Infra d.o.o. Ana Gračner in direktor 
Skupnega podviga Bogdan Barbič. Srečanja sta se udeležila 
tudi sevniški župan Kristijan Janc in predsednik Odbora za 
He na spodnji Savi Niko Galeša.

Minister Bajuk na gradbišču 
HE	Blanca

Minister Bajuk z ženo (v sredini) med gostitelji obiska 
na gradbišču HE Blanca

POSaVJe – Prvega kroga pred-
sedniških volitev se je v Posav-
ju, ki spada v 6. volilno eno-
to, udeležila več kot polovica 
volilnih upravičencev. tudi po 
njihovi izbiri se je v drugi krog 
uvrstil Lojze Peterle, ki je v 
Sevnici prejel 33,83 %, v  Kr-
škem 29,08 % in v Brežicah 
28,69 % glasov, presenetlji-
vo pa se je kar v dveh od treh 
volilnih okrajev na drugo me-
sto zavihtel kandidat Sloven-
ske nacionalne stranke Zma-
go Jelinčič, ki je v Krškem in 
Sevnici osvojil drugo mesto s 
25,51 % oz. 23,55 % glasov. V 
Brežicah je tako kot v celotni 
Sloveniji drugo mesto zasedel 
dr. Danilo Türk s 23,77 % gla-
sov. Volilna udeležba je bila 
najvišja v Sevnici (58,56 %), v 
Krškem je volilo 55,20 % vo-
lilnih upravičencev, v Brežicah 
pa 51,26 %. 

KrŠKO - Upravna enota Krško 
je na tretjem evropskem CaF 
posvetu v Lizboni 12. oktobra 
uspešno nastopila s svojim 
prispevkom z naslovom "Ma-
nagement kot gonilna sila or-
ganizacijskih sprememb s po-
močjo uporabe modela CaF". 
Prispevek Upravne enote Kr-
ško je bil kot edini iz Slove-
nije predstavljen 270 udele-
žencem iz 25 držav. V njem 
so predstavili glavne mejnike 
na poti Upravne enote Krško 
k poslovni odličnosti in ključ-
ne osebe v procesu stalnega 
izboljševanja delovanja. Po-
memben poudarek prispev-
ka je, da le vodstvo, ki je 
samo motivirano za organiza-
cijske spremembe, potrebne 
za doseganje večje kakovo-
sti upravnih storitev za stran-
ke kot tudi za izboljšanje za-
dovoljstva uslužbencev, lahko 
ustvarja organizacijsko klimo, 
v kateri je to mogoče uspešno 
izpeljati.
„Predstavitev navedene-
ga prispevka skupaj s preje-
timi priznanji, objavljenimi 
prispevki in sodelovanjem v 
projektu Priznanje rS za po-
slovno odličnost od leta 2005 
naprej dokazuje, da je poli-
tika kakovosti Upravne eno-
te Krško že na visoki ravni in 
usmerjena na pravo pot,“ so v 
Upravni enoti Krško zapisali v 
izjavi za javnost.

Upravna	
enota Krško 
na	posvetu	v	
Lizboni

V	Posavju	bi	
šel v drugi krog 
Jelinčič…

DKD Svoboda 
Senovo in KD 
Žarek Dolenja vas

vabita na večer avseni-
kovih pesmi POD ŽIDa-
NO MareLO, ki bo v pe-
tek, 9.11.2007, ob 19.30 v 
Domu 14. divizije na Seno-
vem. Sodelovali bodo seno-
vska folklorna skupina, ŽPZ 
Prepelice in glasbeno pre-
senečenje. Vstopnine ne 
bo. Vabljeni!

vseh investicij obrambno mi-
nistrstvo dolžno sanirati tudi 
površine nekdanjega voja-
škega skladišča kerozina v 
Leskovcu pri Krškem, zatem 
pa izvesti brezplačen pre-
nos lastništva zemljišča na 
Občino Krško. tako so krški 
svetniki prižgali zeleno luč, 
da se na območju goriške-
ga gaja - gre za gozdno ob-
močje med gorico in Velikim 
Mraševim - v okviru vojaške-
ga letališča Cerklje ob Krki 
uredi lokacija za odmetava-
nje tovora iz letal v nujnih 
primerih. 
Sicer pa so se krški svetniki 
med drugim seznanili tudi z 

nepreklicno odstopno izja-
vo Zdravka Kovačiča, pred-
stavnika romske skupnosti 
v krškem občinskem svetu. 
Po navedbah Kovačiča, ki je 
bil občinski svetnik že drugi 
mandat, je podal odstop za-
radi nevzdržnih pritiskov, ki 
so jih nanj vršili znotraj rom-
ske skupnosti, pa tudi oseb-
nih groženj, ki jih je bil de-
ležen z njihove strani. Ker je 
bil Zdravko Kovačič izvoljen 
za občinskega svetnika po 
večinskem volilnem sistemu, 
mora Občina Krško v roku 15 
dni razpisati ponovne volitve 
za romskega svetnika. 

B. Mavsar

nadaljevanje s prve strani

BreŽICe - V četrtek, 18. oktobra, je potekala izredna seja 
Občinskega sveta Brežice. Po uvodnih nesoglasjih so na taj-
nih volitvah izvolili pet elektorjev za volitve člana državne-
ga sveta. to so Jože Avšič, Marko Hercigonja, Vladimira 
Kežman, Tatjana Močan in Jernej Zorko. Za člana državne-
ga sveta pa bo kandidiral Jože Baškovič, ki je prejel največ 
svetniških glasov. Pod drugo točko, pod katero naj bi obrav-
navali smernice za državni prostorski načrt odlagališča radi-
oaktivnih odpadkov v Vrbini pri gornjem Lenartu, pa se je 
razvnela burna razprava. Svetniki so bili deljenega mnenja 
glede smernic, nekateri so menili, da si je potrebno vzeti 
več časa in postaviti trdna stališča in zahteve. Župan je sejo 
prekinil, tako da se je občinski svet na nadaljevanju izredne 
seje sestal včeraj, 29. oktobra. 

M.K.M.

Za člana državnega sveta Jože 
Baškovič



Posavski obzornik - leto XI, številka 22, torek, 30. 10. 2007 �AKTUALNO

Sedanji predsednik Stane 
Bale, ki vodi PgD Šentjanž 
že drugo mandatno obdo-
bje, je že v uvodu najine-
ga pogovora v šentjanškem 
gasilskem domu izpostavil, 
da bo priznanje, ki ga bodo 
prejeli, potrditev in prizna-
nje tako sedanjim kot tudi 
nekdanjim članom: »to pri-
znanje nam veliko pome-
ni. Vendar je potrebno ob 
tem poudariti, da ga ne pre-
jemamo samo za delo v za-
dnjih nekaj letih, temveč za 
aktivnosti, ki smo jih izvaja-
li desetletja. gasilsko udej-
stvovanje naših prednikov 
pa sega celo stoletje nazaj. 
Ob tem priznanju gre naša 
zahvala tudi sokrajanom 
Šentjanža, ki se vključujejo 
in podpirajo naše delovanje, 
in tudi raznim donatorjem, 
ki nas podprejo s finančnimi 
sredstvi.«  

V kroniki šentjanškega pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva se pojavljajo kar tri 
letnice, ki so povezane z 
ustanovitvijo gasilstva v kra-
ju. Po ustnem izročilu naj bi 
delovala skupina mož kot po-
žarna straža v kraju že leta 
1904. Prvič je v pisnih virih 
zabeležena letnica 1907, tri 
leta kasneje, leta 1910, pa 

je nastal prvi ohranjeni dru-
štveni dokument, in sicer so 
to natisnjena društvena pra-
vila, ki so bila predložena v 
potrditev predsedstvu De-
želne vlade na Kranjskem. 
V PgD Šentjanž so kot svo-
jo uradno letnico ustanovi-
tve vzeli leto 1907, četudi 
imajo na praporu, ki so ga 
razvili ob odprtju novozgra-
jenega gasilskega doma leta 
1971, zapisano letnico 1904. 
18. avgusta letos so stole-
tni jubilej delovanja po-
spremili z vrsto prireditev: 
s pokalnim tekmovanjem, s 
slavnostno sejo, razstavo, z 
odkritjem spominske plošče 
na gasilskem domu, s pre-
vzemom novega kombinira-
nega vozila za prevoz mo-
štva znamke Peugeot Boxer 
in kot prvo društvo na obmo-
čju občine Sevnica z razvi-
tjem mladinskega prapora, 
kar samo potrjuje, da ima-
jo v svojih vrstah veliko pod-
mladka. Skupno gre za tre-
tji društveni prapor, prvega 

Priznanje	za	stoletno	delo
in pripravljenost na pomoč
ŠENTJANŽ - V prihodnjih dneh se bodo v občini Sevnica začele vrstiti prireditve v počastitev sevniške-
ga občinskega praznika, ki ga posvečajo spominu na narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, ki je 12. 
novembra 1941 iz nemških zaporov v Sevnici rešil politične zapornike. Osrednja slovesnost, slavnostna 
seja občinskega sveta, bo potekala 11. novembra v tamkajšnji kulturni dvorani, na njej pa bodo tradicio-
nalno podelili tudi letošnja občinska priznanja posameznikom, društvom in organizacijam, ki so s svojim 
delovanjem opazno prispevali h gospodarskemu in družbenemu razvoju lokalne skupnosti. Ker bo najviš-
je občinsko priznanje -  Grb občine Sevnica -  letos prejelo Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šentjanž, 
smo se odpravili v Šentjanž in se tam pogovarjali s predsednikom društva Stanetom Baletom. 

so razvili leta 1971, drugega 
pred desetimi leti ob 90-le-
tnici delovanja in zadnjega 
ob nedavni 100-letnici delo-
vanja. 

Vsekakor je bila ustanovitev 
gasilskega društva v teda-
njem Šent Janžu povezana 

tudi z obratovanjem Jakilo-
vih rudnikov v bližnjem Kr-
melju, kjer niso imeli svo-
jega gasilskega društva, 
temveč so bili Krmeljčani 
člani šentjanškega. Krmelj-
ski premogovniki so v veli-
ki meri s finančnimi sredstvi 
omogočili društvu, da je že 
leta 1929 razpolagalo s prvo 
ročno brizgalno, desetletje 
kasneje pa tudi z motorno 
brizgalno. Obe so v društvu 
ohranili, obnovili in sta raz-
stavljeni v gasilskem domu.

»Danes poleg zadnje prido-
bitve, kombiniranega vozila, 
katerega investicija je zna-
šala preko 29.000 evrov in 
smo jo realizirali s pomočjo 
sredstev, ki so jih prispeva-
li donatorji, gasilska zveza 
Sevnica in Občina Sevnica, 
razpolagamo še z gasilsko 
prikolico z opremo, motor-
no brizgalno in z 10.000-li-
trsko cisterno za prevoz 
vode. Z njo smo letos v su-
šnih mesecih prepeljali kra-

janom v hribovitem prede-
lu naše krajevne skupnosti 
kar 1.500.000 litrov vode. to 
je vsekakor postala naša po-
membna aktivnost, čeprav 
osnovna dejavnost seveda 
temelji na zagotavljanju po-
žarne varnosti na našem ob-
močju. Letno, najpogosteje 
zaradi udarov strele, opravi-
mo od tri do pet požarnih in-
tervencij,« je povedal Bale.

Šentjanških gasilcev je sku-
pno 132, najmlajši obisku-
je malo šolo, najstarejše-
mu je 82 let. Zastopani so 
v kategorijah cicibanov, pi-
onirjev, mladincev, članov a 
in članov B, članic a in ve-
teranov. Njihovo delo je po-
leg usposabljanj, izobra-
ževanj, vaj in udeleževanj 
na tekmovanjih vpeto tudi 
v društveno in družabno ži-
vljenje v krajevni skupno-
sti Šentjanž. tako so med 
drugim šentjanški gasilci ti-

sti, ki odstopijo svoje pro-
store v gasilskem domu za 
razne razstave, postavlja-
jo novoletne smrečice in pr-
vomajske mlaje, daleč nao-
koli pa so prepoznavni tudi 
po tradicionalnem Florjano-
vem žegnanju, ki so ga letos 
v mesecu maju že enajsto 
leto zapored pripravili v Bu-
dni vasi in na katerega pova-
bijo krajane in predstavnike 
sosednih gasilskih društev. 
Šentjanški gasilci sodelujejo 
pravzaprav pri vseh večjih 
prireditvah v kraju, pogo-
sto priskočijo na pomoč tudi 
pri zagotavljanju varnosti v 
prometu oziroma pri raznih 
zaporah cest, urejanju par-
kiranja ipd., že vrsto let pa 
ob novem letu natisnejo ko-
ledar, ki ga razdelijo po vseh 
gospodinjstvih krajevne sku-
pnosti. 

Veliko prostovoljnega dela in 
časa po besedah Staneta Ba-
leta vložijo tudi v urejanje 
svojih prostorov: »Od leta 
1971 dalje smo dom gradili 
in urejali na podlagi razpo-
ložljivih sredstev, v zadnjih 
letih pa smo na gasilskem 
domu, v katerem se nahaja-
ta tudi eno stanovanje in fri-
zerski salon, zamenjali med 
drugim ostrešje, strešno kri-
tino, okna, vrata na objektu, 
zunanjo fasado, med drugim 
obnovili tlake in ploščice 
v objektu. Sanacijska dela 
smo opravili tudi v kletnih 
prostorih oziroma v dveh ga-
ražah, ki sta bili tako prepo-
jeni z vlago, da nista bili pri-
merni za garažiranje vozil.«  
Še pred petimi leti so svoje 
člane sklicevali in opozarjali 
na požarno nevarnost preko 
ročnega alarma, zatem pa so 
opremili dom z  avtomatskim 
alarmom, ki se sproži ob ob-
vestilu regijskega centra za 
obveščanje Brežice. Za pre-
izkus je ta sprožen tudi vsa-
ko prvo soboto v mesecu.

S svojo interventno pripra-
vljenostjo pokrivajo šen-
tjanški gasilci območje do 
radeškega Svibnega, do Cir-
nika in Krmelja. tudi avgu-
stovsko neurje leta 2005 ni 
povsem zaobšlo njihove kra-
jevne skupnosti, pri čemer 
je šentjanška gasilska enota 
uspešno sodelovala pri pla-
zu na Osredku ter pri sanaci-
ji in čiščenju struge potokov 
Hinja in Potok. aktivnih čla-
nov, ki se lahko udeležuje-
jo gašenj požarov, je nekaj 
preko 30, vsem šentjanškim 
ekipam pa poveljuje povelj-
nik Jože Zupan.

Kot nam je še povedal Stane 
Bale, imajo veliko načrtov 
tudi za v prihodnje. Najprej 
želijo nabaviti nove gasilne 
cevi in vgraditi nadstreške 
nad garažna vrata. Seveda 
pa je vse odvisno od finanč-
nih sredstev, ki jih je vselej 
premalo.

Bojana Mavsar

Stane Bale

Gasilski dom v Šentjanžu

V Pečicah so pripravili več do-
godkov, saj so poleg osrednje 
slovesnosti vzporedno poteka-
le še druge aktivnosti – kolesar-
jenje ter planinski pohod mimo 
spominskih obeležij iz NOB, 
manjkala pa ni niti konjenica s 
slovensko zastavo.

V nagovoru lepemu številu po-
hodnikov in ostalih udeležen-
cev, ki so se povzpeli do Pečic, 
je spregovoril predsednik OO 
ZB NOB Brežice Roman Zak-
šek, ki je poudaril, da je otrok 

svobode, rojen po drugi sve-
tovni vojni in tudi zato ne želi 
biti obremenjen s preteklo-
stjo, pač pa se čuti poklicane-
ga, da poenoti ter združi raz-
kol med slovenskim narodom, 
ki se ne more zediniti, kakšna 
so zgodovinska dejstva. „Ni-
smo levi, nismo desni – ampak 
Slovenci,“ je dejal ter nadalje-
val, da so slovenski partizani 
borci za slovenski narod in ni-
majo z izvensodnimi poboji ni-
česar. „Za to je odgovorna ko-
munistična oblast.“

Predsednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slove-
nije Janez Stanovnik je v zve-
zi s tem dejal: „In levo in de-
sno in sredinsko in postransko 
- vsi smo Slovenci. Kot Slovenci 
enako mislimo, v mnogih stva-
reh pa imamo drugačne pogle-
de in o tem se je potrebno med 
seboj pogovarjati, ne pa prete-
pati. V preteklosti so šli zaradi 
različnih pogledov v bratomor-
no vojno,  slovenski partizani 
so bil del zavezniških armad, 
ki so pomagale osvoboditi naše 
ozemlje in to so vrednote, ki 
jih ni mogoče spremeniti. Bili 
smo partizani, ki smo se  bori-
li za isto stvar, ne glede, kam 
smo pripadali, če smo ali nismo 
hodili v cerkev. Zgrešeno je, če 

Sovraštva	iz	vojne	
ne	smemo	prenašati	
v	sedanjost
PEČICE – V sklopu prireditev ob prazniku občine Breži-
ce je Športna zveza Brežice v sodelovanju s Planinskim 
društvom Brežice, Krajevno skupnostjo Pečice in Ob-
činsko organizacijo zveze borcev v soboto, 27. oktobra, 
pripravila tradicionalni pohod Po poteh brežiške čete.

kdo misli, da so se partizani bo-
rili proti veri, v partizanskih vr-
stah je bilo veliko duhovnikov, 
še posebej na Primorskem. So-
vraštva iz vojne ne smemo pre-
našati v sedanjost, saj je vojna 
že sama po sebi zločin, ki dela 
nove zločine ter vzbuja sovra-
štvo ter željo po maščevanju.“ 
V nadaljevanju je med drugim 
dejal, da razume povojne po-
boje, vendar jih ne odobrava. 

Minister za gospodarstvo mag. 
Andrej Vizjak pa je izpostavil, 

naj imamo jasen in spoštljiv 
odnos do preteklosti. „trezna 
in objektivna ocena sedanjosti 
pa je ključna za dobro in učin-
kovito načrtovanje prihodno-
sti, brez spoštovanja vrednot, 
na katerih temelji naša zgodo-
vina, smo kot ladja brez krmi-
la. Vse, kar smo Slovenci pre-
trpeli v preteklosti, mora biti 
izhodišče za naprej, saj smo 
bili vedno uporen narod. Soo-
čiti moramo iste poglede in po-
iskati skupne rešitve. S krvjo 
tlakovana slovenska zgodovi-
na nas je naredila za svoboden 
narod, ki se samostojno odloča 
o prihodnjih korakih. Če ne bi 
bilo slovenskih partizanov, če 
ne bi bilo tudi teh mladih pa-
dlih fantov tu, bi bila ta zgo-
dovina bistveno drugačna. V 
njihov časten spomin tudi ob-
čina Brežice praznuje svoj pra-
znik,“ je med drugim še pove-
dal Vizjak. 

Spregovorili so še nekateri dru-
gi udeleženci, med njimi pred-
sednik KS Pečice Janez Omer-
zel ter predstavniki borčevske 
organizacije iz Hrvaške. Pri-
reditev je vodila Ida Ostrelič, 
kapelski godbeniki, trebeški 
drotarji in Fantje artiški pa so 
poskrbeli za kulturni utrip. 

Marija Kalčič Mirtič

Letošnji	
sevniški 
nagrajenci	
Sevniški občinski svet je 
17. oktobra na 9. redni seji 
sprejel sklep, da bo ob le-
tošnjem občinskem pra-
zniku najvišje priznanje, 
grb Občine Sevnica, pre-
jelo Prostovoljno gasilsko 
društvo Šentjanž. Ob tem 
bodo podelili tudi dve zla-
ti in štiri srebrne plakete. 
Zlato plaketo bosta preje-
la trubarjev dom upoko-
jencev Loka pri Zidanem 
Mostu ter Horizont Inženi-
ring, Srebrno plaketo Obči-
ne Sevnica pa Ljudski pev-
ci Boštanj, Stane Erman iz 
Šentjanža, Renata Osraj-
nik iz Krmelja ter boštanj-
ski župnik Alfonz Žibert. 

Obrazi Brestaničanov 
BreStaNICa - Na rajhenburškem gradu so 19. oktobra odpr-
li fotografsko razstavo brestaniške rojakinje Vladke Likar Ko-
bal z naslovom Obrazi, ujeti v trenutku časa. Kot pedagoginja 
je znala dijake usmerjati na področju fotografije, saj so se le-
ti kasneje izkazali z vrsto domačih in tujih priznanj. Po upo-
kojitvi se je intenzivneje posvetila fotografiji in priredila vr-
sto razstav. ena izmed teh je tudi razstava z naslovom Obrazi, 
ujeti v trenutku časa, s katero je Kobalova kot izrazita portre-
tistka ujela v objektiv 16 Brestaničank in Brestaničanov v raz-
ponu natanko desetih let. Vsem je skupno, da jih je Kobalova 
predstavlja na fotografijah leta 1977, 1987, 1997 in 2007, pri 
čemer gledalec sledi tudi odraščanju portretiranca preko otro-
ških, mladostnih in zrelejših potez. Fotografsko razstavo je Ko-
balova dopolnila tudi z enako poimenovano brošuro.  B.M.

Janez Stanovnik (desno) med govorom v Pečicah
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V Inpletu praznujemo 25 let uspešnega dela in 
uveljavljanja podjetja na mednarodnem trgu.  

V tem jubilejnem letu 
se z velikim upanjem 

in dobrimi željami 
za našo skupno prihodnost 

pridružujemo čestitkam 
ob prazniku Občine Sevnica!

25 let
www.inplet.si

Občina Sevnica praznuje. 
 Mi praznujemo z vami.
  
    Čestitamo!

Spoštovane občanke in občani Sevnice, spoštovane 
članice in člani Občinskega sveta!

Ob prazniku Občine Sevnica vam iskreno čestitamo 
in želimo veliko uspehov tudi v prihodnje. Obenem se 

vam zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje, z željo 
ohranjati in krepiti dobre medsosedske odnose med 

občinama v okviru razširjene posavske regije.

Župan Občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci

Prešernova ulica 1
8290 Sevnica

Telefon: 07 814 03 04
www.knjiznica-sevnica.si

Knjižničarke Knjižnice Sevnica
ob prazniku čestitamo vsem prebivalcem 

Občine Sevnica!

Vabimo vas, 
da nas obiščete v novi knjižnici v Sevnici

ter naših izposojevališčih v Loki in Krmelju.

Iskreno čestitamo 
ob prazniku občine Sevnica 

in želimo dobre želje 
vsem občankam in občanom.

Sobota, 3. novembra 2007 
ob 15. uri v Križišču: Otvoritev posodobljene ceste Križi-
šče - Pekel (Občina Sevnica, Krajevni skupnosti Boštanj in 
Krmelj)
ob 19. uri v Kulturni dvorani Šentjanž: „Pridi jesen“ - pro-
mocijski koncert pesmi z nove zgoščenke (Ljudske pevke 
Solzice Budna vas) 

Nedelja, 4. novembra 2007
ob 10. uri v Kulturni dvorani Šentjanž: Družabna priredi-
tev ob razvitju prapora Društva vinogradnikov Šentjanž 
ter zaključek Bučarijade 2007 (Društvo vinogradnikov Šen-
tjanž, turistično društvo Šentjanž)
ob 16. uri v Športnem domu Sevnica (pri bazenu): Marti-
nov koncert ob zvokih narodnozabavnih ansamblov (Dru-
štvo narodnozabavnih ansamblov Sevnica)

Ponedeljek, 5. novembra, do petka, 30. novembra 2007
v okviru odpiralnega časa Domoznanskega oddelka Knji-
žnice Sevnica: Razstava domoznanskega gradiva (Knjižni-
ca Sevnica) 

Torek, 6. novembra 2007
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica: »Miška kaško kuha-
la« - lutkovna predstava v izvedbi gledališča Zapik (JS rS 
za kulturne dejavnosti OI Sevnica)

Sreda, 7. novembra 2007
ob 16. uri na parkirišču pri poslovno stanovanjskem cen-
tru Krmelj: Otvoritev poslovno stanovanjskega centra Kr-
melj ter obnovljenega gasilskega doma (Občina Sevnica, Sl 
inženiring d.o.o., PgD Krmelj, Krajevna skupnost Krmelj)
ob 17. uri v Zavetišču pod sv. Rokom: »Utrinki s sevniške 
planinske poti, poti Lojza Motoreta« - razstava fotografij 
Ljuba Motoreta (Planinsko društvo Lisca Sevnica)
ob 17.30 uri v Kulturni dvorani Sevnica: »Kaj nam prina-
šajo podnebne spremembe?« - predavanje prof. dr. Luč-
ke Kajfež Bogataj (Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev 
in strokovnjakov)

Sobota, 10. novembra 2007
ob 10. uri v Kulturni dvorani Sevnica: Srečanje izgnancev 
občine Sevnica z otvoritvijo razstave »Spomini na izgnan-
stvo« (Koordinacijski odbor Društva izgnancev Sevnica) 

ob 10. uri v Športnem domu Sevnica (pri bazenu): Prvo dr-
žavno kvalifikacijsko plesno tekmovanje v standardnih in 
latinsko ameriških plesih (Plesni klub Lukec Krško)
ob 13. uri v Športni dvorani Sevnica: Nogometni turnir za 
pokal Občine Sevnica (Športna zveza Sevnica)
ob 14. uri na parkirišče pri trgovini na Studencu: Predsta-
vitvena povorka vinogradniških običajev (Društvo vinogra-
dnikov Studenec)
ob 15.30 uri v prireditvenem šotoru na igrišču na Studen-
cu: »Martinovanje na Studencu« - družabna prireditev z 
etnološko razstavo (Društvo vinogradnikov Studenec)

Nedelja, 11. novembra 2007
ob 9. uri pri Gostilni Janc na Studencu: Tradicionalni po-
hod na Primož z družabnim srečanjem (Društvo vinogra-
dnikov Studenec)
ob 10.30 uri na Sv. Joštu pod Lisco: Martinova nedelja 
s pokušino mladega vina (Kulturno športno turistično dru-
štvo razbor)
ob 18. uri v Gasilskem domu Trnovec: »Krst mošta na Mar-
tinovo« - družabna prireditev (Jurjevci iz trnovca)
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PROGRAM	
PRIREDITEV	OB	

PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA	2007

Petek, 9. novembra 2007
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica: 

OSREDNJA SLOVESNOST 
OB PRAZNIKU OBČINE S PODELITVIJO PRIZNANJ 

IN KULTURNIM PROGRAMOM
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Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 3, 
Sevnica, tel.: 07 81 627 60

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Odpiralni čas: 
31.10. od 8.00 do 18.00 ure
01.11. od 8.00 do 11.00 ure

 Pridružujemo se voščilom 
ob občinskem prazniku.

Prebivalcem občine Sevnica 
čestitamo za praznik.

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!

Praznovanje je čas, ko se ozremo na prehojeno pot 
in delamo načrte za prihodnost. 
Čestitamo vam za dosežke v minulem letu in se vam 
zahvaljujemo  za sodelovanje.
Želimo vam lepo praznovanje občinskega praznika 
in se veselimo nadaljnjega sodelovanja v dobrobit vseh 
Posavk in Posavcev.

Ivan Molan,
župan Občine Brežice s sodelavci

Iskrene čestitke ob prazniku občine 
Sevnica ter prijetno praznovanje vam 

želi Plastoform d.o.o. Pe Blanca.

Plastoform d.o.o., PE Blanca, Kladje nad Blanco 33, Blanca

Ob  prazniku občine  Sevnica  
čestitamo vsem občankam in občanom. Občini Sevnica se 
zahvaljujemo za pomoč pri opremi Zaposlitvenega centra.

V okviru občinskega praznovanja vabimo zainteresirane na dan 
odprtih vrat, ki bo dne 30.11.2007 od 8.00 do 14.00 ure 

v prostorih Inde, na Prvomajski ul. 14 v Sevnici.

INDE d.o.o. Sevnica INDE - POSAVJE
Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Zaposlitveni center in socialna vključenost

Prvomajska ulica 14, 8290 SEVNICA

Spoštovane občanke in občani, svetniki in svetnice 
občine Sevnica!

Ob vašem občinskem prazniku vam z veseljem 
in ponosom čestitamo ter vam želimo veliko dobrega 
počutja in pristnih medosebnih odnosov.

Veselimo se skupnega sodelovanja in ustvarjanja 
boljšega jutri.

Mojmir Pustoslemšek,
župan Občine Kostanjevica na Krki

s sodelavci

Ponedeljek, 12. novembra 2007
ob 9. uri na Glavnem trgu, Sevnica: Položitev venca na 
spominsko ploščo pri sodišču (Združenje borcev za vredno-
te NOB OO Sevnica)
ob 9.30 uri na Trgu svobode, Sevnica: Položitev venca pri 
osrednjem spomeniku narodnoosvobodilnega boja v Sev-
nici (Združenje borcev za vrednote NOB OO Sevnica)
ob 10. uri v Lekos Galeriji Ana: Slavnostna seja s podeli-
tvijo priznanj članom ZB za vrednote NOB Sevnica (Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB OO  Sevnica)

Ponedeljek, 12. novembra, do petka, 16. novembra 2007
od 9. do 16. ure v Trubarjevem dom upokojencev Loka pri 
Zidanem mostu: Teden odprtih vrat v Trubarjevem domu 
upokojencev Loka pri Zidanem mostu (trubarjev dom upo-
kojencev Loka pri Zidanem mostu) 

Ponedeljek, 12. novembra, do petka, 30. novembra 
2007

v okviru odpiralnega časa Knjižnice Sevnica: »Utrinki s 
sevniške planinske poti, poti Lojza Motoreta« - razstava 
fotografij Ljuba Motoreta (Knjižnica Sevnica)

Torek, 13. novembra 2007
ob 18. uri v sobi za prireditve Knjižnice Sevnica: »Pote-
panja po sevniški občini« - predavanje Vinka Šeška (Knji-
žnica Sevnica) 

Četrtek, 15. novembra 2007
ob 15. uri v podjetju Tanin d.d. Sevnica, Hermanova ce-
sta 1: Novinarska konferenca župana ob prazniku Občine 
Sevnica (Občina Sevnica)
ob 16. uri na Savski cesti (most pri podjetju Tanin): Otvo-
ritev komunalno urejene Savske ceste (Občina Sevnica)
ob 17. uri v galeriji na gradu Sevnica: „Sevniška voščen-
ka je jabolko“ - otvoritev galerije (Vrtec Ciciban Sevnica, 
skupina rožice, Javni zavod KŠtM)

Petek, 16. novembra 2007
ob 14. uri v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri 
Zidanem mostu: Obeležitev 60. obletnice Trubarjeve-
ga doma upokojencev (trubarjev dom upokojencev Loka 
pri Zidanem mostu) 
ob 16. uri v Mrtovcu: Otvoritev posodobljene ceste Mr-
tovec (Občina Sevnica, Krajevna skupnost Boštanj) 
ob 19. uri v Kulturni dvorani Blanca: »Večer zabavne 
glasbe z gosti« - samostojni koncert (godba Blanški vi-
nogradniki)

Sobota, 17. novembra 2007
ob 9.30 uri v šahovski sobi v Športnem domu v Sevni-
ci (pri bazenu): Hitropotezno šahovsko tekmovanje za 
pokal Milana Majcna (Šahovski klub Milan Majcen) 
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Izvajanje investicijske dejavnosti

Za koristno uporabo 
in privlačno podobo 
ob reki Savi v Posavju

Občankam in občanom občine Sevnica 
čestitamo ob občinskem prazniku.

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku občine Sevnica.

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Vsem občankam in občanom 
ter našim gostom iskreno čestitamo 

ob prazniku občine Sevnica.

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

PEKARNA
KRUHEK

Od NOVEMBRA dalje
CELODNEVNA
PEKA KRUHA

Prišla hladna je jesen med nas,
v pekarni Kruhek čaka na vas
topel kruh in pecivo ves čas.

Zate vedno v akciji za 0,95 evra
800 gramski kruhek je.

Novo!
Skozi ves dan na voljo 
topel kruh in pecivo
Čestitamo ob prazniku!

O
lga in K

arel K
ozole s.p., Trg svobode 40, Sevnica,
 Tel.: 07 81 60 880

KrMeLJ - Krajevna skupnost Krmelj je v petek, 19. oktobra,  
praznovala svoj krajevni praznik. Predsednica Slavica Mirt 
je na prireditvi v Kulturnem domu Svoboda predstavila eno-

letno delo in nekatere načrte za naprej. V programu so so-
delovali učenci Osnovne šole Krmelj, v preddverju doma pa 
je bila ob 10. letnici delovanja Judo kluba Olimpija Krmelj 
otvoritev razstave. Krajanom je ob prazniku čestital tudi 
župan Kristijan Janc. 

Krajevni praznik v Krmelju

S prireditve ob krajevnem prazniku Krmelj (foto: J. 
Mirt)

(+386) 41 741 487 
arhejdoo@siol.net

www.arhej.com

ČESTITAMO VAM OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU IN VAM ŽELIMO 

VELIKO USPEHOV! 

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE

- Kanal TV pregledi odtokov (SIS EN 13508-2:EASY BAU)
- Sanacija kanalizacije brez izkopa
- Lokaliziranje kanala z Radio - Sondo
- Vodotesnost kanalizacije in spojev (SIST EN 1610)
- Odstranjevanje nevarnih odpadkov (ADR)
- Hišno in industrijsko čiščenje cevi iztokov in kanalov
- Čiščenje pod vodnim pritiskom
- Praznenje maščobnih oljnih lovilcev ter greznic
- Lokaliziranje vodovodne lekaže
- Odstranjevanje in rezanje betonskih oblog

041 630 454 tudi ob nedeljah in praznikih
internet: www.rohr-blitz.si, e-mail: rohr-blitz@siol.net

30
let

30
let

Pridružujemo se voščilom ob občinskem prazniku!

ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: »Pozdrav z Mir-
ne na Razbor« - kulturna prireditev (Kulturno športno tu-
ristično društvo razbor)

Nedelja, 18. novembra 2007
ob 11. uri na igrišču na Bregu: Predaja namenu igrišča 
na Bregu z otvoritvenim nogometnim turnirjem (Obči-
na Sevnica, Krajevna skupnost Loka, Športno kulturno tu-
ristično društvo Loka)
ob 17. uri v Gasilskem domu Telče: »Zapojmo skupaj« - 
družabna prireditev ob 5. obletnici delovanja Ljudskih 
pevk s Telč (Kulturno športno društvo telče) 

Četrtek, 22. novembra 2007
ob 11. uri v Kulturni dvorani Sevnica: »Moj kraj, moja 
občina« - predstavitev raziskovalnih nalog učencev s 
področja turizma (turistična zveza občine Sevnica) 
ob 19.30 uri v Kulturni dvorani Sevnica: »Prigode do-
brega vojaka Švejka« - črna komedija v izvedbi Šen-
tjakobskega gledališča (JS rS za kulturne dejavnosti OI 
Sevnica)

Sobota, 24. novembra 2007
 ob 18. uri na Gradu Sevnica: Srečanje Sevničanov, ki 
delujejo izven meja občine Sevnica (Občina Sevnica)
ob 19. uri v Gasilskem domu Trnovec: Družabna prire-
ditev ob 10. obletnici delovanja KD Franc Požun Zabu-
kovje (Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje)
ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Sevnica: Koncert 
učencev petja Glasbene šole Sevnica (glasbena šola 
Sevnica) 
ob 19.30 uri v Domu krajanov na Razborju: Razborski 
večer z gostjo dr. Meto Tavčar (Kulturno športno turistič-
no društvo razbor)

Nedelja, 25. novembra 2007
ob 11. uri na Telčah: Otvoritev mrliške vežice na Tel-
čah (Krajevna skupnost tržišče)

Četrtek, 29. novembra 2007
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica: »V varstveno de-
lovnem centru je veselo« - veseloigra v izvedbi varo-
vancev (VDC Krško – Leskovec)
ob 18. uri na Gradu Sevnica: »Kamni govorijo« - otvori-
tev stalne zbirke (Javni zavod KŠtM)

Petek, 30. novembra 2007
od 8. do 14. ure v INDE d.o.o. Sevnica: Dan odprtih vrat 
v zavodu Inde – Posavje, zaposlitvenem centru Sevnica 
(INDe d.o.o. Sevnica, Inde-Posavje)

VLJUDNO VABLJENI!
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Investicija, katere predra-
čunska vrednost je 4,8 mio 
evrov, zajema izgradnjo ce-
lotne nove šole za potrebe 

devetih oddelkov v skladu z 
Navodili za graditev osnov-
nih šol v republiki Slove-
niji. Od normativnih povr-
šin odstopa le telovadnica, 
kjer so bile upoštevane že-
lje krajanov in športnih dru-
štev s tega območja. Mini-
strstvo za šolstvo in šport 
je investicijo uvrstilo na 79. 
mesto med osnovnimi šola-

Načrtovane aktivnosti za gradnjo 
nove osnovne šole v Tržišču
V Osnovni šoli Tržišče so se sestali predstavniki sveta šole, Sveta Krajevne skupnosti Tržišče in pred-
stavniki Občine Sevnica in se seznanili z rezultati prijave investicije v izgradnjo osnovne šole Tržišče na 
razpis Ministrstva za šolstvo in šport za prijavo investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega 
šolstva za vključitev v proračunsko leto 2008. 

mi. Ker pa je sprejelo v so-
financiranje le prvih priori-
tetnih 20 projektov, jasnega 
terminskega plana pričetka 

gradbenih del v tržišču še 
ni mogoče določiti. Dela se 
bodo predvidoma pričela v 
letih 2009 oziroma 2010. Do 
pričetka gradnje pa se bodo 
nadaljevale druge aktivno-
sti, ki so prav tako potreb-
ne za celostno rešitev šol-
skega kompleksa v tržišču. 
tako je Občina Sevnica del 
potrebnih zemljišč že odku-

pila, za preostali del pa se 
predvideva odkup do konca 
letošnjega leta. Pričele so 
se tudi aktivnosti za izvedbo 

postopka javnega natečaja 
za izbiro strokovno najpri-
mernejše rešitve za name-
ravano gradnjo. Prav tako je 
potrebno tudi urediti avto-
busno postajališče za šolske 
avtobuse, zunanje igrišče, 
parkirišča in novo dostopno 
pot do bodoče nove zgrad-
be šole. Del teh ureditev 
se bo predvidoma realiziral 

že naslednje leto, sredstva 
zanje pa se bodo zagoto-
vila med drugim tudi iz sa-
moprispevka. Zgradba sta-

re šole je bila zgrajena leta 
1888, zato krajani želijo, da 
bi v naslednjem letu ob pra-
znovanju 120-letnice obsto-
ja šolske zgradbe uresničili 
vsaj del zastavljenih ciljev, 
ob praznovanju 140-letnice 
šolstva v tržišču v letu 2009 
pa odprli vrata nove šolske 
zgradbe.

Sedanja objekta OŠ Tržišče bo nadomestila nova šola (foto: V. Zupančič)

Sofinanciranje komunalnih 
in infrastrukturnih projektov
V prostorih regionalne razvojne agencije Posavje je poteka-
la 12. seja Sveta regije Posavje, ki jo sestavljajo župani Ob-
čin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica, radeče in 
Bistrica ob Sotli. Seznanili so se s končnim poročilom o pri-
dobljenih sredstvih iz prvega razpisa za prednostno usmeri-
tev regionalni razvojni programi, kjer je regija uspela prido-
biti 65,7 % sredstev, namenjenih za Spodnjo posavsko regijo 
in bila med najuspešnejšimi regijami v Sloveniji. Za Občino 
Sevnica je za ureditev vodovodov Šentjanž, Studenec in Pri-
mož odobreno sofinanciranje v višini 1,35 mio evrov v treh 
letih s strani evropske unije iz sredstev evropskega sklada 
za regionalni razvoj v okviru operativnega programa krepi-
tve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 
v okviru razvojne prioritete »razvoja regij«. Za drugi jav-
ni razpis bo občina Sevnica prijavila sofinanciranje obnove 
omrežja cest po občini v skupni višini preko 500.000 evrov. 
Za velike projekte občina zelo tež-
ko zagotavlja svoj delež sredstev. 
V nadaljevanju so člani podprli še 
predlog sprememb odlokov zaradi 
vključenosti Občin Bistrica ob Sotli 
in radeče v razvojno regijo Posavje 
in se seznanili s postopki za vzpo-
stavitev lokalnih akcijskih skupin 
za izvajanje programov s področja 
kmetijstva. Občine bodo poskušale 
pridobiti tudi sredstva iz kohezij-
skega slada za celostno povezova-
nje vodnih virov v Posavju.

SeVNICa – V petek, 19. oktobra, je potekala na gradu Sevni-
ca otvoritev likovne razstave z naslovom Dotik v organizaciji 
sevniškega društva K.N.O.F. (Kreativnost Nam Ohranja Fanta-
zijo). Predstavljena so bila likovna dela mladih, še ne uvelja-
vljenih ustvarjalcev. Društvo K.N.O.F. iz Sevnice je neprofi-
tno združenje mladih, ki se ukvarja s prirejanjem kulturnih, 
glasbenih, športnih in mladinskih prireditev. trenutno sekcija 
Umetnost pripravlja dolgoročen projekt s pomenljivim naslo-
vom Umetnost za ljudi kot sva jaz in ti. Predsednica društva 
Mojca Metelko pravi, da v društvu ponujajo priložnost vsako-
mur, predvsem pa tistemu, ki si želi, da bi njegova umetniška 
dela  zagledala »luč sveta«. Prva v okviru projekta je bila otvo-
ritev razstave na sevniškem gradu, kjer je ustvarjalce pozdravi-
la Breda Drenek Sotošek, podžupanja Občine Sevnica. 

Smilja Radi, foto: Petra Biderman

Ustvarjalnost	in	domišljija	ne	poznata	meja

Del razstave Dotik je potekal v atriju sevniškega gradu 
in del v galeriji gradu - na sliki so mladi umetniki.

Občinski svet Občine Sevnica je na svoji 9. redni seji obrav-
naval poročilo o možnostih plinifikacije Boštanja. O pogo-
jih bodo seznanili krajevno skupnost, krajani pa bodo pre-
ko ankete izrazili svoj interes do morebitnega nadaljevanja 
projekta. V prvi obravnavi so sprejeli spremembe odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, s katerimi se bo 
uvedlo plačevaje nadomestila za nezazidana stavbna ze-
mljišča na območjih, kjer so izdelani prostorski načrti obči-
ne. Določili so štiri lokacije za postavitev hitrostnih ovir na 
Drožanjski cesti in se seznanili s predlogom proračuna obči-
ne za leto 2008, v katerem so v ospredju projekti, ki so so-
financirani z državnimi in evropskimi sredstvi. Izvolili so šti-
ri  predstavnike Občine Sevnica, ki bodo volili predstavnika 
Posavja v Državni svet. Izdali so tudi soglasje k razrešitvi 
dosedanjega direktorja Zdravstvenega doma Sevnica in po-
trdili cene pokopaliških storitev v nekaterih krajevnih sku-
pnostih.

Oktobrska seja občinskega 
sveta

Seja občinskega sveta (foto: V. Zupančič)

V Podvrhu so krajani pripravili otvoritev vodovoda, ki ga je 
zgradilo Javno podjetje Komunala Sevnica, precej del pa 
so opravili sami krajani. Vodovod, ki zagotavlja zdravo pi-

tno vodo okrog 70 gospodinjstvom, je del sevniškega vodo-
vodnega omrežja. Investicijo preko 200.000 evrov vredne-
ga sistema je večinsko financirala Občina Sevnica, svoj del 
sredstev pa so prispevali še krajani in Krajevna skupnost Za-
bukovje. Občina še naprej uspešno uresničuje strategijo vo-
dooskrbe s povezavo in izgradnjo velikih vodovodnih siste-
mov, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Sevnica. 

Otvoritev	vodovoda	v	Podvrhu

Nov vodohran v Podvrhu (foto: V. Zupančič)

Sevniški otroci so bogatejši za 
še eno zelo lepo urejeno otro-
ško igrišče, kjer se bodo lah-
ko družili, igrali, sklepali nova 
prijateljstva in tako kvalitetno 
preživljali prosti čas – k temu 
bodo prispevala nova igrala in 
travnato igrišče za nogomet, 
ki je rezultat skupnega pro-
jekta Župnijskega urada Sev-
nica ter Salezijanskega mla-
dinskega centra Sevnica, ki 
ga je finančno podprla Obči-
na Sevnica ter donatorji iz tu-
jine. Na otvoritvi, kjer so v 
bogatem kulturnem progra-
mu sodelovali učenci glas-
bene šole Sevnica ter učenci 
1. in 2. razreda, ki obiskujejo 
verouk v sevniškem župnišču, 
je kot slavnostni govornik so-
deloval predsednik Nove Slo-
venije in finančni minister 
dr. Andrej Bajuk. Podeljene 
so bile tudi zahvale donator-
jem, ki so omogočili prenovo 
otroškega igrišča - med nji-

Otvoritev prenovljenega otroškega 
igrišča in obisk dr. Andreja Bajuka
SEVNICA – V starem mestnem jedru Sevnice je v soboto, 27. oktobra, potekala  slovesna otvoritev  pre-
novljenega otroškega igrišča v Salezijanskem mladinskem centru.

mi je bila skupina dobrih lju-
di z imenom Prijatelji Župnije 
Sevnica iz Stuttgarta (pove-
zal jih je bivši sevniški žu-
pnik Ciril Slapšak, ki že ne-
kaj let prebiva v Stuttgartu). 
Le-ti so za obnovo otroškega 
igrišča zbrali 20.000 evrov. Po 
slovesni otvoritvi si je dr. an-
drej Bajuk z županom Obči-

Animatorji SMC-ja, ki so v obnovo otroškega igrišča vložili več kot 1000 ur 
prostovoljnega dela, so prerezali trak.

ne Sevnica Kristijanom Jan-
cem ter z ostalimi visokimi 
predstavniki sevniške občine 
ogledal gradbišče He Blanca 
ter se nato udeležil regijske 
konference NSi na gradu Sev-
nica. Le-ta je bila namenje-
na regijskemu odboru Nove 
Slovenije Posavje in Zasavje. 
Na njej je tekla beseda o do-

sedanjem delu odborov NSi v 
tem delu Slovenije, o pokraji-
ni, o energetiki, o 3. razvojni 
osi ter o ostalih aktualnih po-
litičnih dogodkih. Zaključek 
delovnega srečanje je pote-
kal v gostišču Senica na Se-
novem.

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore
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LOKa PrI ZIDaNeM MOStU – Loka pri Zidanem Mostu je zna-
na po tem, da je v njej pred mnogimi stoletji pridigal pro-
testantski pridigar Primož Trubar; še danes pa v Loki živi in 
ustvarja slovenski pisateljski par – domačinka Zora Tavčar in 

njen mož Alojz Rebula. Krajani so ponosni tudi na najsta-
rejšo šolsko stavbo, v kateri deluje Podružnična šola OŠ Sava 
Kladnika Sevnica in v soboto, 6. oktobra, je potekala slove-
snost ob 100-letnici tega hrama učenosti.

Smilja Radi, foto: Ljubo Motore

100 let šolske stavbe na Loki

Po kulturnem programu učencev Podružnične OŠ Loka 
pri Zidanem Mostu je sledil slovesen razrez torte.

V krajevni skupnosti rožno – 
Presladol, eni manjših kra-
jevnih skupnosti v občini 
Krško, so si tako na najlep-

ši način čestitali za krajevni 
praznik, ki ga bodo prazno-
vali jutri, 19. oktobra. Špor-
tno igrišče je bila po bese-
dah predsednika sveta KS 
rožno – Presladol Antona 
Bohorča njihova dolgoletna 
želja, zato je bilo veselje ob  
njegovi izgradnji toliko ve-
čje, o čemer je pričala tudi 
množična udeležba krajanov 
na otvoritvi.
Posebnost igrišča na rožnem 
je, da gre za prvo vaško igri-
šče v krški občini z vsemi po-
trebnimi dovoljenji, za kar 
je kot gonilna sila projek-
ta zaslužen predvsem An-
drej Sluga. to je omogočilo 
tudi kandidiranje za držav-
na sredstva. tako so pridobi-
li slabih 14 tisoč evrov od Mi-

Prvo igrišče 
z	vsemi	dovoljenji
ROŽNO – 11. oktobra so na Rožnem pripravili otvoritev 
športnega igrišča, ki so ga po desetletjih prizadevanj 
zgradili v zadnjih dveh letih. Ob tem so namenu predali 
tudi nov most, saj je prejšnjega odneslo neurje pred dve-
ma letoma.

nistrstva za šolstvo in šport, 
30 tisoč evrov od Fundacije 
za šport, odkup zemljišča, 
ki ga je ponudila družina 

Abram, in asfaltno prevle-
ko pa je s 25 tisoč evri finan-
cirala Občina Krško. razliko 
do 125 tisoč evrov, kolikor je 
bil vreden celoten projekt, 
pomenijo številne ure pro-
stovoljnega dela krajanov, 
brezplačne storitve in po-
pusti izvajalcev. Ob tem so 
zgradili tudi nov most pre-
ko bližnjega potočka, ki ga 
je v okviru sanacije po ne-
urju 2005 financirala Obči-
na Krško. Otvoritveno slove-
snost pa so s svojimi nastopi 
obogatili tamkajšnji otroci, 
sledila je nogometna tekma 
med domačini in občinarji, 
nato pa še pogostitev udele-
žencev otvoritve.

P. Pavlovič

Otvoritveni trak so prerezali predsednik sveta KS 
Rožno – Presladol Anton Bohorč, župan Franc Bogovič in 
gonilna sila izgradnje Andrej Sluga.

čakajočih na sprejem v DSO, 
med njimi je na čakalni listi 
kar 130 oseb za sprejem na 
negovalni oddelek.

V vseh letih so si v Domu 
prizadevali za dvig kakovo-
sti življenja oseb v tretjem 

čanov iz posavskih občin, 
največ, 142 iz občine Kr-
ško, preostali stanovalci pa 
so se v DSO preselili iz dru-
gih slovenskih občin. toliko, 
kot znaša bivalna kapaciteta 
in že obstoječe skupno šte-
vilo stanovalcev, pa je tudi 

Organizirano varstvo je bilo 
v občini Krško vzpostavljeno 
leta 1977, ko je bil zgrajen 
Dom upokojencev na Vidmu, 
ki je do leta 1995 deloval 
pod okriljem Doma upoko-
jencev in oskrbovancev Im-
poljca. to leto je pomenilo 
tudi prelomnico v delova-
nju te institucije, saj je bila 
tega leta preoblikovana v 
samostojni javni zavod, pre-
vzela je tudi prijaznejši na-
ziv – Dom starejših občanov 
Krško, ki se je z dejavnostjo 
in stanovalci dve leti zatem, 
v letu 1997, preselil na novo 
lokacijo v novogradnjo na 
Spodnjem griču. Slednja, ki 
se razprostira na 4.800 m2 
površine in z okoli 12.500 m3 
prostornine, je arhitekturno 
razdeljena na dva trakta, in 
sicer je eden namenjen del-
no ali povsem nepokretnim 
stanovalcem, čemur je pri-
lagojena tudi infrastruktu-
ra, drugi del objekta pa iz-
ključno stanovalcem, ki so 
samostojni pri večini vsako-
dnevnih aktivnosti. V domu 
trenutno biva 151 žensk in 
60 moških. Od skupnega šte-
vila stanovalcev je 185 ob-

30	let	institucionalnega	
varstva v občini Krško
KRŠKO – V četrtek, 4. oktobra, je v krškem Kulturnem domu potekala slovesnost v počastitev 30-letnice 
institucionalnega varstva v občini Krško in ob deseti obletnici delovanja Doma starejših občanov na lo-
kaciji Spodnjega Griča, kjer danes prebiva 211 stanovalcev, zanje pa skrbi 110 zaposlenih. 

življenjskem obdobju in za 
kakovostne delovne proce-
se. Kot eden prvih tovrstnih 
zavodov v Sloveniji so orali 
ledino pri vzpostavitvi vode-
nja kakovosti v socialnovar-
stvenem zavodu in leta 2004 
pridobili certifikat kakovo-
sti. Po besedah direktorice 
DSO Jožice Mikulanc name-
ravajo s ciljem še dodatne-
ga dviga kakovosti in za za-
gotovitev še boljših bivalnih 
pogojev, zgraditi tudi večna-
mensko dvorano, s katero ne 
bodo pridobili le površin za 
prireditve, temveč tudi pro-
stor za širše aktivnosti in de-
lavnice, ki jih vsakodnevno 
izvajajo in se jih udeležuje-
jo stanovalci. 
Sicer pa so se čestitkam ob 
dveh jubilejih na prireditvi 
pridružili tudi podžupanja 
Občine Krško Ana Nuša So-
mrak, generalni direktor Di-
rektorata za socialne zade-
ve pri resornem ministrstvu 
Davor Dominikuš in predse-
dnik Skupnosti socialnih za-
vodov Slovenije Boris Ko-
privnikar. 

Bojana Mavsar

Ob kulturnem programu, ki so ga izvajali Simfonični 
orkester GŠ Krško s solisti, ansambel diatoničnih 
harmonik, zbranim pa je zapela tudi stanovalka 
DSO Anica Cvelbar, je direktorica Mikulanc podelila 
priznanja zaposlenim s 30-letnim delovnim stažem v 
tej instituciji. Priznanja so prejele (na fotografiji od 
leve proti desni): Marta Stopar, Bernardka Češek, Nuša 
Cesar, Vida Lekše in Marija Pavlin. 

KrŠKO - Na povabilo Ljudske univerze Krško in U3 je ob zaključku 
tedna vseživljenjskega učenja Vid Pečjak v sredo, 24. oktobra, 
predaval o položaju starejših v sodobni družbi. Poudaril je nega-
tivno vlogo stereotipov o starejših, ki povzročajo socialno, zdra-
vstveno, politično in še kakšno diskriminacijo. Veliko pripomo-

rejo k temu tudi 
starejši sami s 
svojo neaktivno-
stjo.  govoril je 
o inteligentno-
sti, o delovnih in 
drugih sposob-
nostih starejših, 
ki jih je podrob-
no opisal v svoji 
novi knjigi Psiho-
logija staranja. 
Vse funkcije pri 

starejših ne propadajo enako hitro. Starejši so bolj previdni, 
morda počasni, niso pa neumni. Morda pozabljajo, ampak do-
ločenih dogodkov se z lahkoto spominjajo. Veliko k temu pripo-
more ponavljanje, obnavljanje, pripovedovanje zgodb. trening 
možganov je reševanje križank, igranje šaha, kart, obiskovanje 
tečajev, prireditev, predavanj, druženje z različnimi starostnimi 
skupinami, branje knjig… 

Starejši ljudje se mnogokrat po upokojitvi znajdejo v veliki sti-
ski, ko ne najdejo več smisla svojega bivanja. Slovenci smo 
menda prvi po samomorih starejših nad 60 let. to je nedopu-
stno. treba je ljudem vliti novega upanja, volje - z možnostjo 
prostovoljnega dela in z vključevanjem starejših v društva, or-
ganizacije na lokalni ravni in v univerze za tretje življenjsko ob-
dobje. Prvi korak pa mora narediti vsak človek sam. ta je za 
mnoge najtežji. Starejši so po upokojitvi prav gotovo še deset 
do dvajset let sposobni sodelovati v družbi in jo bogatiti. Zato 
vse starejše lepo vabijo k vpisu v Univerzo za tretje življenjsko 
obdobje Krško. Pokličite 488 11 73.

Monika Novšak

Vid Pečjak v Krškem 
predstavil	psihologijo	staranja

Vid Pečjak med poslušalci 

VIHre – Delovna jesen se je začela tudi za ljudske pevce Pšenični 
klas iz Viher, zato so v soboto, 20. oktobra, v tamkajšnjem gasil-
skem domu pripravili koncertni večer z naslovom „Prijat'lji, spet 
trte obrodile so vince nam sladko!“ Jeseni se materi naravi za-
hvaljujemo za pridelano letino, pred vrati pa je tudi priljubljeni 

svetnik sveti Martin, ki vsako leto spremeni mošt v vino. Blagoslo-
vila ga je skupina Ivana Urbanča iz Podbočja, ki je na vesel in hu-
domušen način prikazala ta običaj. Nastopile so še ljudske pevke 
z razborja, Klasje KUD Žumberak, pevke treh vasi iz Šempetra, 
duo Planinski raj, Fantje z vasi iz Škocjana, Toni z Viher in seve-
da domačini, ljudski pevci Pšenični klas. Program sta v svojem za-
bavnem slogu povezovali Jelka in Urška Tršinar – slednja seveda 
v vlogi tete Štefke, ki je nasmejala občinstvo.  H.Ž. 

Koncertni večer na Vihrah

Ljudski pevci Pšenični klas na odru

Po sprožitvi alarma so vodje 
skupin povedli svoje varovan-
ce iz treh nadstropij zgrad-
be, ki nima dvigala, mirno 
na zbirno mesto na bližnjem 

igrišču, kjer so preverjali pri-
sotnost, ugotavljali stanje 
varovancev in skrbeli, da ni 
prišlo do večje vznemirjeno-
sti ali celo panike. Direkto-
rica zavoda Lidija Žnideršič 
je takoj po seznanitvi o do-
godku poklicala reCO Breži-
ce  in zahtevala pomoč gasil-
cev in drugih služb reševanja 
in zaščite. Kmalu so se ogla-
sile tudi sirene gasilskih vo-
zil na intervenciji. Center za 
obveščanje je preko lokalnih 
radiev ob 9.15 uri sporočil 
občanom, da se na območju 
Leskovca pri Krškem odvija 
vaja zaščite in reševanje. 
V kratkem času po izpraznitvi 
zgradbe so že prispeli gasilci 
Pge Krško, PgD Leskovec pri 
Krškem pa je zbralo razpolo-

Uspešno	izvedli	
požarno vajo

žljivo moštvo in izvedlo gaše-
nje na zunanji lokaciji zgrad-
be. Na pomoč sta postopoma 
prišli še PgD Krško in Drno-
vo.

Vaja je bila uspešno zaključe-
na brez poškodb ali material-
ne škode. Vajo so si ogledali 
tudi predstavniki občinskega 
gasilskega poveljstva, Poklic-
ne gasilske enote Krško, ur-
gentne službe pri Zdravstve-
nem domu Krško in občinski 
službi za zaščito  in reševa-
nje iz Krškega in Kostanje-
vice na Krki. Vsi so v kratki 
analizi pozitivno ocenili orga-
nizacijo vaje in izvedbo gasil-
ske intervencije. Morda celo 
več, po mnenju večine bi ta-
kšna vaja bila lahko vzor tudi 
drugim ustanovam na podro-
čju varstva otrok, oseb s po-
sebnimi zahtevami, starejših 
občanov in osnovnih in drugih 
šol na območju občin Krško in 
Kostanjevice na Krki. 

Utrinek s požarne vaje v VDC-ju

LESKOVEC - 24. oktobra ob 9.00 je zagorelo v kompleksu 
Varstveno delovnega centra v Leskovcu. Nihče ni vedel 
kje gori, le uspešna simulacije dima jih je prepričala, da 
je nekaj narobe in je potrebno nujno ukrepati.
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stev na omrežje. 
Dela, kot rečeno, potekajo 
tudi na območju Zatona in ob 
stadionu Matije gubca, kjer iz-
vajalec Primorje d.d. gradi za-
drževalna bazena na kanaliza-
cijskih sistemih. Njuna osnovna 

naloga bo zadrževanje prvega 
najbolj onesnaženega vala me-
šane padavinske in komunalne 
odpadne vode s starega dela 
Krškega in območja grič. 
gradnja obseženega, skoraj 5 
mio evrov vrednega projekta, s 
katerim se bo na čistilno napra-
vo pri podjetju Vipap priključil 
osrednji del občine, tako sledi 
terminskemu planu. ta zaklju-
ček izgradnje predvideva ko-
nec prihodnjega leta. 

Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči
Veliko mojih spominov je poveza-
nih z vonji. Včasih, ko stopim pred 
naš blok v Ljubljani, diši po pole-
tju v Krškem, po opranem asfaltu 
mavričnih barv. Po katerem sem 
postopala poletne dni. Ko sem še 
verjela.

Z mami sva šli prejšnji teden na 
sprehod ob Ljubljanici in je dišalo 
po snegu. Vonj se je mešal z zadnji-
mi jesenskimi sončnimi žarki, ki so lovili bleščeče valo-
ve. Na bregovih reke sta se sončili dve muci. Večja črna 
je poleg toplote lovila tudi male žuželke, ki so pleza-
le po zidu hiše. Po mačkah je vedno dišalo tudi pri moji 
stari mami na Zdolah. Nekoč jih je imela sedemnajst 
in vse sem poznala po imenih. Vaščani so gotovo z ne-
razumevanjem gledali na mojo mamo Angelo. Po moje 
kmetje ne razumejo najbolj, zakaj imeti toliko mačk pri 
hiši, ko od njih ni nobene koristi. O, mucke! Mehke, igri-
ve in samovoljne so na velika vrata prišla v moje srce. 
Ko sem bila še majhna. Ko sem še verjela.

Povsem drugače je dišalo pri drugi stari mami v Hra-
stniku. Po odplakah iz tovarn, iz Kemične in Steklar-
ne, kjer je bila zaposelna večina mojih sorodnikov in so 
me ti vonji vedno spomnili na počitnice. Mama Micka je 
stanovala v stari, rjavi stavbi ob potoku, ki smo mu re-
kli Boben. Tja sva hodila z bratom in se preganjala z se-
stričnami in bratranci po starem železu. Še dobro, da se 
nismo povsem okužili z rjavečimi predmeti. Svoje hčer-
ke gotovo ne bi pustila, da se tam igra. Drugi časi. Ko 
sem še verjela.

Potem so dišali moji prvi parfumi. Imela sem majhno 
stekleničko parfuma IT z rdečim zamaškom, ki sem ga 
čuvala in si ga za uho nanesla, ko sem kam šla. V kino, 
na mladinske kongrese. Če zdaj pogledam dekleta dva-
najstih let, so prave mlade dame, urejene od nog do 
glave, z vsemi zapovedmi modnih smernic. Jaz sem ime-
la par modrih semiš čevljev in par levisk, ki mi jih je 
mami morala tako zožiti, da sem jih komaj oblekla. Ko 
sem še verjela.

In vonji mamine kuhinje, ko sem začela hoditi na fa-
kulteto in sem komaj pogoltnila tesnobo v grlo, ko sem 
odhajala. In so nedeljski popoldnevi še dišali po juhi in 
praženem krompirju in jabolčni piti, ki mi jo je mami 
dala za s seboj. Vse do železniške postaje sem požirala 
solze. Ko sem še verjela.

In potem mešanica vonjev ljubljanskih stanovanj, v ka-
terih sva stanovala z Blažem in od koder sva vsak pone-
deljek šla v kino. In je stisk njegove roke pomenil edino 
varnost. Ko sem še verjela.

Ko se je rodila moja hčerka, je v porodno sobo kuka-
lo sonce, modra spalna srajca pa je dišala po bolnišnič-
nem pralnem prahu. Ko so mi položili moje dete v naro-
čje sem jo poljubila na mehko glavico, ki je dišala tako, 
kot ni dišalo nič drugega v mojem življenju. Dišalo je po 
brezmejni, vseobsegajoči ljubezni. Po nečem, česar še 
nisem poznala. In tako diši še danes, ko se stiskam k njej 
in ji z nosom lezem v vrat. In ko še vedno verjamem.

Da se na svetu najdemo ljudje, ki si "dišimo". Se obvoha-
vamo kot mačke in označimo svoj teritorij, svoj košček 
zemlje. Ki ga ljubosumno varujemo in si vonje označimo 
v poseben arhiv. Ki se odpre samodejno. Ko začutimo 
bližino. Z vonji je tako kot s spomini. Odprejo se brez 
opozorila. Spomin na izgubljene ljubezni, prijateljstva, 
priložnosti. Spomin na ljudi, ki jim bomo prižgali sveč-
ke. In namenili pogled v nebo. Od koder nas varujejo. 
Ker še vedno verjamemo.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KrŠKO, ŽaDOVINeK - V teh 
dneh bo Občina Krško v Žado-
vinku začela z izgradnjo ene-
ga od kanalov kanalizacijske-
ga sistema Krško, na območju 
Zatona in ob stadionu Mati-
je gubca pa dela že potekajo. 

Osrednji projekt na področju 
ravnanja z odpadnimi vodami, 
ki ga sofinancira evropska uni-
ja, se v občini Krško tako uspe-
šno nadaljuje. V Žadovinku se 
bo v tem tednu torej začela 
izgradnja primarnega kanali-
zacijskega voda s črpališčem, 
Občina Krško pa bo ob tem ob-
novila tudi vodovod skozi nase-
lje in zgradila sekundarni ka-
nalizacijski vod, ki bo omogočil 
priklop posameznih gospodinj-

Izgradnja kanalizacije v Zatonu, 
pričetek del v Žadovinku

V Zatonu že potekajo dela.

KrŠKO - rra Posavje je v sodelovanju z VeM točkami v Po-
savju v okviru projekta Naj podjetniška ideja tehnoCentra 
Univerze v Mariboru v četrtek, 25. oktobra, organizirala de-
lavnico za podjetnike in inovatorje v Posavju. Po predsta-
vitvi projekta techpo Franca Češnovarja iz Podjetniškega 
centra Krško je Urban Lapajne iz tovarne podjemov pred-
stavil vseslovensko tekmovanje za najboljši poslovni načrt. 
Simon Štancar iz tehnoCentra Univerze v Mariboru je pred-
stavil osnove zaščite intelektualne lastnine. Na koncu je Ur-
ban Lapajne predstavil, kako prepoznati dobro podjetniško 
idejo ter kako jo pripraviti v učinkovitem poslovnem načrtu 
s pomočjo poslovnega načrtovanja. Blaž Kos, sekretar Po-
slovnih angelov Slovenije, je predstavil možnost financiranja 
s strani »poslovnih angelov«', uspešnih posameznikov, ki že-
lijo vlagati v inovativne ideje. Po zaključku predstavitev so 
udeleženci postavili vprašanja in razvnela se je zanimiva di-
skusija. S strani udeležencev delavnice pa je prišla pobuda, 
naj se večkrat organizirajo tovrstne delavnice, saj jih v Po-
savju primanjkuje.

Maja Molan, RRA Posavje

Delavnica za podjetnike in 
inovatorje

artO – V soboto, 20. okto-
bra, je Športno društvo arto 
na vaškem igrišču pripravilo 
kostanjev piknik. Odigrali so 
tekmo med starimi in mla-
dimi, po njej pa predstavi-
li dosežene pokale, ki jih je 
ekipa ŠD arto prejela na Mi-
rotovem memorialu na Ore-
hovem, v poletna ligi Sevni-
ca 2007 ter pokal za občino 
Sevnica na 16. taboru SLS v 
Postojni. Piknika se je ude-
ležilo veliko vaščanov, ki so 
se poveselili ob pečenem ko-
stanju, moštu in harmoniki. 

Vaški kostanjev 
piknik

pno 91 miličnikov, 31 aktivno 
zaposlenih ter 60 rezervistov. 
Spominsko svečanost so s kul-
turnim programom, z glasbe-

nimi in recitatorskimi točka-
mi, popestrili kvartet Orkestra 
slovenske policije, trio Plani-
ka, učenci Osnovne šole artiče 
ter glasbene šole Brežice in 
Moški pevski zbor Sromlje pod 
vodstvom zborovodje Vinka 
Žerjava, spominsko obeležje 
pa sta odkrila brežiški župan 
Ivan Molan in Anton Kocjan. 
Ob tem so se udeleženci z mi-
nuto molka poklonili tudi spo-
minu preminule rozalije Ko-
cjan in sovaščana Draga Kosa, 
ki sta leta 1991 s svojim delom 
priskočila na pomoč brežiškim 
miličnikom. 

B.M.

SILOVeC - Potem ko so v leto-
šnjem letu v Policijskem vete-
ranskem društvu Sever Posav-
je odkrili v spomin na dneve 
osamosvojitvene vojne spo-
minsko obeležje na ribiškem 
domu v Mačkovcih pri Bresta-
nici, 13. oktobra na domačiji 
Špiler na Lokah pri Zdolah, so 
ga v petek, 19. oktobra, kot 
zadnjega v tem letu odkrili 
tudi pri Kocjanovih na Silov-
cu nad Sromljami.  

Vsem do sedaj odkritim spo-
minskim obeležjem je sku-
pno, da z njimi obeležuje-
jo v Policijskem veteranskem 
društvu Sever Posavje lokaci-
je, ki so pred 16-imi leti slu-
žile kot rezervne lokacije za 
delovanje enot milice pri osa-
mosvojitvenih aktivnostih. S 
temi lokacijami so tudi neraz-
družljivo povezani posamezni 
kraji širom po Posavju in tudi 
krajani, ki so v ta namen od-
stopili svoje domove ali go-
spodarske objekte. Kot deni-
mo ribiška družina Brestanica 
- Krško v Mačkovcih pri Bresta-
nici in tamkajšnji gostinec Du-
lar z družino, kot družina Špi-
ler z Lok pri Zdolah in tudi 
družina Kocjan na Silovcu nad 
Sromljami, kjer je bila leta 
1991 rezervna lokacija Posta-
je milice Brežice, v kateri je 
po besedah tedanjega koman-
dirja Zlatka Pirša služilo sku-

Kocjanova domačija 
s Severovim obeležjem

BreŽICe – V petek, 19. okto-
bra, je Društvo rejcev malih 
živali Brežice, ki ima v svo-
jih vrstah iz Posavja in Do-
lenjske preko 100 članov, v 

telovadnici brežiške gimna-
zije in v šotoru pred njo pri-
pravilo že 26. razstavo ma-
lih živali. Ob tej priložnosti 
je zbranim spregovorila tudi 
brežiška podžupanja Patri-
cia Čular, saj so s tridnev-
nim dogodkom obenem po-
častili tudi brežiški občinski 
praznik. Člani v društvu de-
lujejo v štirih sekcijah, saj 
se ljubiteljsko ukvarjajo z 

Na razstavi 800 malih živali

JeLŠeVeC – 17. oktobra se je v kraju Jelševec, občina Krško, 
zgodila tragična nesreča, v kateri je 69-letni moški s trak-
torjem do smrti povozil svojo ženo. Po prvih ugotovitvah 
ogleda kraja, ki ga je ob pri-
sotnosti okrožnega državnega 
tožilca vodil preiskovalni so-
dnik, je voznik neregistrirane-
ga traktorja na pripetem lah-
kem priklopniku vozil drva po 
makadamski poti. Pri vožnji 
v klanec navzgor naj bi usta-
vil, ker ni uspel speljati, ven-
dar pa je začel traktor drseti 
vzvratno, pri čemer se je za-
lomila tudi prikolica, iz kate-
rega je padla 64-letna vozni-
kova žena. Slednja se je tako 
hudo poškodovala, da je umr-
la na kraju nesreče.

golobarstvom, perutninar-
stvom, kunčerejo ter ekso-
tičnimi živalmi, je po otvo-
ritvenem nagovoru povedal 
predsednik Janez Kebe ter 

dodal, da razstavlja 65 rej-
cev, na ogled pa so pripelja-
li 800 najrazličnejših živali 
in že v petkovem dopoldne-
vu gostili vrtičkarje, osnov-
nošolce, pa tudi srednje-
šolce iz posavskih vzgojnih 
ustanov. Po pričakovanju si 
je razstavljene živalske pri-
merke ogledalo nekaj več 
kot 3.000 obiskovalcev. 

M. K. M.

Zanimive živalske vrste so pritegnile preko 3.000 
pogledov.

S traktorjem do smrti povozil 
ženo

Zaradi suma povzročitve 
smrti iz malomarnosti so 
voznika traktorja kazensko 
ovadili. (Foto: PU)

BREŽICE – V soboto, 20. oktobra, sta minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Vizjak in Mitja Teropšič, poveljnik 
32. vojaškega teritorialnega poveljstva slovenske vojske, 
odkrila spominsko ploščo na stavbi bivšega doma Terito-
rialne obrambe v Brežicah. Tu je bil leta 1991 sedež 25. 
območnega štaba Teritorialne obrambe, ki je odigral po-
membno vlogo v bojih za samostojno Slovenijo.

Anton Kocjan in župan 
Ivan Molan pod odkritim 
spominskim obeležjem
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Mnogo tekstilnih podjetij 
na domačem trgu, pa tudi 
v evropi, ni zdržalo tekme s 
cenejšo konkurenco ali pa so 
se ji morala tudi sama pri-
lagoditi s prenosom proizvo-
dnje na področja z nižjimi 
stroški. V Inpletu so se odlo-
čili za agresivnejši nastop na 
tujih trgih in se osredotoči-
li na kupce višjega cenovne-
ga razreda, ki zaradi izredno 
visokih kvalitetnih zahtev 
večino svoje proizvodnje še 
vedno vzdržujejo v evropi 
ali na področjih blizu nje. 
Oskrbovanje tako zahtevnih 
kupcev je od podjetja zah-
tevalo potrebno tehnološko 
in procesno prilagajanje. Za 
investicije v visoko produk-
tivne pletilne stroje, razširi-
tev in posodobitev barvarne, 

Četrt stoletja Inpleta 
DOLNJE BREZOVO - Podjetje Inplet letos praznuje 25 let delovanja. Razvoj 
podjetja so krojile mnoge spremembe na domačem in mednarodnem trgu, ki 
so se kazale v pospešenem upadanju tekstilne proizvodnje doma in v svetu.

novo laboratorijsko opremo 
za izvajanje sodobnih te-
stnih metod, rekuperacijo 
odpadne energije iz tehno-
loških voda in mnoge druge 
manjše investicije je podje-
tje v zadnjih letih namenilo 
skoraj 3,5 mio evrov. Pove-
čanje izvoza in zmanjšanje 
odvisnosti od domačega trga 
je Inpletova najpomembnej-
ša strateška usmeritev, ki se 
ravno v tem jubilejnem letu 
v polni meri udejanja. V pr-
vih devetih mesecih letos so 
tako v primerjavi z enakim 
obdobjem lani ustvarili pre-
ko 20-odstotno rast prodaje, 
rast izvoza pa je  več kot 30-
odstotna. Inplet že skoraj 
dve tretjini svojih prihodkov 
ustvari na zahtevnih tujih tr-
gih. ti rezultati so po nekaj-

letnem upadanju prodaje iz-
redno velika spodbuda za 
danes 90-članski kolektiv. 
„Ustanovitev podjetja v Dol-
njem Brezovem je pred 25 
leti prinesla v kraj napre-
dek in nova delovna mesta, 
danes pa zaradi zaostrenih 
okoljskih zahtev njegova lo-
kacija pomeni velik ekološki 
izziv zaradi odpadnih tehno-
loških voda. Skupna čistilna 
naprava za Dolnje Brezovo 
in Inplet s sodobnim  kana-
lizacijskim sistemom, ki bo 
zgrajena v sodelovanju z Ob-
čino Sevnica v naslednjem 
letu, bo velik prispevek  k 
lepši urejenosti kraja, pod-
jetju  pa bo omogočila na-
daljnji razvoj,“ so prepriča-
ni v podjetju.

Na seji so člani obravnava-
li tudi končno poročilo o po-
stopku prvega javnega razpi-
sa za prednostno usmeritev 
»regionalni razvojni progra-
mi« in projektne predloge 
za drugi javni razpis »regio-
nalni razvojni programi« za 
obdobje 2007-2009.
Ocenili so, da je bila regija 
v primerjavi z ostalimi zelo 
uspešna ter da je potreb-
no uspešno zastavljeno delo 
nadaljevati vse do končne 
izvedbe projektov. Odloča-
li so tudi o projektih, ki jih 
bodo občine razvojne regije 
prijavile na drugi javni raz-
pis. to so projekti Sekundar-
na kanalizacija Dobova, Či-
stilna naprava in sekundarno 
omrežje globoko, Ureditev 

Začeli z vključitvijo 
Bistrice ob Sotli in Radeč
KRŠKO – Na seji Sveta regije Posavje 22. oktobra so župani občin Brežic, Kr-
ško, Kostanjevica na Krki in Sevnica sprejeli predloge novih odlokov o usta-
novitvi Sveta regije Posavje in Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje 
in s tem začeli postopke za polnopravno vključitev občin Bistrica ob Sotli in 
Radeče v razvojno regijo Posavje. 

Valvasorjevega kompleksa 
v Krškem in Omrežje cest v 
občini Sevnica.  
Poleg tega so na seji govo-
rili tudi o skupnih razvoj-
nih projektih razvojne re-
gije, predvsem o skupnem 
projektu obnove vodovo-
dnih sistemov v regiji Posav-
je. Idejni projekt, ki ga je 
marca letos pripravila rra 
Posavje je bil s strani Mini-
strstva za okolje in prostor 
uvrščen med 18 projektov 
vodooskrbe, ki se bodo v ob-
dobju 2007-2013 realizirali s 
pomočjo sredstev Kohezij-
skega sklada eU. Strinjali so 
se s predlogom rra Posavje, 
da se čim prej pristopi k pri-
pravi projekta in da se obli-
kuje projektni svet, ki bo 

skrbel za pripravo in izved-
bo projekta. 
Svet regije Posavje se je na 
svoji 12. seji  seznanil tudi s 
postopki vzpostavitve LaS in 
območja LeaDer.  Po pred-
stavitvi so člani sprejeli še 
sklep, da LeaDer območje 
obsega območje občin Bi-
strica ob Sotli, Brežice, Ko-
stanjevica na Krki, Krško, 
radeče in Sevnica, vključno 
z vsemi naselji.

Kot je uvodoma povedal žu-
pan Franc Bogovič, se v ob-
čini Krško že nekaj let ukvar-
jajo z energetskimi problemi, 
veliko energetsko potratnih 
objektov pa je predvsem v 
javnem sektorju. Po uspešni 
prijavi na evropski razpis In-
telligent energy europe je ob-
činski svet aprila letos sprejel 
ustanovitveni odlok za lokal-
no energetsko agencijo, ki je 
bila nato ustanovljena avgu-
sta. Kot v.d. direktorja jo vodi 
Rafael Jurečič, njen osnov-
ni namen pa je spodbujanje 
učinkovite rabe in obnovljivih 
virov energije, v nadaljevanju 
pa pomoč pri implementaciji 
energetsko varčnih projektov. 
Občina Krško ima pri ustano-
vitvi agencije podporo občin 

Z energetsko agencijo nad 
izzive	prihodnosti
KRŠKO – Poraba energije strmo narašča, ta trend pa lahko ustavimo le z bolj 
učinkovito rabo energije in njenim pridobivanjem iz obnovljivih virov. Obči-
na Krško se je za spopad s tem izzivom odločila ustanoviti Lokalno energet-
sko agencijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki so jo javnosti prvič pred-
stavili 22. oktobra v prostorih podjetja Kostak Krško. 

Brežice, Sevnica, Novo mesto 
in Dolenjske toplice, potenci-
alni uporabniki njenih storitev 
pa so tako javne ustanove kot 
zasebniki in gospodinjstva. 
Slovenske občine morajo si-

cer svoje energetske koncep-
te pripraviti do leta 2011.

Predstavitvi agencije je sledil 
še pogovor o potencialih sonč-
ne in geotermalne energije za 
individualno gradnjo in jav-
ne stavbe, v katerem so so-
delovali tudi predstavniki Slo-
venskega e-foruma, ki vodijo 
kampanjo „Slovenija znižuje 
CO2“. Sicer pa lokacija pred-
stavitve ni bila izbrana na-
ključno, saj je Kostakova po-
slovna stavba eden boljših 
primerov energetsko varčne-
ga objekta v Sloveniji in po-
rabi le tretjino energije, ki bi 
jo s klasičnim načinom ogre-
vanja.

P. Pavlovič 

Rafael Jurečič

SeVNICa – Alojz Jazbec iz 
Sevnice je skupaj z ženo Bri-
gite pred 30 leti v nemškem 
Dortmundu ustanovil podje-
tje rohrblitz, ki se ukvarja 
s čiščenjem komunalnih na-
prav. Pred 14 leti je dejav-
nost podjetja razširil tudi v 
Slovenijo, danes pa ima šest 
zaposlenih. Jazbec je pred 
30 leti začel s kombiniranim 
vozilom in osnovno opremo 
za čiščenje odtokov in ka-
nalizacijskih naprav, za na-
ročnike storitev pa je bil za-
nimiv predvsem zato, ker se 
je na njihove klice odzival 
kadar koli, tudi ob nedeljah 
in praznikih. Njegovo pod-
jetje je edino v Sloveniji z 
vso tehnologijo za varstvo 
okolja, specializirano pa je 
za sanacijo kanalizacijskih 
cevi brez izkopa, notranje 
rezanje oblog, vodotesnost 
cevi ter natančne pregledi 
s kamero. Jazbec ugotavlja, 
da ima drugod po Sloveni-
ji dela dovolj, le v Posavju, 
predvsem v domači sevniški 
občini, pa kljub nižjim ce-
nam od konkurence ni veli-
ko povpraševanja po njiho-
vih storitvah. Pogreša tudi 
boljšo zakonsko ureditev 
ravnanja z odplakami.  

30-letnica	
podjetja	
Rohrblitz
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Vse javne, ekonomske in socialne partnerje s posa-
vskega LEADER območja (to je občin Bistrica ob Sotli, 

Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice, radeče in 
Sevnica), ki imate interes za vključitev v Lokalno ak-

cijsko skupino za evropska sredstva LEADER,

 vabimo na sestanek, ki bo 
v petek, 9. novembra 2007, ob 11. uri,

na sedežu RRA Posavje
(CKŽ 46, Krško).

Vsebina sestanka:

1. Predstavitev ukrepov 4. osi - to je osi LeaDer iz spre-
jete Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvo-
ja podeželja rS za obdobje 2007-2013 (kdo je upra-
vičenec in njegova vloga, upravičeni stroški, višina 
sofinanciranja, pomen lokalne akcijske skupine idr.)

2. Predstavitev pravno-formalne oblike lokalne akcijske 
skupine na posavskem LeaDer območju in seznanitev 
s pogoji včlanitve, organi in načinom volitve v orga-
ne ter z drugimi pravicami in obveznostmi članov lo-
kalne akcijske skupine

3. Seznanitev s pripravo Lokalne razvojne strategije, to 
je strateškega dokumenta posavskega LeaDer obmo-
čja, ki je potreben za koriščenje sredstev LeaDer

4. Dogovor o poteku registracije in prijave na javni raz-
pis MKgP za lokalne akcijske skupine

VLJUDNO VABLJENI!

Darja PLaNINC, vodja projekta robert OStreLIČ
svetovalka za razvoj podeželja direktor

Območna obrtna zbornica Bre-
žice ima trenutno v svojih obr-
tniških vrstah 620 članov in 
zaposluje še enkrat toliko de-
lavcev ter tako preživlja med 
500 in 600 družin. Statistič-
no je največ avtoprevozni-
kov, sledijo frizerji, v zadnjem 
času pa močno narašča tudi 
gradbeništvo, kar 35 pa je ra-
čunovodskih servisov. Predse-
dnik zbornice Janko Hrasto-
všek je na prireditvi v viteški 
dvorani brežiškega gradu med 
drugim poudaril, da po običa-
ju obeležijo vsako peto oble-
tnico, sicer pa praznujejo vsak 
dan ter se veselijo, če so do-
končali tisto, kar so si zastavi-
li. „Mi, obrtniki, se dogovori-
mo in naredimo, kaj preveč se 
ne oziramo v preteklost, pač 
pa nam je pomembna priho-
dnost,“ je zaključil ter ome-
nil tudi ugoden zakon, ki ga 
je sprejela vlada, njegov spre-
jem pa sovpada z njihovim 
praznovanjem treh aktivnih 
desetletij. 

Miroslav Klun, predsednik 
Obrtne zbornice Slovenije, je 
povedal, da je v Sloveniji 62 
obrtnih zbornic, ki imajo sku-
paj 58.000 članov ter zaposlu-
jejo kar 20 odstotkov delovno 
aktivnega prebivalstva, to je 
100.000 delavcev, zato želijo 
aktivno sodelovati pri razvoju 
gospodarstva, saj se zaveda-
jo, da brez nenehnega razvo-
ja ne bo obrtništva. „Obrtni-

Odločeni izpeljati 
reorganizacijo
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice je brežiška Območna obrtna zbornica v 
torek, 23. oktobra, pripravila posebno slovesnost in obeležila 30-letnico svojega 
delovanja. Na prireditvi, ki je bila predvsem glasbeno obarvana, so obrtnikom 
za uspešno delo v najrazličnejših obrtniških dejavnostih podelili priznanja.

ki smo vedno tudi podjetniki. 
S pomočjo zakona, ki je prav 
danes stopil v veljavo, bomo 
uredili reorganizacijo, saj mo-
ramo spremeniti način delova-
nja,“ je dejal Klun.

Ob tej priložnosti je zbrane 
nagovoril tudi gospodarski 
minister mag. Andrej Viz-
jak, ki je izrazil veselje, da 
prisostvuje dogodku, nato pa 
dodal, da v vladi radi upo-
števajo predloge, ki prihaja-
jo iz podjetniških vrst in de-
lajo tako, da je zakonodaja 
čimbolj ugodna ter davčne 
olajšave čim boljše. „Noče-
mo z nekimi administrativni-
mi omejitvami onemogoča-
ti vstopa v svet podjetništva. 
Pomembno pa je, da vla-
da sprejema take zakone, 
ki podjetništvu in njegove-
mu razvoju koristijo,“ je za-
ključil.

tudi brežiški župan Ivan Mo-
lan je prisotnim povedal, da 
so na občini ponosni na dobre 
obrtnike, ki s svojimi ideja-
mi skrbijo za uspešen razvoj. 
„Imamo tudi zelo majhno 

brezposelnost, ki se je prepo-
lovila in se še zmanjšuje. Ob-
čina je tudi zato ustanovila 
Zavod za podjetništvo in turi-
zem, ki pomaga pri določenih 
projektih in morebitnih težjih 
začetkih,“ je zaključil ter obr-
tnikom čestital ob jubileju.

Na slovesnosti so obrtnikom 
podelili priznanja za deset, 
petnajst, dvajset, petindvaj-
set, trideset, štirideset ter 
šestdeset let delovanja v obr-
tništvu. Nato pa so najzaslu-
žnejšim izročili še slavnostna 
priznanja ob 30-letnici breži-
škega zborničnega obrtnega 
delovanja.  M. Kalčič M. 

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782

Brežiški obrtniki v viteški dvorani

marketing:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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lahko počasi 
zmanjka pro-
stora. razu-
mno urejen 
sistem hitro 
postane na-
vada. 

Vsem udele-
žencem de-
lovne akcije 
na zbirnem 
centru Spo-
dnji Stari 
grad se po-
novno iskreno 
zahvaljujemo 
za udeležbo, 
za pomoč pri 
ločevanju od-
padkov, po-
spravljanju 
centra in na-
v s e z a d n j e 
tudi za pri-
jetno medse-

bojno druženje. Ostaja upa-
nje, da je sobotna delovna 
akcija prispevala k našemu 
bolj skrbnemu ravnanju z 
odpadki v službi in doma.  

Živimo v sožitju s samim 
seboj, s soljudmi in na-
ravo, naj bo skrb za naše 
okolje še večja.

Kostak d.d.

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

Tel.: (07) 48 17 200

Učinkovito ravnanje z od-
padki je ena najpomemb-
nejših nalog in hkrati velik 
izziv pri varstvu okolja. Lo-
čeno zbiranje odpadkov na 
izvoru v gospodinjstvih je 
odgovorna naloga vsakogar, 
česar se zaposleni v Kosta-
ku zelo dobro zavedamo. 
Odpadki se zdijo običajen 
del vsakdanjega življenja. 
Koš za smeti, zabojnik za 
odpadke, smetarsko vozi-
lo, ločeno zbiranje pozna 
vsak – ali pa tudi ne?

V podjetju smo zaposle-
ni že vrsto let seznanjeni 
z deli in nalogami na od-
lagališču ter z namenom 
delovanja zbirnega cen-
tra. Da bi se pridružili so-
delavcem, ki z zbiranjem 
in s sortiranjem na lokaci-
ji Spodnji Stari grad opra-
vljajo vsakdanje težko 
delo, smo dogovorili de-
lovno akcijo. Nakopičeni 
odpadki so zelo opazni in 
neprijetni za oko in nos. V 
kupih smeti, ki so bile lo-
čeno zbrane, je še vedno 
najti mešane odpadke, 
katere je treba odstrani-
ti, kar pa je težko, uma-
zano in celo nevarno delo. 
Prešine nas misel: kakšen 
vpliv imajo šele odpadki 
ali odpadne snovi, ki niso 
vidni na prvi pogled, kot 
so tekočine, odplaknjene v 
vodni sistem potokov, rek, 
jezer? Povzročajo veli-
ko problemov z onesnaže-
njem, se vpijajo v zemljo 
in kontaminirajo kmetij-
ske pridelke in živali. Či-
ščenje le teh pa zahteva 
čas in denar – in ustvarja 
še več odpadkov.

Dobra volja vseh preže-
ne slabe misli. Z različni-
mi vrstami odpadkov seve-
da ravnamo različno, zato 
smo se, kar 47 se nas je 
zbralo, po skupinah lotili 
sortiranja odpadkov loče-
no zbranega papirja, pla-
stike, nevarnih in kosovnih 
odpadkov, urejanja kom-
postnih linij, temeljitega 
čiščenja prostora, ipd. 

Ob neskončnih kupih na-
stalih odpadkov se zdi, da 

Delovna akcija 
na	zbirnem	centru
Za varovanje okolja je pomemben način ravnanja z odpadki. Z vašo po-
močjo se trudimo uresničiti skupen cilj, odložiti čim manjšo količino od-
padkov ter ločevati na izvoru. V pomoč pri ravnanju smo v prilogi časopisa 
Posavski obzornik št. 20 zapisali nekaj navodil, pravil in nasvetov gospo-
darnega ravnanja z odpadki. Naj postane ločevanje prednostna naloga vsa-
kega izmed nas. Da se zaposleni v družbi Kostak ter predstavniki Občine 
Krško zavedamo te najpomembnejše okoljevarstvene naloge, smo dokaza-
li z delovno akcijo. V hladnem oktobrskem jutru smo se sestali na Zbirnem 
centru Spodnji Stari Grad.

Uvodoma je predsednik VO 
Stane Preskar predstavil za-
dnje aktivnosti odbora, od 
avgustovske potrditve lokaci-
je na Vladi rS in s tem omo-
gočanje pričetka postopkov 
za terenske raziskave, ki naj 
bi se pričele že v novembru. 
araO je izvedla postopek za 
izbor izvajalca raziskav. V ok-
tobru je potekalo intenzivno 
pridobivanje soglasij lastni-
kov zemljišč, na katerih so 

predvidene terenske raziska-
ve. Minuli teden je na koor-
dinacijskem sestanku v Lju-
bljani o celotnem umeščanju 
raO Preskar opozoril, da naj 
bi bili obe občini enakovre-
dno vključeni v postopek in 
opozoril na metanja polen 
pod noge brežiškemu par-
tnerstvu. 

Namen skupne seje je bil pri-
prava smernic na osnutek 
DPN kot pomoč občinskim 
svetnikom. Tomaž Škoberne 
z araO je zbranim predsta-
vil osnutek DPN-ja z nadalj-
njimi postopki in VO predal 
potrjen terminski plan nje-
gove izdelave, ki predvide-
va njegovo končno potrdi-
tev na vladi rS maja 2009. 
Vodja oddelka za prostorsko 
načrtovanje na občini Bran-
ko Blaževič  pa je predstavil 
osnutek smernic, ki so jih str-
nili na podlagi predlogov Kra-
jevne skupnosti Šentlenart in 
izvajalca gospodarske javne 
službe ter občinskih oddel-
kov. tako zahtevajo vključi-
tev občine in partnerstva v 
usklajevanje smernic, občin-
ski svet pa naj bi ob spreje-
mu smernic (po oddaji tega 
prispevka) razpravljal o nuj-
nosti ustanovitve nacionalne-
ga odbora ter zadolžil župa-

Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva je sku-
paj s pododbori 25. oktobra 2007 dorekel smerni-
ce k osnutku državnega prostorskega načrta (DPN) 
za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov (NSRAO) za lokacijo Vrbina, Gornji Lenart. 
Smernice je minuli ponedeljek na nadaljevanju izredne seje obravnaval Ob-
činski svet občine Brežice, saj jih mora oddati do 5. novembra letos. 

na, da pridobi pravno mnenje 
o pravilnosti dosedanjih po-
stopkov umeščanja odlagali-
šča NSraO. Smernice vsebu-
jejo od tehničnih zadev glede 
izdelave idejnih rešitev vseh 
infrastrukturnih objektov, na-
prav in omrežij, izboljšanje 
kakovosti prometa, ureditev 
statusa partnerstva ne glede 
na izbor lokacije, sedež upra-
vljalca odlagališča v Brežicah, 
sofinanciranje športne dvora-

ne in igrišč, ureditev komu-
nalnih in podatkovnih vodov 
na področju Šentlenarta in 
podobne…

Zbrani člani VO in pododbo-
rov, predstavnikov naravo-
varstvenikov, lovskih družin, 
svetov KS Šentlenart in arti-
če ter nekaj krajanov so tvor-
no opozorili na različna podro-
čja. Mag. Hrvoje T. Oršanič je 
opozoril, da predvidena loka-
cija s 500-metrskim odmikom 
od meje med občinama po-
meni odmik od prvotne loka-
cije, potrjene na občinskem 
svetu, s katero naj bi sanira-
li deponijo piritnega pepe-
la. a je podpredsednik VO in 
predsednik KS Šentlenart Sta-
ne Radanovič pojasnil, da je 
zahteva po sanaciji deponije 
piritnega pepela že vključena 
v smernice. Zbrani pa so po-
dali tudi predlog, da Lokalno 
partnerstvo v prihodnjem letu 
po vzoru raziskav vpadnikov 
Dečno selo razišče tudi ome-
njeno deponijo, saj ima pe-
pel visoko vsebnost radona. 
Oršanič je kot naravovarstve-
nik predlagal vzpostavitev na-
domestnega habitata za biot-
sko pestrost, Martina Živič je 
opozorila na povečano požar-
no ogroženost in potrebo po 
oskrbi ekip za ukrepanje in lo-

kalnih gasilcev, v nadaljeva-
nju pa izpostavila potrebo po 
zagotavljanju predhospital-
ne enote pri Zdravstvenem 
domu Brežice, ki bi po Or-
šaničevem mnenju že zdav-
naj zaradi jedrskega objekta 
potreboval tudi brezplačno 
testiranje na vsebnost radi-
oaktivnih izotopov. Anton 
Kmetič je opozoril na za-
ščito bližnjega črpališča pi-
tne vode v glogovem Brodu, 

Ferdo Pinterič pa na druge 
DPN, ki jih ta projekt ne sme 
izključevati. Branko Pod-
pečan se je zavzel za zave-
zo investitorja, da zagotovi 
sredstva za šolanje ustreznih 
kadrov, ki morajo izhajati iz 
lokalnega okolja. Vse te in 
še mnoge predloge so izobli-
kovali v osnutek smernic, do 
katerih se po potrditvi občin-
skega sveta mora opredeliti 
okoljsko ministrstvo. 

Ob koncu sta predsednik vod-
stvenega odbora Stane Pre-
skar in podpredsednik Stane 
radanovič ponovno povabi-
la vse zainteresirane občane 
občine Brežice na ogled za-
časnega skladišča NSraO v 
Brinju pri Ljubljani, ki bo v 
soboto dne 10.11.2007. Za-
interesirani se lahko prijavi-
te na sedežu KS globoko in 
Šentlenart.

Več o delu in nalogah Lo-
kalnega partnerstva Breži-
ce si oglejte na spletni stra-
ni www.lokalnopartnerstvo.
si ali v Krajevnih skupnostih 
Šentlenart in globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva 

Brežice 

Skupna seja VO in pododborov

Dorekli smernice k osnutku 
DPN za odlagališče

Poleg vodilnih strokovnjakov 
krovne in hčerinskih družb 
skupine sta se je tudi tokrat 
udeležila minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Viz-
jak in direktor direktorata 
za energijo dr. Igor Šalamun. 
ena izmed glavnih ugotovitev 
strateške konference je bila, 
da bodo bistveno spremenje-
ne okoliščine na slovenskem 
trgu in evropskih trgih elek-
trične energije pomembno 
vplivale na HSe kot glavne-
ga nosilca varne in zanesljive 

Peta strateška konferenca skupine HSE

oskrbe Slovenije z električno 
energijo. Izpostavljen je bil 
predvsem spremenjen trend 
gibanja ponudbe in povpra-
ševanja po električni ener-
giji ter s tem povezane spre-
membe cen. Dejstvo je, da 
bi nadaljevanje takšnih tren-
dov na dolgi rok bistveno po-
večalo uvozno odvisnost Slo-
venije. V HSe se problema 
zavedajo, zato s ciljem na-
daljnje varne in zanesljive 
oskrbe Slovenije z električno 
energijo uspešno izvajajo ra-

zvojne projekte v Sloveniji in 
regiji JV evrope. Med doma-
čimi projekti so v ospredju 
gradnja He na spodnji Savi, 
gradnja bloka 6 v te Šoštanj, 
gradnja dveh črpalnih hidro-
elektrarn v avčah in na Koz-
jaku ter načrtovane hidroe-
lektrarne na Muri in srednji 
Savi. tudi v regiji JV evrope 
HSe postaja pomemben akter 
v energetiki, čemur ustrezno 
prilagaja politiko investira-
nja ter pridobivanja finanč-
nih in drugih virov. 

LIPICA - 25. in 26. oktobra je v Lipici potekala peta strateška konferenca skupine HSE. 
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PODSreDa - Zaključil se je Praznik kozjanskega jabolka, 
tradicionalna osrednja prireditev v Kozjanskem parku, ki 
so od 8. do 14. oktobra organizirali že osmo leto zapovr-
stjo. S prireditvijo želijo prikazati svoje delo in prizadeva-
nja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske 
kulturne krajine na Kozjanskem, katere bistveni razpo-

znavni krajinski element so visokodebelni travniški sadov-
njaki s starimi sortami jablan. Praznik kozjanskega jabol-
ka zato ostaja etnološka in ekološka prireditev brez kiča, 
bižuterije in kramarije. Osrednjo vlogo na stojnicah ima-
jo ekološke kmetije v zavarovanem območju in umetniško 
obrtniške delavnice. ekološke kmetije ponujajo stare sorte 
jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni 
način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. 
Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke ljudske 
tradicionalne obrti. Na prireditvi se predstavljajo tudi tu-
ristična društva in strokovne službe, ki upravljajo s prosto-
rom zavarovanega območja ter množica glasbenih skupin, 
ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju 
na prireditvi. Prireditev je zelo dobro uspela, saj ocenjuje-
jo, da jo je obiskalo od osem do deset tisoč obiskovalcev.

P.P./V.S.

Zaključili osmi Praznik 
kozjanskega jabolka

Sejemsko dogajanje na Prazniku kozjanskega jabolka

CerKLJe OB KrKI – Koledniki iz Bušeče vasi so ob desetle-
tnici delovanja v nedeljo, 21. oktobra, pripravili dobrodel-
ni koncert. Prostovoljne prispevke številnih obiskovalcev 
koncerta, ki so napolnili dvorano cerkljanskega gasilskega 
doma, so namenili družini Golob iz Savinjske doline, ki je v 
septembrskih poplavah ostala brez doma.

Koledniki so izšli iz skupine pevcev, ki je koledovala ob pra-
zniku svetih treh kraljev, njihova zasedba pa se je večkrat 
malce spremenila. V zdaj ustaljeni zasedbi so Janez Hribar, 
Franc Pavlovič, Stanko Vegelj, Franc Zakšek in Franc Zor-
ko. V desetih letih so opravili preko 250 nastopov, izdali dve 
zgoščenki oziroma kaseti, njihov repertoar pa obsega okoli 
150 predvsem ljudskih pesmi, s katerimi ohranjajo način t.i. 
fantovskega ljudskega petja.
Na jubilejnem koncertu so poleg slavljencev obiskovalcem 
zapeli tudi Ljudski pevci Sromlje, Ljudski pevci Fantje z 
vasi, Ljudski pevci Cerklje, Zarja iz račne, Ljudske pevke 
Solzice ter gostje iz avstrije Vokalna skupina Nomos, zaigra-
li pa harmonikarji Planinski orli.  P.P.

Koledniki prepevajo že 10 let

Koledniki iz Bušeče vasi so Franc Zorko, Janez Hribar, 
Franc Zakšek, Stanko Vegelj in Franc Pavlovič.   

VALVASORJEVA 
KNJIŽNICA 
V NOVEMBRU

POGOVOR Z VLASTO NUSSDORFER
6. november ob 19.00 uri – Osnovna šola Jožeta 

Gorjupa v Kostanjevici na Krki

V sodelovanju z OŠ Kostanjevica na Krki smo pripravi-
li pogovor z Vlasto Nussdorfer. Kot generalna sekretarka 
Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kazni-
vih dejanj, ter avtorica knjig Naše deklice z vžigalicami 
in Naši dečki z ulice bo spregovorila o problemih nasilja v 
družini in družbi. Z njo se bo pogovarjala Melita Skušek, 
ravnateljica kostanjeviške osnovne šole.

ZA GRAJSKIMI ZIDOVI Z DR. IVANOM STOPARJEM
22. november ob 18.00 uri – Osrednja knjižnica 

v Krškem

Srečanje z odličnim poznavalcem slovenskih gradov in 
grajskega načina življenja, ki nam bo predstavil svojo 
trilogijo Življenje na srednjeveških gradovih na Sloven-
skem, s poudarkom na zadnji knjigi Za grajskimi zidovi, 
ki je nedavno izšla pri založbi Viharnik.

KEKEC IN PEHTA 
22. november ob 17.00 uri - Izposojevališče Senovo

Vabimo vas na lutkovno predstavo Kekec in Pehta v iz-
vedbi Teatra Za vse iz Jesenic.
 

SREČANJE S FRANČKOM
27. november ob 17.00 uri – Izposojevališče 

Kostanjevica na Krki

Otroci, večina vas je že prebirala zgodbice o Frančku. To-
krat vas bo čisto pravi Franček obiskal v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki.  

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

Osrednja knjižnica v Krškem  

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

Združenje borcev za vrednote NOB Krško in Krajevna 
skupnost mesta Krško pod pokroviteljstvom Občine Krško

vas vljudno vabita na
KOLOKVIJ – POGOVOR

o prvih krških borcih 
v četrtek, 8.11.2007, ob 10. uri

v Kulturnem domu Krško.

PrOgraM: 

9.30—10.00: Zbiranje udeležencev
10.00—10.20: Uvodne misli o kolokviju in pozdrav, Lojze 
Štih, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško
Nagovor: Jožica Mikulanc, predsednica sveta KS mesta 
Krško; Franc Bogovič, župan Občine Krško 
10.20—10.40: Janez Stanovnik - Moja mladost v Kr-
škem, začetek vojne in upravičenost upora
10.40—11.00: mag. Martin Premk, Druga svetovna voj-
na in Slovenija leta 1941
11.00—11.20: dr. Damijan Guštin, Vstaja poleti 1941 v 
Sloveniji : krška partizanska skupina v njeni luči
11.20—11.40: dr. Marjan Žniderič - Pomen nastanka sku-
pine
11.40—12.00: Odmor
12.00—12.20: Irena Fürst - Predstavitev krške skupine
12.20—12.40: Miha Butara - Priprava in izvedba prvih 
akcij leta 1941 v Posavju
12.40—13.00: prof. dr. Slavko Kremenšek - Kozjansko 
leta 1941
13.00—13.20: Zorica Kerin - Prve krške žrtve v progra-
mu osnovnošolskega izobraževanja 
13.20—13.50: Pogovor s sodobniki članov krške skupine
13.50—14.00: razprava
14.00: Zaključek kolokvija 

Konec julija 1941 je doživelo Krško tragični dogodek. 
Nemci so zajeli devet mladih fantov in eno dekle, ki so 
se organizirali in pripravljali za boj proti okupatorju in 
jih postrelili. Od takrat je minilo že šestinšestdeset let, 
o prvih krških borcih pa še nismo rekli vsega.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

gaZICe – Vinogradniško društvo Podbočje je v sodelovanju s 
krajevnima skupnostima Podbočje in Cerklje ob Krki v sobo-
to, 27. oktobra, že peto leto zapovrstjo pripravilo dan odpr-
tih vrat, tokrat v vinski gorici gazice. V tej nekoč ne preveč 
ugledni in predvsem po šmarnici sloveči gorici na levem bre-

gu reke Krke, ki je v zadnjih letih doživela pravi razcvet, se 
je zbralo na stotine obiskovalcev, ki so se po uvodni priredi-
tvi s kulturnim programom (Koledniki, plesna skupina Harle-
kin in Planinski orli) in humorno obarvanim blagoslovom no-
vega vina razkropili po kar 51 hramih in zidanicah, kjer so 
jih gostoljubno sprejeli s kozarčkom cvička in številnimi do-
mačimi dobrotami. Med gosti prireditve so bili tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan, županja občine Metlika Renata 
Brunskole (katere družina izvira iz bližnjega Velikega Mra-
ševega), krška podžupanja Ana Somrak ter celo minister za 
gospodarstvo Andrej Vizjak. Dobra kapljica in prigrizek sta 
skupaj z lepim vremenom poskrbela za razigrano vzdušje 
vse do večera in še dlje.  P.P. 

BIZeLJSKO - turistično društvo Bizeljsko je v nedeljo, 21. 
oktobra, organiziralo otvoritev tretje peš poti, t.i. grajske 
poti, ki se jo je kljub slabemu vremenu udeležilo blizu 100 
pohodnikov. Pozdravila in vodila jih je predsednica tD Bi-
zeljsko Vesna Kunej, pohod pa so končali s prijetnim dru-

ženjem v bizeljskem gradu. Ob vhodu v grad je pohodnike 
presenetilo društvo možnaristov iz rogatca s strelnimi poz-
dravi. Na začetku poti in pri druženju v grajski kleti so kul-
turni program prispevali Bizeljski ljudski pevci, v gradu pa 
je pohodnike pozdravila tudi predsednica Občinske turistič-
ne zveze Brežice Branka Stergar.  M.V.

Odprli že tretjo peš pot

Udeleženci pohoda

SeVNICa - 25 letnico obrti in 
podjetniških izzivov je z od-
prtjem posodobljenega obra-
ta v poslovnem objektu Les 
– Kro obeležil sevniški podje-
tnik Drago Krošelj. Za uspešno 
dolgoletno delo in prispevek h 
gospodarskemu razvoju občine 
Sevnica sta mu čestitala tudi 
župan Kristijan Janc in podžu-
pan Rudi Dobnik. Ob tej prilo-
žnosti je župan Krošlju podelil 
Listino Občine Sevnica, mu za-
želel še veliko poslovnih uspe-
hov v prihodnje, obenem pa 
poudaril veliko podporo obči-
ne domačemu podjetništvu.

25 let podjetništva Draga Krošlja

Čestitka župana in 
podžupana uspešnemu 
podjetniku Dragu Krošlju 
(foto: V. Zupančič)  

Gazice	odprle	vrata

Udeleženci dneva odprtih vrat so povsod naleteli na 
gostoljuben sprejem. 

SeVNICa - Zavod KŠtM Sevnica je 14. oktobra v športni dvo-
rani Sevnica uspešno izvedel dobrodelni koncert »Pomagaj-
mo eriki« (o tem smo poročali že v prejšnji številki časopi-
sa). Ves izkupiček koncerta namenjajo za nakup posebne 
postelje, sedeža ter dodatne opreme za 13-letno Eriko, ki 
že od rojstva boleha za cerebralno paralizo in za boljše ži-
vljenje nujno potrebuje našteto opremo. S pomočjo šte-
vilnih nastopajočih, donatorjev, sponzorjev, obiskovalcev 
koncerta, prostovoljcev in ekipe organizatorja so uspeli do-
slej zbrati že več kot 7.000 evrov. Vse do 1. novembra še 
naprej zbirajo sredstva za eriko tudi na posebnem humani-
tarnem transakcijskem računu št. 02984-2656425668, sklic: 
00-2909-1994, odprtem pri NLB d. d., Krško, katerega ime-
tnica je erika.

Za Eriko zbrali že preko 7000 
evrov
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bilo požgano in smo morali 
začeti na novo.«

Kravi ne moreš 
reči, da se ti je 
danes	ne	ljubi	
podojiti

Kako so si in si še tkejo življe-
nje, prevzame besedo zgovor-
na Dragica: »Vse smo si pri-
delali doma, izključno samo s 
težkim kmečkim delom, le za 
praznike smo si kupili po pol 
kilograma govedine. Doma so 
še milo kuhali in konopljo se-
jali, da so lahko tkali. No, za-
čela pa sva z dvema kravama, 
za kateri sva najela tudi kre-
dit. andrej se je vozil s trak-
torjem po koruzo v Đurđevac. 
Za gradnjo in omet je vozil 

V današnjem obdobju globalizacije ima poznavanje okolja, v katerem živimo, 
čedalje večji pomen. Prav zato je pomembno seznanjanje tako mlajših kot 
tudi starejših generacij z različnimi vsebinami, ki krepijo zavedanje o doma-
čem kraju, lokalni problematiki, gospodarstvu, kulturi in tradiciji, na katerih 
gradimo in oblikujemo prihodnost.
Ena izmed  zanimivih tem je gotovo tudi poseljenost regije. Kot vemo že dol-
go, a smo se tega bolj zavedli šele v zadnjih letih, ko dokaj bučno razpravlja-
mo o svoji bodoči pokrajini, so se  skozi zgodovino na območju Posavja razvila 
tri dokaj enakovredna občinska središča, ki pa bi jim celo težko rekli mesta. V 
njih namreč ne živi niti tretjina od okoli 70.000 prebivalcev te regije, ki bi vsi 
skupaj komaj lahko tvorili pošteno mesto evropskih razmer. A večina Posavk in 
Posavcev živi še vedno v manjših poselitvenih enotah, ki jih v vsakdanji praksi 
različno imenujemo. Pogosto smo namreč v zadregi, kako poimenovati posa-
mezen kraj v Sloveniji in tako tudi pri nas, največkrat gre za mesto, mestece, 
trg, vas, vasico ali samo zaselek. Zakonodaja, ki govori o določanju območij 
ter o imenovanju in označevanju naselij, pa vse poimenuje enotno - naselje. 
Posamezna občina je namreč seštevek enega ali več naselij, ki pa so lahko 
zelo različno velika. Zakonodaja terja, da je naselje zaokroženo območje z 

Naši	najmanjši kraji
vsaj desetimi stavbami, pri čemer je treba pod pojmom stavba razumeti stano-
vanjski ali poslovni objekt, ki ga ni mogoče prestavljati brez posledic za nje-
govo strukturo. Zakonodaja določa še veliko podrobnosti, med drugim tudi, da 
mora imeti vsako naselje svoje ime, ki naj bi bilo praviloma zemljepisno, lah-
ko pa ga dobi tudi po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izročilom 
naselja. Zanimivo je tudi določilo, da v isti občini ne bi smelo biti dveh ali več 
naselij z istim imenom. 
V za zdaj uradno veljavno Spodnjeposavsko statistično regijo sodijo tri ozi-
roma po novem štiri občine s skupno 399 naselji, od katerih jih je 157 v kr-
ški občini, 109 v brežiški, 105 v sevniški in 28 v novi občini Kostanjevica na 
Krki. Ta so zelo raznolika v vseh pogledih, še posebno pa po številu prebival-
cev in površini, ki jo zasedajo. Kar okoli desetina vseh naselij v Posavju ima 
manj kot deset gospodinjstev in največ 25 prebivalcev. Nekatera izmed njih so 
predvsem zaradi aktivnosti njihovih sedanjih ali nekdanjih prebivalcev javno-
sti znana, velike večine teh naselij pa tudi sami prebivalci regije ne poznamo, 
za marsikatero še sploh nismo slišali, kaj šele, da bi kdaj bili tam. V uredništvu 
smo se že pred časom odločili, da vsaj nekaj takih krajev obiščemo. Tokrat 
smo obiskali Perišče, Stankovo in Kamence v občini Brežice. 

Perišče
Zaselek Perišče spada v kra-
jevno skupnost Velika Doli-
na. Iz štirinajst kilometrov 
oddaljenih Brežic naju je 
s Polono jesensko slikovita 
pot preko Velike Doline vi-
jugasto vodila v gručasto na-
selje, ki leži na 230 metrih 
nadmorske višine. Na tajni-
štvu KS poskušam izvedeti, 
kdaj se prvič omenja Peri-
šče in o izvoru imena. Fran-
ci Hedl pojasni, da je kraj 
najbrž še iz uskoških časov, 
glede izvora imena pa sicer 
najprej pride na misel pove-
zava s pranjem oziroma kra-
jem, kamor so perice hodi-
le prat perilo. a ker je to rob 
strme terase, ki je daleč nad 
bregom potoka Bregane (ka-
mor vodi več steza) pri Bre-
ganskem selu (danes Sloven-
ska vas), se ta razlaga ne zdi 
najbolj verjetna.

Pod Kukovo goro 
doma
Perišče ima danes štiri ura-
dne hišne številke, pod nji-
mi pa so zapisane družine 
Dragič, Novoselič, Šinko in 
Novosel ter nekako sedem 
vikendašev.
Prijazno informativno zave-
tje sva dobili pri Novoselo-
vih, kjer sta domačina an-
drej in Dragica povedala, da 
se je njuna življenjska pot 
pričela z ljubeznijo na prvi 
pogled, ko je še ne šestnaj-
stletna prišla iz Samobora k 

Novoselovim. Dragica o tem 
pravi: »8. februarja 1970 sva 
se poročila, 9. marca pa sem 
bila stara šestnajst let in ni-
sem vedela, kaj se pravi biti 
žena, kaj snaha in kaj pome-
ni kmetija. Kuhati me je na-
učila andrejeva mama. rada 
pečem polnozrnati kruh, pri 
nas je vse naravno, brez ško-
dljivih dodatkov. Najini otro-
ci pa so delali vse.«

Kljub škrti in plitvi kraški pr-
sti tu zrasli štirje pridni otro-
ci: Monika, ki sedaj z druži-
no živi v artičah, andrejka v 
Fali pri Mariboru, alenka v 
Krškem (hčerke so jima po-
klonile devet vnukov), Jer-
nej z Natašo pa je trdno od-
ločen, da bo ostal Periščan 
na lapornati zemlji. andre-
jeva mama je večkrat pono-
vila, da so pod Kukovo goro 
doma. »to je potresno ogro-
ženo območje, kjer je spo-
daj vse votlo. Pa je vseeno 
tukaj lepo življenje, odvisno 
sicer od dobre volje in pogo-
jeno z naravo,« pravi Dragi-
ca v zavidljivo lepi sloven-
ščini.

gospodar andrej se spomi-
nja družinske zgodovine: »tu 
je bil leta 1854 rojen moj 
praded Jure. V družini je 
bilo štirinajst otrok, pa po-
tem oče France, mama Ma-
rija je bila s Ponikev (pri Ve-
liki Dolini), nas je bilo šest 
otrok – Lojze, Katica, Fa-

nika, Ivan, Hermina in jaz, 
rojen leta 1948. Oče je bil 
že na Soški fronti, mi vsi pa 
smo bili med drugo svetov-
no vojno izseljeni v Nemči-
jo. točno pod našim vrtom, 
rajcem, Novo vasjo in Jese-
nicami je potekala meja z 

Perišče

NDH, tu pa so se naselili Ko-
čevarji. Bodeča žica je šla 
skozi gozd in ko so med voj-
no hodili na pašo, je pot vo-
dila čez minsko polje, na ka-
terem je umrlo veliko ljudi. 
Ob vrnitvi smo našli uničena 
gospodarska poslopja, vse je 

pesek iz gramoznice v Mrtvi-
cah, pa zidake iz Šentjerne-
ja. Sicer pa smo se preživlja-
li s prodajo mleka, kar je bil 
glavni mesečni družinski do-
hodek. Najprej smo ga odda-
jali preko agrarie v Ljubljan-
ske mlekarne, to je nekako šlo 
do leta 2002. S prisilno porav-
navo pa se je končalo poslo-
vanje s Kmečko zadrugo Bre-
žice in sodelovati smo pričeli 
s Kmečko zadrugo Sevnica. Ko 
nas je zadela zrežirana »afe-
ra kloranfenikol«, sem jasno 
in glasno zarobantila po Slo-
veniji in ponudila naše mleko 
brezplačno ter s svojim življe-
njem jamčila zanj. Na mesec 
oddamo 6.500 litrov mleka, 
vsak drugi dan od 300 do 500 
litrov. Na rajcu, 800 metrov in 
15 minut hoda od tu, pa ima-
mo vinograd.« 

Bizeljsko največje po površini
Med najmanjša naselja po površini v statistični regiji Spodnje 
Posavje spadajo naslednji kraji: Koritnica, Goli Vrh, Nemška 
Gora, Podlipa, Dobrava pod Rako in Dolenja Lepa vas v obči-
ni Krško, Karlče, Podstrm in Ivanjše v občini Kostanjevica na 
Krki ter Brezje v občini Sevnica. Med desetimi najmanjšimi 
kraji po površini ni nobenega kraja iz občine Brežice. Kar šest 
izmed naštetih krajev se nahaja tudi na lestvici petdesetih 
najmanjših krajev po površini v Sloveniji. 
Medtem pa med petdesetimi največjimi kraji po po-
vršini v Sloveniji ne najdemo nobenega kraja iz Posav-
ja, v katerem se na največji površini (10,271 km2) raz-
prostira Bizeljsko, sledita pa Dobrova (9,453) in Reštanj 
(9.340) iz občine Krško ter mesto Brežice z 8.899 km2. 
Med desetimi največjimi kraji v regiji zavzemajo največjo 
površino še naslednji kraji, ki imajo preko 7 km2 površine: 
Zabukovje nad Sevnico in Križ v občini Sevnica, Zaloke v obči-
ni Krško, Koprivnik v Kostanjevici na Krki ter Sela pri Dobovi 
in Gornji Lenart v občini Brežice. Andrej in Dragica Novosel
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vod »na oven«, kjer je bilo 
tudi korito za napajanje. Od 
zajetja do črpalke je bilo 55 
metrov višinske razlike, na 
minuto je priteklo dva li-
tra vode, vodovod pa je slu-
žil 30 let. elektriko so dobili 
leta 1955, le klasične tele-
fonske napeljave tu ni, bi pa 
bila še kako potrebna mladi 

slen v tPV-ju, snaho Marja-
no, ki se vozi na delo v VDC v 
Sevnico, vnukinjo študentko 
estero in sina Darka, avto-
kleparja. »Jaz sem prvi upo-
kojenec pri hiši, izučil sem 
se za ključavničarja,« se to-
plo posmeji Jože in odstira: 
»Stankovo se je prvič omeni-
lo pred 750 leti, po kom pa 
je dobilo ime, lahko le ugi-
bamo, morda po kakšnem 
Stanku iz katere izmed dru-
žin Jalovec. Kraj spada pod 
krajevno skupnost in župni-
jo Čatež ob Savi, o njem pa 
je svoje raziskovanje v knji-
gi Beli golob opisal župnik 
Jože Pacek.«

Zanimivo je, da celo Valvasor 
v svoji knjigi Slava vojvodi-
ne Kranjske konec 17. stole-
tja piše, da je v okolici Čate-
ža že vse hrvaško. tako so bili 
tudi lastniki Stankovega prvo-
tni slavonski knezi. V omenje-
ni knjigi na strani 119 najde-
mo: »V knjigi faranov iz leta 
1980 je razvidno, da so se vsi 
na Stankovem pisali Jalovec, 
enako tudi na Malem Cirniku. 
tudi vinogradi okoli cerkve na 
Stankovem so last posestni-
kov Jalovec. Po vsej verje-
tnosti gre za ožje družinske 
vezi. Zanimivo je, da se je 
do današnjih dni ohranilo ime 
grofovi. Iz zgodovinskih virov 
je razvidno, da se je prav za 
lastništvo Stankovega dolgo 
časa odvijal boj med kosta-
njeviškim samostanom in Mo-
kricami. tako je bilo Stankovo 
nekaj časa podložno samosta-
nu in spet Mokricam. Kme-
tija, ki se še danes imenuje 
Pri grofovih, je bila podložna 
mokriški gospoščini.«

Jožetova mama je imela ko-
renine ene izmed družin Ja-
lovčevih, oče gramc se je 
semkaj priselil iz Čedma, 

sanje na kraški prsti, kjer 
vendarle zrasejo krompir, 
koruza, pšenica. Če le nista 
prehuda suša ali deževje, 
kjer valoviti travniki in polja 
božajo poglede, dišeče zrelo 
sadje pa poživi duha. 

Ko sva zapuščali to za naju 
zemeljsko idilo, sva malo 
više na robu travnika pod 
drevesi ujeli, da naju spre-
mljajo pogledi Novoselovih 
krav molznic, ki so leže mir-
no prežvekovale sočno jesen-
sko rast. V jeseni gredo na 
pašo opoldne in zvečer nazaj 
v hlev, poleti pa na plano po-
zno zvečer, da se hlev lahko 
preko noči shladi. Vsaj jaz bi 
najraje ostala tu, stisnjena 
ob topla živalska telesa, a je 
čas že klical na pot mimo Ko-
visa, pa trga s spomenikom 
padlim borcem na Veliki Do-
lini, v nek drug svet.

Pridobitve,	
Remontni	zavod,	
leto	1991	in	mig
elektriko so dobili leta 1948, 
trofazni tok pa v letu 1974. 
andrej o tistih časih pravi: 
»Če je bila elektrika pred 
tem v enem prostoru, je to 
pomenilo ameriko, januarja 
1971 pa smo dobili vodovod, 
ki smo ga kopali na roke. as-
falt do doma ima svojo zgod-
bo. Najprej smo dva navože-
na kamiona peska in gramoza 
teptali dan in noč, za asfalt 
so se nas najprej branili, a 
smo ga končno po nekih ka-
nalih le dobili. Leta 1991 se 
je tu odvijala slovenska zgo-
dovina, zdelo se nam je, da 
tanki, ki so bili na Obrežju, 
ropotajo po Novi vasi. Mig je 
tu prebil zvočni zid. remon-
tni zavod v Slovenski vasi pa 
je bil pravzaprav največji 
servisni center JLa. tam je 
bilo strahotno veliko rezerv-
nih delov, avtomobilskega 
orodja, novih motorjev za 
avione, mehanične kasete, 
novih stružnih miz, ki so šle 
na odpad. Vse je šlo kdo ve 
kam in v samo ogromno ško-
do. Za  ta remontni zavod je 
bilo veliko načrtov, pa tu nič 
ne more zaživeti.«

a je tu življenje vseeno lepo 
in zdravo. Novoselovi pa si 
močno želijo, da bi občin-
ski možje imeli več posluha 
in bi z dokumenti omogoči-
li, da bi lahko še kaj podari-
la otrokom. Potem bi  si Jer-
nej z Natašo tu zgradil svoje 

Mnogo krajevne zgodovine in 
življenjepisov ljudi gre žal v 
pozabo. Stankovo s peti-
mi hišnimi številkami, z eno 
od teh nenaseljeno, leži na 
nadmorski višini 200 metrov 
in je gručasta vas na sever-
nem podnožju gorjancev, ki 
stoji nad Jalovskim potokom 
(dobil je ime po eni družini 
Jalovčevih), ki je desni pri-
tok reke Krke. Stankovo s 
svojo bogato vinorodniško 
okolico leži na slabo rodo-
vitnem svetu s številnimi vr-
tačami, zato bi o kakšnem 
posebno rodovitnem kmetij-
stvu težko tekla beseda. Se 
pa zahodno od Stankovega 
razteza prav razkošna vino-
gradniška reber, kjer na viši-
ni 280 metrov nadmorske vi-
šine stoji cerkev sv. Petra in 
Pavla iz 17. stoletja (z njo so 
hoteli predniki posvetiti svo-
jo ljubezen do vinske trte). 
Okoli cerkvice pa je na t. 
im. gorci Stankovo blizu sto 
zidanic oziroma hramčkov, 
kritih s slamo, ki so spome-
niško zaščiteni.

Z Jožetom in 
Martinom	od	
davnine	do	danes
Med kmečkim orodjem, trak-
torjem, kužki in drobnico 
zmotiva nedeljski mir na dvo-
rišču gramčevih. Z gospodar-
jem Jožetom pristaneva kar 
na jutranjih opravilih: »Moja 
jutranja zanimacija je, da 
nahranim dva bikca, kravo, 
pujska in kure. Zjutraj hoče 
vse jesti, pujs pa da znak. Pa 
lepo vreme je treba izkori-
stiti za spravilo.« 

Pod hišno številko gramče-
vih poleg gospodarja in nje-
gove žene Marije najdemo 
še sina Joška, ki je zapo-

družini ambrož. Jože gramc 
in Martin Suban pripovedu-
jeta, kako jim je sodelova-
nje v turističnem društvu 
Mrzlava vas pomagalo, da 
je stankovsko žegnanje konj 
postalo daleč naokoli zna-
no in množično obiskano. Le 
omejen prostor jim predsta-
vlja preglavice, še poseb-

no ob dnevu odprtih vrat (z 
ogledi hramčkov in pogosti-
tvijo pri njih), ki so ga letos 
na veliki ponedeljek prire-
dili drugič in si želijo, da bi 
postal tradicionalen. 

Nazaj	po	spomine	
in želje
Poleg njunih družin je tu še 
Danica Jalovec, upokojena 
medicinska sestra v brežiški 
bolnišnici, vdova in po rodu 
Primorka, pa velika kmetija 
Martina Jalovca ter Olge in 
avgusta Bahča, ki sicer živita 
v Brežicah. Pred štirimi leti 
je umrla soseda Štefaničeva.

Stankovo

predniki pa so bili pozorni, da 
so se naseljevali tam, kjer je 
bila voda, saj so vedeli, kako 
pomembna je za življenje. 

Postanek sredi 
vasi
V svojem krajevnem cen-
tru skrbno ohranjajo vodo-

Stankovo

Kamence so še en gorjanski 
zaselek, ki je najbrž dobil 
ime po kamenju. to je ob-
mejna gručasta vasica, ki 
leži med vzpetinama Hrib 
(404 m) in Srednji gaj (425 
m) v bregovitem območju, 
s štirimi hišnimi številkami, 
ki ponuja lep razgled proti 
Stankovem in številnim vin-
skim goricam. Kamence so s 
svetom povezane z asfalti-
rano cesto, ki jo je naredila 
država kmalu po proglasitvi 
samostojnosti, omeniti pa je 
treba tudi vaški vodovod, ki 
15 vaščanov oskrbuje s pi-
tno vodo. Pri zajetju je spo-
menik, ki spominja na težke 
čase, kajti Kamence so tako 
kot bližnji Čedem med voj-
no spadale pod NDH, zato so 
bili prebivalci obeh krajev 
izpostavljeni vojnemu nasi-
lju. Kmetijstvo in vinogra-
dništvo sta osnovni panogi, s 
katerima se prebivalci preži-
vljajo, preživljajo pa se tudi 
z lesom. 

Da se lažje ločijo, 
se kličejo »po 
domače«
Lahko bi dejala, da sva se 
s Polono na Kamence mimo 
Velikih Malenc, globočic in 
Izvira podali na slepo, ne 
vedoč, ali bodo Kamenča-
ni še na poljih ali že doma. 
Pri Mohrovih, po domače, 
kjer živijo mama ana Žurko 

in družina Zlatka in Olge Li-
pičar, so bili ob obisku ne-
malo presenečeni, a so naju 
ljubeznivo sprejeli. Okro-
gla preproga temno rdečega 
tropa – ostanek sprešanega 
grozdja – na tleh prostrane-
ga dvorišča je oddajala svoj 
značilni vonj in ponujala ra-
dost mušicam, ki so jo ve-
selo obletavale, z glasnim 
kruljenjem so se iz svinjaka 
razigrano oglašali pujsi. Na 
levi je od dela še toplo dihal 
traktor, z desne so iz manj-
šega kozolca rumeno kuka-
li koruzni stroki, za katerimi 
je bila na dvorišču sled ruže-
nja, močno pomešana z lupi-
nicami ječmena.

Tu	si	vsi	vse	
pomagajo
Mama ana pove, da je na 
Kamence (njen pokojni mož 
je bil Franc) prišla s Čed-
ma in da so se v družini ves 
čas ukvarjali s kmetijstvom. 
Nemci so zaselek požgali in 
izropali, Žurkovo družino 
pregnali, a je k sreči na Ča-
težu preživela in so ob vrni-
tvi na pogorišču in pepelu 
mukoma postavili nove te-
melje. 
Zlatko pa je po krajšem pre-
dahu v povedal: »tu si vsi 
vse pomagamo. Pri nas ima-
mo tri krave, doma delamo 
sir, 16 pujskov, ki jih proda-
mo, zajce, kokoši, pri hiši 
so muce in obdelujemo vi-

nograd s 1500 trtami. tako 
sta dom in kmetija na ple-
čih Olge.« 

Zvem, da imata Boruta in 
tino. Sin je elektro inženir, 
zaposlen pri elektro Krško, 
hčerka pa študentka 3. le-
tnika logistike v Krškem, ka-
mor se skupaj vozita z avto-
mobilom. In najbrž sem dala 
kak znak, da je gospodinja 
Olga dejala: »Mož je zapo-
slen na elektro Brežice, zju-
traj gre, popoldne se vrne, 
delo doma pa ne čaka. tu je 
težko, če ni rednega dohod-
ka. Zemlja je kamnita, imeli 
smo tri hektare obdelovalne 
zemlje za buče, kolerabo, 
krompir, peso, pa smo vse 
pustili v travniku. Nekaj ze-
mlje imamo v najemu na 
Borštu in v Krški vasi za ko-
ruzo in ječmen, kar potegne 
za sabo veliko stroškov. Kje 
je najemnina, seme, nafta, 

kombajn? Imamo tudi svojo 
zemljo za krompir in fižol, 
ampak kaj pomaga, ko div-
jad vse uniči.«

K delu in tako tudi našem po-
govoru pri sosedih je prispe-
vala Jana gramec, ki z mo-
žem Janezom živi streljaj od 
Mohrovih: »Pri nas pa se reče 
pri tičkovih. Z možem sva 
sama, sinova sta šla na svo-
je. Družbo nama delajo koko-
ši, zajčki in šest račk, sedaj 
imava vinograd od 700 do 800 
trt, v načrtu pa imava novih 
1000. Je pa težko, ker sva 
sama in bolna, moža je pri-
zadela možganska kap, jaz 
pa sem prestala dve operaciji 
na slinavki. Saj na zemlji zra-
se vse od feferonov do zelje, 
če bi to le imelo mir pred div-
jadjo. V naši soseščini je tudi 
občasno terezija Jazbec, ki 
živi v Brežicah, pride pa tudi 
na Kamence.«

Kamence

Kamence

Jernej Novosel z Natašo

Martin Suban in Jože Gramc Maja Suban z možem Borisom Ambrožem in sinovoma

Cerkev sv. Petra in Pavla
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grozot in trpljenja družine 
v izgnanstvu Jože gramc ne 
bo nikoli pozabil, za tretjo 
knjigo o izgnancih jih je sli-
kovito opisal: »…Končno je 
prišel težko pričakovan dan. 
Mislim, da je bilo okoli 15. 
avgusta 1945… Z vlakom do 
Kamnika, kjer so nas popi-
sali, zdravniško pregledali, 
nas okopali ter nam razkuži-
li obleke. Naslednji dan smo 
šli po seznamu vsak v svoj 
domači kraj. V Brežicah smo 
izstopili iz vlaka. Pot v rodno 
vas, Stankovo, ki je skoraj 
12 kilometrov stran, smo na-
daljevali peš… Pričakovanja 
so bila velika, toda veselje 
se je spremenilo v razočara-
nje in žalost… Bil sem rojen 
v generaciji, ki je od 14. do 
18. leta živela v izgnanstvu, 
kar pomeni v obupu, žalosti 
ter jezi, v lakoti in nasploh 
hudi revščini. Od moje mla-
dosti ni ostalo ničesar dru-
gega kot samo grenki spo-
mini in nadležna bolečina, 
ki para srce. Če bi mogel, bi 
vse pustil pozabi…« 

Bil je prvi občinski odbornik 
ob ustanovitvi občine Breži-
ce, štiri mandatne dobe je 
bil predsednik KS Mrzlava 
vas, v podjetju IMV je bil v 
delavskem svetu in predse-

dnik sindikata, kot občinski 
svetnik se je trudil za reše-
vanje dobrobiti krajanov in 
pravi: »Svoj cilj sem dosegel 
leta 1996, ko je do hiše pri-
šel asfalt.«

Čeprav upokojenca Martin in 
Vida Subanova živita v Bre-
žicah s hčerko Martino, uči-
teljico v brežiški OŠ, s kra-
jem živita sleherni dan. Na 
Subanovi domačiji živi Mar-
tinova mama terezija, ki 93-
letna bere tudi naš časopis 
in brklja po svojem vrtu ter 
okolici. Za svoje domovanje 
tu pa se je odločila tudi nji-

Povabi me na dom k možu, 
ki se živo spominja družin-
ske izseljeniške kalvarije z 
desetimi otroki: »Na dan mr-
tvih leta 1941 so nas Nemci 
pregnali v rajhenburg, po-
tem v Šlezijo, pa na Poljsko, 
spet nazaj v Šlezijo, pa čez 
Nemčijo v Francijo. V Pari-
zu smo bili dva meseca, tam 
sem bil pri birmi, stari oče 
je pokopan v Šleziji, oče 
pa se je ubil pri delu. Bilo 
je obupno. Domov smo iz 
južne Francije prišli konec 
avgusta 1945, a našli smo 
samo pol kozolca. Do obno-
ve doma smo dobili barako, 
življenje pa je teklo s kme-
tovanjem na kraški zemlji. 
Sama sva, starejši Martin je 
v Nemčiji, mlajši robert pa 
z družino na Senovem,« in s 
prav posebno radostjo govo-
ri o vnukih in vnukinjah an-
žetu, Ines in Lari. Na nju-
nem vrtu stoji vaški križ, pri 

njem opravljajo velikonočni 
blagoslov jedil.

Kar sva opazili in naju je 
razveselilo, je bilo to, da 
je bil ob sicer v večini ne-
napovedanih obiskih na vi-

dnem mestu naš časospis, 
babica rozalija pri gramče-

vih pa vsako številko prebe-
re večkrat: »Preberem ga, 
pa ga spet preberem in spet 
stran po stran, dokler ne pri-
de nova številka!« Pri Kuhar-
jevih po domače poleg nje 
skupno življenje delijo sin 

andrej in snaha Suzana gra-
mec ter vnuki Klementina in 

Kristijan, ki se z motorjem 
skupaj vozita v 2. in 1. le-
tnik srednje šole v Krško, in 
anja, ki z avtobusom potuje 
v OŠ Cerklje ob Krki. Suza-
na gospodinji, andrej, vino-
gradnik, je okreten pri pri-
ložnostnih delih, naklonjeno 
povedo sosedje, prodaja ja-
genjčke, v skrb in veselje pa 
jim je 30 ovac. Dodajo, da ni 
lahko pri treh otrocih. 

Pa s pridnostjo na Kamen-
cah vse nekako gre, četudi 
ni klasičnega telefona. In če 
so naju poti na Kamence vo-
dile po eni strani, je skoraj 
nujno, da so nas v dolino pri-

Jana Gramec, Ana Žurko ter Zlatko in Olga Lipičar (zadaj) Rozalija Gramec z vnukinjo Anjo

Jana Gramec z možem Janezom

Terezija Suban

Stara črpalka za vodo

	 IZ	IZVIROV	 Pripravlja: Valvasorjeva knjižnica Krško

PRVI IN DRUGI NOVEMBER
- »ČE ZRNO NE UMRE, NE RODI NOVEGA ŽIVLJENJA«

Prvi november je pri Slovencih dan spomina na mrtve, državni praznik. V večjih nase-
ljih in občinskih središčih z žalnimi slovesnostmi družba počasti spomin na pomembne 
osebnosti domače zgodovine, vsakdo pa v srcu obudi spomin na svoje drage: sorodni-
ke in znance. Ob tem se včasih zamislimo globoko v davnino, na množice naših predni-
kov, množice brez imena, ki so morda na podoben način oblikovale spominske obrede. 
Tradicijo goji zlasti Cerkev, ki se 1. novembra spominja »vseh svetih« in vabi k zgle-
dovanju po njih, 2. novembra pa se spomni vernih duš v vicah in vabi žive k pravično-
sti, ljubezni in hvaležnosti. Temu bomo priče tudi v tem »prehodnem« času, »izvir« 
pa namenja nekaj besed simboliki slovesa od pokojnega. 

Simbolika 
pogrebnega	
slovesa
Pogreb urejajo različ-
ni predpisi, cerkveni in 
upravni. Danes sta pri nas 
v navadi dve vrsti poko-
pov: telo v krsti ali člove-
kov pepel v žari. Krsta je 
simbol spreminjanja – člo-
vek je iz življenja omah-
nil v smrt; žara, urna je  
simbol enotnosti (pepel), 
a tudi enotnosti v različ-
nosti (pepel konkretne-
ga človeka). Verni (oz. po 
naročilu njihovi svojci) se 
večkrat odločijo za krsto, 
saj se »podajo pred obli-
čje gospodovo«. 
Pogrebni obred se začne z 
zadnjim slovesom doma-

čih in zapiranjem krste. 
Krste v preteklosti v ne-
katerih krajih niso sme-
li zabiti s kovinskimi (že-
leznimi) žeblji, pokojni 
mora pred Boga v prvobi-
tni nedolžnosti. V drugih 

pa so jo zabili, da se pokojni 
ne vrača. Nato žaro ali krsto 
dvignejo z mrliškega odra in 
prenesejo pred skupnost. 
Pred mrliško vežico (nek-
daj v cerkvi) krsto ali žaro 

za slovo postavijo tako, da 
je središče. Središče kvadra-
ta, kroga in križa. Kvadrat 
simbolizira ustavitev. Krog 
je tu simbol duhovnega, ne-
vidnega, presežnega. Križ 
je temeljni simbol krščan-

stva, kraj prehoda, sti-
ka med »tem in onim sve-
tom«. Središče je Počelo, 
Bog, Dobrota, resničnost 
– tja je umrli namenjen. 
Na vzhodni strani krste ali 
žare opravi duhovnik po-
grebne molitve (transcen-
denca), na zahodni so 
svojci, njegovi nasledniki 
(materialni svet). Na pre-
ostalih dveh straneh ga 
spremljajo pogrebci, pri-
jatelji, znanci, predstav-
niki sredine oz. skupnosti. 
Pogrebci so bili nekdaj 
najbolj ugledni člani sku-
pnosti, kjer je pokojni bi-
val (za poročene - možje, 
za neporočene - fantje), 
trije na vsaki strani, zdaj 
je to pogrebni koncesi-
onar (gospodarska javna 
služba). Pokopljejo ga to-
rej tisti, ki nosijo krsto ali 
žaro. Navade so različne, 
združene s spoštovanjem, 
tišino in molitvami. 

Pripravila: L. Šribar

Krško, 14.4.1931. Pogreb Alojzija (Vekoslava) 
Čandra, glasbenika, organista, uradnika (Zbirka 
Černetič v Valvasorjevi knjižnici Krško)

Spomenik rodbine Pfeifer na pokopališču v Leskovcu, 
delo arhitekta Janeza Trenza, 1934 (Foto: Janko 
Božič, razstava Dotik mojstra, 2007)

peljale po drugi – čez Bušečo 
vas, gorenjo in Dolenjo Piro-
šico. V najini notranjosti pa 
globoko ostajajo dragocene 
življenjske zgodbe, zajete 
med vinograde in lapornato 
prst, prijaznost in odprtost 
ljudi z obrobja gorjancev.

hova Mojca Suban (mag. ma-
tematike in fizike, zaposle-
na kot svetovalka na Zavodu 
za šolstvo v Novem mestu) z 
možem Borisom ambrožem 
(prof. zgodovine na ekonom-
ski srednji in trgovski šoli 
Brežice), in tudi njuna Jure 
in Mark bosta lahko uživala 
raj pod Stankovsko gorco. 
Martin in Vida pravita: »Ob-
delujeva 360 trt, si pa tu že-
limo klasične telefonske na-
peljave, ki mladim manjka 
za uporabo interneta. Želi-
mo si, da bi električno nape-
ljavo potegnili pod zemljo, 
pa malo javne razsvetlja-
ve in vsekakor bolj razvidno 
označbo kraja. Vas bi rabila 
mlade, da bi jo poživili.«

Morda sva zato po dnevu do-
kaj lahko čez Velike Malence 
in Vitovca prišli do Stanko-
vega, v noči pa sva zgreši-
li pot v globočicah in se čez 
Sobenjo vas in Žejno spusti-
li po drugi strani proti Breži-
cam. Na vzhodnem pobočju 
Stankovskega hriba lahko 
uživate nad razprostrtimi vi-
nogradi z modernimi viken-
di, še bolj pa nad pridihom 
preteklosti, ki jo nudijo stari 
leseni vinski hrami. Čudovit 
kraj prišleku nudi pogled na 
precejšen del čateške kra-
jevne skupnosti, v daljavi 
na kraje, ki ležijo čez Sotlo, 
proti jugu na cerkev sv. Ju-
rija na Stojdragi. Skoraj ne 
verjameš, da zmorejo lapor-
nata in glinasta tla dati toli-
ko lepega in vsega dobrega, 
kar pridelajo ljudje za svoje 
preživetje.

 
Natja Jenko Sunčič 

Foto: Polona Brenčič

Posavski obzornik sodeluje s svojimi bralci

Kako pa se vi spominjate reke Save?
Drage bralke in bralci, v 18. številki smo objavili daljši za-
pis o reki Savi in vas povabili, da poskusite tudi sami zapisati 
vsaj nekaj vrstic ali pa tudi strani o svojih spominih na reko 
Savo. Povabilo še vedno velja.
Čeprav se ponavadi raje spominjamo lepih dogodkov in o 
teh tudi pripovedujemo ali jih zapišemo, bodo prav tako do-
brodošla tudi manj lepa doživetja reke in njenih bregov.
Vse, ki se boste potrudili in nam poslali svoj prispevek, bomo 
nagradili s knjižno nagrado založbe Neviodunum (zato prilo-
žite svoj naslov in po možnosti tudi številko telefona).
»Posavsko« sestavljen uredniški odbor v sestavi rudi Stopar 
(Sevnica), Natja Jenko Sunčič (Brežice) in Silvester Mavsar 
(Krško) bo prebral in izbral prispevke ali vsaj najbolj zanimi-
ve odlomke za objavo v posebni knjižici, ki jo bo izdal Zavod 
Neviodunum. K sodelovanju vabimo seveda tudi fotografe in 
slikarje. Za marsikakšen motiv smo seveda že prepozni, ne-
kaj se bo našlo v arhivih. gradivo bomo predstavili tudi na 
javnih prireditvah. Ker nam gre v tem primeru v prvi vrsti 
za dokumentarno vrednost in ne toliko za literarno, se lahko 
odzovete tudi tisti, ki niste vešči pisanja, imate pa zanimi-
ve spomine. tudi jezikovne nerodnosti bomo odpravili v ure-
dništvu. Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje!

Prilogo smo pripravili ob podpo-
ri Ministrstva za kulturo Repu-
blike Slovenije.



16 PRAZNIK OBČINE BREŽICE Posavski obzornik - leto XI, številka 22, torek, 30. 10. 2007

S prvo izrečeno mislijo, 
»je čas za večer pod lučjo 
zvezd, je čas za večer pod 
lučjo svetilke«, je dr. Poč-
karjeva v nadaljevanju z 
raziskovalno etnološkega ter 
globoko osebnega med sobi-
vanjskega in naravovarstve-
nega vidika razgrinjala mi-
sli o luči, o svetlobi. Med 
ostalim pa navezala še mi-
sli: »Z ugašanjem nepotreb-
ne ulične razsvetljave v po-
znih urah, ko ni namenjena 
nikomur, bomo rešili zvezde 
in preprečili izumiranje ne-
katerih žuželk. Do narave in 
nas bo pošteno izpolnjeno 
njihovo poslanstvo, medtem 
ko jih bomo podnevi obču-
dovali v njihovi dekorativno-
sti. Prav zunanja podoba luči 
je vzbudila avtorja današnje 
razstave. Po Padovi, kjer je 
Gerjeviča fotografsko nav-
dušila prva ulična luč, ga je 
vleklo naprej. V dveh letih 
so ga k objektivu pritegni-
le luči v Varaždinu, Zagrebu, 
Crikvenici, gradcu, Pado-
vi, ob cerkvi nad Vačami in 
seveda v rojstnih Brežicah. 
Nam dobro poznani Oskar, ki 

Mesto Brežice s svojim starim 
mestnim jedrom, ki je kultur-
ni in zgodovinski spomenik, je 
bilo doslej s strani večine tu-
ristov in domačinov žal nema-
lokrat prezrto. Zaradi iskrene 
želje po oživljanju mestne-
ga jedra in biserov, ki jih to 
ima, so se na ZtP-ju potru-
dili, da odpro vrata Mestne 
hiše, kateri je ZtP postal po-
nosen skrbnik. Nataša Šerbec 
je ob otvoritvi predstavila vse-
bine Mestne hiše, ki bodo po-
nujene tako vsem obiskoval-
cem mesta kot občanom. tu 
bo deloval turistično informa-
cijski center, ki bo sprejemal 
vse obiskovalce mesta, me-
stni vodič jih bo vodil po me-
stu, s tem načinom pa želijo 
ponuditi še dodatne zanimivo-
sti, ki jih Brežice s svojo kul-

turno zgodovinsko vrednostjo 
ponuja. Ker v občini deluje-
jo številni likovni ustvarjalci, 
je njihovim predstavitvam na-

Osnovna šola globoko je v 
minulem tednu s posebnim 
namenom privabila v šol-
sko telovadnico prebivalce 
iz bližnje in širše okolice, ki 
so prišli na ogled prireditve 
Praznujmo in veselimo se 
skupaj. S kronološkim pre-
gledom so se sprehodili 125 
let nazaj, ko so zabeležili 
prvo imenovanje globoškega 
šolstva, obeležili pa so tudi 
100-letnico starega dela šol-
ske stavbe. Prisotni so izve-
deli med drugim tudi to, da 
so leta 1982 zgradili prizidek 
in pričeli pouk enoizmensko, 
leta 1994 je bila svojemu na-
menu predana novozgrajena 
telovadnica, pet let kasneje 
so zasnovali šolsko himno. 
V lanskem letu so prazno-
vali že tri desetletja vrtca, 
tokrat pa so združili kar tri 
dogodke. Najpomembnej-
ši je vsekakor projekt Čutna 
pot, ki je nastajal tudi pod 
budnim očesom vodje vrtca 

Oskarjeve »Luči« občini za 
praznik
ČATEŽ – Ljubiteljski fotograf Oskar Gerjevič je s svojo 32. samostojno raz-
stavo fotografij v avli hotela Terme v Termah Čatež počastil občinski praznik 
Občine Brežice, kulturni program ob otvoritvi so prispevali gojenci Glasbene 
šole Brežice, zahvalo ob lepi razstavi je poleg številnih Oskarjevih prijateljih 
izrekel župan Ivan Molan, otvoritveni govor pa je imela dr. Ivanka Počkar.

gleda skozi oko fotoaparata 
že 55 let, nam je s spreho-
da skozi oblike in svetlobe 
zunanjih svetil prinesel po-
gled na luči skozi svoje oko. 
Svojo razstavo je pripravil v 
čast oktobrskemu praznova-
nju brežiške občine. Mogoče 
tudi s kancem misli, da bi bil 
njen razvoj in svetla priho-
dnost še svetlejša.«

Kot že čestokrat poprej z 
različnimi motivi in objekti, 

je Oskar tokrat izlil dušo z 
lučmi. tako so ga vznemirile 
in ga pritegnile, da se zdaj, 
kot pravi, kot bolnik odva-
ja, da ne bi iskal nenehno le 
svetilk. Do konca zvest svo-
jemu slogu je povabilo na 
razstavo organiziral še tako, 
da je Brežičanov poln turi-
stični vlakec Čatež express 
izpred tržnice na otvoritev 
popeljal pod sojem luči.

N. Jenko S.

Ivanka Počkar in Oskar Gerjevič

Odprta	vrata	zgradbe	
mestne odličnosti
BREŽICE – Zavod za turizem in podjetništvo (ZPT) Brežice in Občina Brežice 
sta pripravila otvoritev Mestne hiše na CPB 22, to je v stavbi, kjer je Glasbe-
na šola Brežice dolga leta izobraževala mlade glasbene kadre. S tem so likov-
ni ustvarjalci v občini pridobili svoje prostore, krstno otvoritev je pripravi-
la brežiška umetnica Cvetka Miloš, za dodatni svečani utrip je poskrbel MePZ 
Viva, otvoritveni govori pa so pripadli županu Ivanu Molanu, vodji brežiškega 
sklada Simoni Rožman Strnad in direktorici ZTP mag. Nataši Šerbec.

menjen osrednji prostor. Prav 
tako bo tu ponujena možnost 
brezplačnega brskanja po in-
ternetu v e-točki, ki je nasta-
la v sodelovanju z Mladinskim 

centrom Breži-
ce. tu si bo 
mogoče sposo-
diti kolesa za 
potep po me-
stu in njeni 
okolici ali pa 
si bodo obisko-
valci s to mo-
žnostjo izbrali 
ogled turistič-
ne ponudbe 
krajev v obči-
ni, v turistič-

no informacijskem centru na-
meravajo vzpostaviti prodajo 
spominkov, trenutno pa pred-
stavljajo izdelke rokodelcev in 

rokodelk, ki so že lep del turi-
stične ponudbe.
O Cvetki Miloš in njenem delu 
je spregovorila Alenka Černe-
lič Krošelj. Poleg mestnih ve-
dut je Miloševa na razstavo 
uvrstila novejša dela, nekaj 
pastelov in keramične slike. 
Poseben pomen ima slika »Iz-
gubljeno v vetru« iz leta 1981, 
ki simbolično prikazuje nekaj 
intenzivnih desetletij njenega 
življenja, in »Konji v galopu«, 
ki na rdeče-žarečem ozadju 
predstavljajo hitrost in ener-
gijo njenega življenja. Njen 
način življenja je raziskovanje 
in moč, ko obvladuje vse, če-
sar se loti. Zato je prav, da že 
prva razstava prenovljene Me-
stne hiše usmerja likovni sme-
rokaz v odličnost in izbranost.

N. Jenko S.  

Raziskovali in izobraževali 
se bodo na Čutni poti
GLOBOKO - V torek, 23. oktobra, so v telovadnici globoške osnovne šole pripravili 
prireditev, ki so jo poimenovali Praznujmo in veselimo se skupaj ter z njo obeleži-
li 125 let šolstva, 100 let starega dela šolske stavbe ter otvoritev Čutne poti. 

Mateje Kalin ter je še pose-
bej namenjen najmlajši ge-
neraciji, ki se bo na njej iz-
obraževala, obenem pa tudi 
raziskovala.  
Zbranim so spregovorili bre-
žiška podžupanja Patricia 
Čular, vodja novomeške iz-
postave Zavoda za šolstvo 
Stanka Preskar, predsednik 
KS globoko Anton Kmetič, 
pa tudi ravnateljica Rozika 

Vodopivec, ki je obiskoval-
ce povabila k ogledu stojnic 
ter šolskih prostorov, v na-
daljevanju pa še k družab-
nemu srečanju. Prireditev 
je bila glasbeno obarvana, 
za kar so poskrbeli globo-
ški učenci in vrtičkarji, ki so 
za konec skupaj z obiskoval-
ci zapeli tudi pesem Otroci 
enega sveta. 

M. K. M. 

Slavnostnega odprtja Ceste 
prvih borcev v Brežicah se je 
udeležilo kljub slabemu vre-
menu kar precej občanov, ki 
so prisostvovali simbolične-
mu rezanju traku. Ob tem 
je zbrane Brežičane nagovo-
ril župan Ivan Molan, ki jim 
je namenil naslednje bese-
de: »Obnovljeno mestno je-
dro vzemite za svoje in živi-
te z njim.« V nadaljevanju 
je dejal, da je obnova mej-
nik v zgodovini mesta Breži-
ce, saj so bili obnovljeni in-
frastrukturni vodi, uredili so 
odvode meteornih vod itd. 
Pri tem so se porajala tudi 
nesoglasja o končni podo-
bi, potrebno je bilo precej 
kompromisov med Zavodom 
za varstvo kulturne dedišči-
ne, lastniki objektov v ulici, 
pa tudi občani. „Po dogo-

Molan:	„Mestno	jedro	
vzemite	za	svoje“
BREŽICE – V petek, 26. oktobra, je organizatorjem sicer zagodlo slabo vreme, 
a kljub temu so brežiško glavno ulico predali svojemu namenu, saj so obno-
vitvena dela zaključena. 

varjanju smo prišli do reši-
tev, sprejemljivih za večino 
udeležencev. rezultat poga-
janj je takšna zasnova uli-
ce, kot jo vidite danes. ta 
nam prinaša površine za sre-
čevanje, prireditve, spreho-
de in klepet s prijatelji,“ je 
zaključil Molan.

Cena investicije je bila po-
vezana tudi z arheološkimi 
najdbami, ki pa so prikaza-
le bogato preteklost mesta. 
Celotna investicija je zna-
šala 1,8 milijonov evrov, od 
tega je brežiška občina pri-
spevala 900.000 evrov, raz-
liko pa ostali soinvestitorji 
telekom Slovenije, elektro 
Celje, adriaplin, gratel, iz-
vedbena dela pa so bila zau-
pana KOP-u Brežice. 

Otvoritve se je udeležil tudi 
gospodarski minister mag. 
Andrej Vizjak, za glasbeno 
doživetje so poskrbeli ločki 
in kapelski godbeniki. Ude-
ležencem so v avli Upravne 
enote Brežice posebno za-
kusko pripravila brežiška tu-
ristična društva in kmetije, 
Peter Dirnbek pa je zaigral 
za bolj sproščen pomenek o 
novi brežiški pridobitvi. 

M. K. M. 

Najmlajši Globokega so v svoji sredini dobili Čutno pot.

Na otvoritev je prišlo lepo število Brežičanov.

Mestna hiša ima novo podobo in vsebino.
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Župan Ivan Molan, polkovnik 
Mitja Teropšič, poveljnik 32. 
Vojaško teritorialnega povelj-
stva, upokojeni polkovnik Er-
nest Breznikar, vojni povelj-
nik 25. Območnega štaba tO 
Brežice, in Silvester Jeršič, 
predsednik območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slo-
venijo Brežice, so spominski 
znak »enote za posebne na-
mene 90/91« podelili petin-
dvajsetim članom interven-
cijskega voda tO, med njimi 
posmrtno Jerneju Molanu, ki 
ga je prejela vdova Olga Mo-
lan, ter dvaindvajsetim spo-
minski znak »tajna skladišča 
90/91«.

Polkovnik Mitja Teropščič je 
ob tem v govoru povedal, da 
se slovenska vojska na ta na-

BreŽICe – »Iščite zgodbe še naprej, kajti za dober motiv ni de-
finicije!« je napotek, ki so ga dobili ljubiteljski fotografi iz ob-
čine Brežice ob otvoritvi fotografske razstave v sejni sobi bre-
žiške Upravne enote. tu že leto dni, odkar se je pred letom Ue 
preselila v novo stavbo, dobivajo zavetje različne razstave. Na-

čelnik Darko Bukovinski je ob pozdravni dobrodošlici povedal, 
da Ue ni galerist, je pa državni organ, ki ob svoji osnovni dejav-
nosti vrata občanom odpira še na drugačen način, kajti različ-
ni izrazi umetnosti dajejo občanom in okolju še nek drug, du-
hovni pečat. 
JSKD OI Brežice je letos petič zapored organiziral fotografsko 
razstavo, za katero se je odločilo rekordno število ljubiteljskih 
fotografov. Prejeli so 26 prijav, zlasti so veseli odziva mladih, ki 
so se prijavili z osnovnih šol artiče, Bizeljsko, Dobova in Pišece, 
za kar gre gotovo zahvala mentorjem. Letos so fotografirali na 
tri teme – zgodba žive barve življenja, splošna in »digi – migi«. 
Sklad je vsem šestindvajsetim podelil priznanja, saj se vsak 
predstavlja vsaj z eno fotografijo. Žirija v sestavi Tanja Plevnik 
in Hrvoje Oršanič pa se je odločila za podelitev desetih pohval 
in štirih nagrad. Za zgodbo žive barve življenja »Muca počiva« 
je nagrado prejel Darko Bukovinski; za splošno temo »Lonček« 
jo je prejel Davor Lipej; na temo »digi migi« pa sta jo preje-
la Mitja Mladkovič za fotografijo »Nebo nad Borštom« in Oskar 
Gerjevič za fotografijo »Črviček«; z vrednostnim bonom je k 
nagradam prispeval Foto Studio rožman Brežice, za glasbeno 
razpoloženje ob otvoritvi Peter Dirnbek, brežiški sklad pa je s 
tem počastil tudi občinski praznik. N.J.S.

BreŽICe – Društvo zbirate-
ljev »Verigar« Brežice je ob 
razumevanju in sodelova-
nju Občine Brežice ter s stri-
njanjem brežiškega metalca 
kladiva Primoža Kozmusa, 
ki si je letos prislužil srebr-
no kolajno v Osaki, pripravilo 
izdajo in predstavitev oseb-
ne znamke slovenskega sre-
brnega moža v metu kladiva, 
priložnostnega poštnega žiga 
in ovitka v njegovo čast. Dan 
pred otvoritvijo, 16. okto-
bra, je Primož v Indiji osvojil naslov svetovnega vojaškega prva-
ka, od tam pa je organizatorjem in gostom poslal lepe pozdra-
ve. Pozornost je plod prizadevanj DZ »Verigar«, ki je v atriju Ue 
vzporedno odprlo tudi razstavo kompletne zbirke znamk prince-
se Diane ob 10. obletnici njene smrti. tisoč Primoževih znamk in 
kuvert je kupila Občina Brežice, nekaj od teh jih bo namenjenih 
za najpomembnejše dogodke ob občinskem prazniku, sto pa si 
jih bodo za partnerje razdelili člani DZ »Verigar« in Primož Koz-
mus. Za glasbene vložke sta poskrbela Simon Roguljič na kitari 
in Sabina Franko na citrah, učenca gŠ Brežice. 

N.J.S.

Če ne bi vi takrat tvegali... 
BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je v Viteški dvorani Posavskega muzeja pripravil slavno-
stni sprejem intervencijskega voda TO (poveljnik voda je bil Anton Marolt, njegov namestnik pa Ro-
bert Fink) ter tistih, ki so imeli tajna skladišča Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ, organiza-
tor za Posavje in vojni poveljnik je bil Ernest Breznikar). Pripadniki obeh struktur so ob tej priložnosti 
na podlagi odredbe Ministra za obrambo Karla Erjavca prejeli priznanja in spominski znak »Enote za po-
sebne namene 90/91« in spominski znak »Tajna skladišča 90/91«. 

čin želi javno zahvaliti vsem 
tistim, ki so v letih 90/91 

svoje znanje, moč in pogum 
vtkali v mozaik vojaškega 

osamosvajanja Slovenije. 32. 
Vojaško teritorialno povelj-
stvo SV s sedežem v vojašnici 
Novo mesto pa nadaljuje tra-
dicijo vojnih poveljstev tO iz 
leta 1991 in je pooblaščeno 
za podeljevanje spominskih 
znakov na področju Dolenj-
ske, Posavja in Bele krajine, 
v sodelovanju z župani lokal-
nih skupnosti ter območni-
mi ZVVS pa želijo podeljeva-
nja zaključiti do konca tega 
leta.
Delegacija v sestavi Vinka 
Čančerja, Silvestra Jeršiča in 
Antona Marolta je v spomin na 
Jerneja Molana v imenu vseh 
položila cvetje na njegov pre-
rani grob. Za slavnostno po-
pestritev so poskrbele učenke 
glasbene šole Brežice.

N. Jenko S.

Primožu v čast

Iščite zgodbe še naprej!

Nagrajenci Darko Bukovinski, Davor Lipej, Oskar 
Gerjevič in Mitja Mladkovič

Podelitev priznanj

gostiteljica letošnje slikar-
ske kolonije je bila tudi to-
krat gostilna Krulc na Mo-
stecu oz. njegova lastnika 
Nataša in Janko. Dogodek je 

sovpadal z obeležjem breži-
škega občinskega praznika, 
zato so se nedeljske otvori-
tve udeležili mnogi predstav-
niki iz brežiškega javnega ži-
vljenja ter javnih institucij. 
Poleg župana občine Breži-
ce Ivana Molana in brežiške 
podžupanje Patricie Čular 
še predsednica brežiške tu-
ristične zveze Branka Ster-
gar, iz Zveze kulturnih dru-
štev Brežice Lučka Černelič, 
svetniške vrste pa je zasto-
pala Tatjana Močan. Svo-
ja dela so postavili na ogled  
slikarji iz Ljubljane, Krške-
ga, Brežic, Dobove oz. Mo-
steca - Cvetka Miloš, Kri-
stina Bevc, Jana Strušnik, 
Jožica Serafin, Simona Du-
lar, Milena Rostohar, Anto-
nija Petrič, Andrej Pinterič, 
Natalija Bevc, Tanja Kržan, 
Boris Štrukelj, Janez Boga-
taj, Rafael Andlovic, Fride-
rik Hrast, Zdravko Červ, Sv-
jetlana Skorupan, Branko 
Bosina in Viktor Kopinč, ki 
so slikali krajinsko motiviko. 
Župan Molan je v nagovoru 
povedal, da je zadovoljen, 

Skozi slikarjeve 
oči ujeta krajina
MOSTEC - Od petka, 19. oktobra, do nedelje, 21. ok-
tobra, je potekala že tretja slikarska kolonija, ki jo je 
tudi tokrat brežiški Mladinski center organiziral v go-
stilni Krulc na Mostecu. Udeležilo se jo je 18 likovni-
kov, ki je ustvarilo prav toliko likovnih stvaritev.
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BREŽICE - Brežiška enota Ozara je v sredo, 10. 
oktobra, ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, 
pripravila dan odprtih vrat, na katerem je lepo število 
udeležencev, ki jih je nagovorila vodja enote Katarina 
Vodeb, spregovorilo o svojih težavah v vsakdanjem 
življenju. Ob tej priložnosti jih je obiskal tudi novi 
psihiater, sicer zaposlen v brežiškem zdravstvenem 
domu, dr. Iztok Janc. Predstavili so drugo številko 
biltena Ozarina srca, ki ga ureja Karmen Molan in so ji 
podelili posebno priznanje. V popoldanskem času pa se 
je v brežiški knjižnici odvijala projekcija filma Treba je 
spregovoriti. M. K. M.

V Dobovi so v počastitev brežiškega občinskega praznika 
združili dva dogodka in pred staro dobovsko šolo pripravi-
li posebno slovesnost, ki so jo s svojo prisotnostjo počastili 
tudi brežiški župan Ivan Molan, brežiška podžupanja Patri-

cia Čular, ki je zbrane tudi nagovorila, ter še nekateri pred-
stavniki iz brežiškega javnega življenja. Predsednik sveta KS 
Dobova Mihael Boranič je ob tej priložnosti povedal, da so 
za obnovo stare dobovske šole, ki je namenjena za stano-
vanjsko poslovne dejavnosti, opremljena pa tudi s parkirni-
mi prostori, odšteli nekaj več kot 221 tisoč evrov ter dodal, 
da so izredno zadovoljni tudi zato, ker jim je uspelo pri mr-
liški vežici postaviti vetrolov, urediti okolico ter obzidje po-
kopališča, kar jih je stalo 39.606 evrov. Prireditev so pope-
strili literarni ustvarjalci domačega kulturnega društva ter 
učenci Osnovne šole Dobova. M. K. M. 

BREŽICE – MePZ Viva je praznovanje svojega petnajstletne-
ga delovanja sklenil s strokovnim posvetom na temo »Zbo-
rovska glasba v Posavju od 19. do 21. stoletja«. Zbor Viva je 
s posvetom želel osvetliti, razkriti in posredovati zgodbe iz 
bogate dediščine zborovskega petja v Posavju, prikazati ra-
zvoj in delovanje nekaterih pevskih zborov v Posavju s po-
udarkom na zboru samem, o različnih poteh pevcev, ki so 
peli v Vivi, ter spodbuditi razmišljanje o pomenu zborovstva 
kot enega izmed temeljev ljubiteljske kulture. O druženjih 
v zborih, razvoju zborovske glasbe v Posavju in v Sloveni-
ji so v referatih spregovorili: dr. Ivanka Počkar, Lučka Čer-
nelič, Simona Rožman Strnad, Irena Hribar, Mihaela Ko-
močar, Janko Volčanšek, Janko Avsenak, Franc Černelič, 
Mojca Prus, Mihaela Jagodic in Mitja Gobec. Skozi prizmo 
preteklosti in sedanjosti sledi ugotovitev, da zborovstvo kot 
temelj ljubiteljske kulture v Posavju in v Sloveniji nemalo-
krat presega regionalne in državne meje in nenazadnje tudi 
meje amaterizma. N.J.S.

Nov	vetrolov	in	
obnovljena	šola

Zbrani na otvoritveni slovesnosti v Dobovi

Zborovska glasba presega 
meje	amaterizma

DOBOVA - V petek, 19. oktobra, je svet Krajevne 
skupnosti Dobova pripravil posebno slovesnost in 
pred staro dobovsko osnovno šolo priredil otvori-
tev njenih obnovljenih prostorov, obenem pa tudi 
otvoritev vetrolova pri mrliški vežici. Investiciji 
sta znašali nekaj več kot 260 tisoč evrov. 

kako je občina „zadihala s 
polnimi pljuči“, saj se vrsti-
jo tako raznolike prireditve, 
o katerih pred leti ni nihče 
upal niti sanjati ter zaklju-

čil, da si bo vedno prizade-
val „kolač pravično razdeliti 
na vse, ki se trudijo za tako 
pestro društveno življenje“. 
Slikarji so prejeli poseb-
na priznanja, presenečenje 
pa so pripravili tudi brodni-
ku Rihardu Hermanu Siko-
ri, ki so mu podelili umetni-
ško sliko broda, kakor ga je 
videla skozi svoje oči Anto-
nija Petrič, za glasbeni utrip 
so s pesmijo poskrbeli dobo-
vski ljudski pevci, zbrani pa 
so se še dolgo v deževno po-
poldne pomenkovali ob hrani 
in pijači ter snovali že kolo-
nijo za prihodnje leto.  

M. K. M. 

Slikarje so nagradili s posebnim priznanjem in darilom. 
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Spoštovane občanke, občani, svetnice in svetniki občine 
Sevnica!

Jesen že sama po sebi velja za praznični čas. Semena 
rodijo, izbe se polnijo s plodovi narave, trud dobiva svojo 
vrednost. Ob tem pa je jesen v Sevnici toliko bolj posebna 
tudi zaradi praznika vaše občine. Iskreno vam čestitamo 
za dosežke v preteklem letu in želimo smelih idej, 
uresničenih načrtov in gotovosti na poti razvoja 
v prihodnjem. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje, ki je dober obet, 
da bomo enotni prišli hitro in daleč. 

Franc Bogovič,
župan občine Krško s sodelavci

Svetniki so z večino podprli 
kandidata za člana Državnega 
sveta Jožeta Slivška, na taj-
nih volitvah pa so izvolili še 
šest elektorjev občine Krško v 
volilno telo 20. volilne enote 
za volitve članov Državnega 
sveta republike Slovenije. 

V nadaljevanju so soglasno 
sprejeli osnutek odloka 41,1 
mio evrov vrednega proraču-
na za leto 2008. Osnovni cilj 
Občine Krško je, da bi prora-
čun za prihodnje leto spreje-
la še letos, tako bodo svetniki  
predlog obravnavali predvi-
doma 6. decembra. Proračun 
za leto 2008 je izredno ra-
zvojno naravnan, saj je več 
kot 50 % vseh sredstev name-
njenih novim investicijam. 
Krška občina je bila tudi med 
uspešnejšimi pri pridobivanju 
evropskega denarja. 

O proračunu in kandidatu 
za državnega svetnika
Svetniki občinskega sveta občine Krško so se 19. oktobra sešli na 14. seji. Izvolili so kandidata 
za člana Državnega sveta Republike Slovenije, sprejeli osnutek odloka o proračunu Občine Kr-
ško za leto 2008 in razpravljali o predlogu sporazuma o razdelitvi premoženja med Občino Kr-
ško in Občino Kostanjevica na Krki. 

tema seje je bil tudi predlog 
sporazuma o razdelitvi pre-
moženja in ureditvi premo-
ženjsko pravnih razmerij med 

Občino Krško in Občino Ko-
stanjevica na Krki. Delitve-
na bilanca med obema obči-
nama še ni v celoti usklajena, 
tako so svetniki včeraj sogla-

sno sprejeli le usklajeni del 
in ob tem obravnavali še dve 
odprti področji. Prvo je upra-
vičenost občine Kostanjevica 
na Krki do finančnih sredstev 
iz naslova  NrP - "projekt Pre-
kopa", kjer gre za predvideno 
investicijo v pločnik Prekopa, 
za katero so bila v proraču-
nu občine Krško za leto 2006 
sredstva sicer predvidena, 
vendar pa investicija zaradi 
objektivnih razlogov ni bila 
izvedena. Sredstva so bila s 
Sklepom o prerazporeditvi 
proračunskih sredstev preraz-
porejena na druge projekte. 
Ker je bila prerazporeditev 
narejena s pravno veljavnim 
aktom občinskega sveta pred 
31.12.2006, pravno formalno 
Občina Kostanjevica iz tega 
naslova nima nobene pravi-
ce. Zaradi nadaljnjega sode-
lovanja in v duhu sporazuma 
se je občina Krško pripravlje-

na z občino Kostanjevica na 
Krki dogovoriti za ustrezno fi-
nančno poravnavo iz tega na-
slova ter občini Kostanjevici 
na Krki izplačati medsebojno 
dogovorjen znesek.

Občinski svet je soglasno po-
trdil tudi usmeritev Komisi-
je občinskega sveta za deli-
tev premoženja med obema 
občinama, da se pri nadome-
stilu za jedrski objekt v tistem 
delu, ki se nanaša na nadome-
stilo do katerega je upraviče-
no Posavje, Občini Kostanjevi-
ca izplača primeren delež in 
sicer iz doslej prejetih sred-
stev Občine Krško. V delu, ki 
se nanaša na  delujoči objekt, 
pa Občina Krško ostaja na sta-
lišču, da ta tudi nadalje osta-
ne prihodek proračuna Občine 
Krško. tudi Uredba o merilih 
za določitev višine nadome-
stila zaradi omejene rabe pro-

Jože Slivšek

Svetnica Liste za prihodnost 
mladih VILMA JAN ŠPILER je 
na 13. seji Občinskega sveta 
zahtevala pojasnilo o gradnji 
na območju naselja Polšca gle-
de na obstoječo problematiko 
lastništva. Oddelek za okolje 
in prostor Občine Krško poja-
snjuje, da je Občina leta 2002 
pristopila k izdelavi zazidalne-
ga načrta za območje Videm 
– Polšca, da bi uredila  sta-
novanjsko gradnjo ter prome-
tno in komunalno-energetsko 
infrastrukturo. Kot ugotavlja 
Jan Špilerjeva, je zaradi kon-
figuracije terena in že obsto-
ječe pozidave območje slabo 
dostopno ter slabo prehodno. 
Zazidalni načrt ureja obmo-
čje v velikosti 15 ha, iz kate-
rega je izvzet veljavni zazi-
dalni načrt »Polšca-vzhod«. 
Občinska uprava je pristopi-
la k izdelavi programa opre-
mljanja, predpogoj zanj pa so 
na osnovi inženirsko-geološke-
ga poročila, geološke raziska-
ve, ki so v teku. Občina Krško 
je trenutno v fazi sklenitve po-
godbe z izbranim izvajalcem. 
Po pridobljenem geotehnič-
nem poročilu pa bo pristopi-
la k javnemu naročilu za izbor 
izvajalca, ki bo predvidoma v 
mesecu februarju 2008 izdelal 
program opremljanja. Istoča-
sno je planirana izvedba par-
celacije in sicer v delu načrto-
vanih koridorjev za komunalno 
infrastrukturo. glede možno-
sti gradnje na zemljiščih z ob-
stojčo strukturo Občina Krško 
poudarja, da so možne novo-
gradnje oz. nadomestne gra-
dnje obstoječih objektov, re-
konstrukcije in vzdrževalna 
dela, dozidave in razni prizidki 
ter gradnja enostavnih objek-
tov. Pri tem lahko vsak inve-
stitor sam naroči parcelacijo. 
Občina Krško spremlja promet 
z zemljišči na območju ZN, saj 
je tudi sama lastnik dela ne-
pozidanega stavbnega zemlji-
šča in bo, po dokončni odloč-
bi o parcelaciji načrtovanih 
koridorjev za komunalno in-
frastrukturo, pristopila k reše-
vanju pridobivanja zemljišč z 

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov občinskega sveta
odkupom, zamenjavo ali koma-
sacijo. Predvideva, da bo tudi 
davčna politika (NUSZ,oziroma 
predvideni davek na nepremič-
nine) spodbujala gradnjo oziro-
ma promet na območju. 

Na vprašanje svetnice VILME 
JAN ŠPILER, zakaj Občina Krško 
komunalni prispevek še vedno 
obračunava po stari zakonodaji 
in zakaj v 10 letih od sprejema 
Zakona o stavbnih zemljiščih, 
ki je nadomestil Zakon iz 1eta 
1984, še ni bil narejen Program 
opremljanja stavbnih zemljišč, 
ki služi kot podlaga za sprejem 
Odloka o odmeri komunalne-
ga prispevka, pristojni oddelek 
za urejanje prostora in varstvo 
okolja, odgovarja, da je Občin-
ski svet leta 2001 sprejel sklep o  
sprejemu programa opremlja-
nja stavbnih zemljišč v občini 
Krško, ki obsega 12 ureditvenih 
območij. V sklepu je določena 
cena urejanja stavbnih zemljišč 
in prispevna stopnja zavezan-
cev za izračun komunalnega 
prispevka po posameznih po-
dročjih. Občinska uprava je na 
podlagi ustreznih prostorskih in 
urbanističnih podatkov o obsto-
ječi infrastrukturi naredila ana-
lizo, da bi se oblikovala oskrbna 
območja posamezne komunal-
ne infrastrukture, ki predsta-
vlja osnovo za oblikovanje ob-
računskih območij, to je tistih 
delov poselitvenih območij, 
znotraj katerih je možna pri-
ključitev na posamezno komu-
nalno infrastrukturo. Namen je 
bil narediti program opremlja-
nja zemljišč za gradnjo za ob-
stoječo komunalno infrastruk-
turo tako, da se po eni strani 
omogoča neposredno odmero 
komunalnega prispevka za vse 
posege, za katere ni potrebno 
dograditi obstoječo komunalne 
infrastrukture, po drugi strani 
pa bi program predstavljal vho-
dne podatke za program opre-
mljanja za posege, za katere 
je treba zgraditi novo komunal-
no infrastrukturo in je treba ob 
tem upoštevati stroške obsto-
ječe komunalne infrastrukture. 
Do realizacije projekta ni prišlo 

zaradi spremenjene zakonoda-
je in podzakonskih predpisov.
aprila je začel veljati Zakon o 
prostorskem načrtovanju, sep-
tembra pa na njegovi podla-
gi Uredba o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč.  
Zakon določa, da občina, ki v 
šestih mesecih po uveljavitvi 
občinskega prostorskega načrta 
ne sprejme programa opremlja-
nja vključno s podlagami za od-
mero komunalnega prispevka za 
vso obstoječo komunalno opre-
mo na območju celotne občine, 
odmerja komunalni prispevek 
na podlagah, ki jih s pravilni-
kom določi minister. Občina 
Krško je skladno s tem določi-
lom začela z izdelavo programa 
opremljanja kot podlago za ob-
račun komunalnega prispevka 
in pripravi osnutka odloka o ko-
munalnem prispevku.
Kar zadeva preglednost odloka, 
imajo investitorji že pri pripravi 
investicije možnost, da se ogla-
sijo na Občini Krško na Oddele-
ku za gospodarsko infrastruktu-
ro in pridobijo okvirni izračun.

Svetnik Slovenske demokrat-
ske stranke CVETKO SRŠEN je 
na 12. seji podal pobudo za od-
pravo nepravilnosti ob domnev-
nem črpanju potoka graben v 
Leskovcu pri Krškem. Pobudo je 
Občina Krško posredovala agen-
ciji republike Slovenije za oko-
lje in prejela odgovor z ugoto-
vitvami terenskega ogleda. ta 
je pokazal, da je struga poto-
ka, ki je na območju pod nase-
ljem Loke preusmerjena v jarek 
preko zamočvirjenih travnikov, 
na določenem predelu zarašče-
na z gosto obrežno zarastjo. 
Na priobrežnih površinah so sa-
dovnjaki, ki so možni odjemal-
ci vode za namakanje, odseku 
pa tudi ni bilo izdano dovolje-
nje za rabo vode iz Leskovškega 
potoka. Pristojni tako predlaga-
jo izsek goste obrežne zarasti, 
kar bi zagotovilo odtok vode po 
obstoječi trasi potoka. Predla-
gajo tudi preusmeritev struge 
v delu, kjer je ta preusmerje-
na v jarek preko zamočvirje-
nih travnikov in sicer v obstoje-

stora kot območje omejene 
rabe določa krožno območje z 
radijem 1,5 km. 

Na seji je bilo izpostavljeno 
tudi svetniško vprašanje o po-
moči Občine Krško občinam 
prizadetim v letošnjem neur-
ju 18. septembra. Direktorica 
občinske uprave Melita Čopar 
je pojasnila, da je Občina Kr-
ško za odpravo posledic škode 

nakazala humanitarno pomoč 
v višini 12.000 evrov. Pomoč je 
dodelila na podlagi delitve Mi-
nistrstva za okolje in prostor in 
poročil Uprave za zaščito in re-
ševanje. Na tej osnovi smo Ob-
čini Železniki namenili 6000 
evrov, Občinam Vojnik, Bohinj 
in Cerkno pa vsaki po 2.000 
evrov. Sredstva je Občina Kr-
ško zagotovila iz splošne prora-
čunske rezervacije.

čo strugo, ki poteka skozi gozd. 
Jarek preko travnikov, ki osu-
šujejo obstoječe zemljišče, pa 
se po predlogu pristojne služ-
be spelje v novo urejeno stru-
go potoka. Iz obstoječe stru-
ge dolvodno od preusmeritve 
je potrebno narediti izsek go-
ste zarasti, očistiti nanos in za-
gotoviti odtok vode. Pri pripravi 
predloga programa del za le-
tni program javne službe v letu 
2008 na področju urejanja voda 
se upošteva tudi problematika 
urejanja Leskovškega potoka. 
Manjša vzdrževalna dela v letu 
2008 se bodo izvajala glede na 
potrebe in prioriteto. 

Svetnik slovenske demokrat-
ske stranke METOD ŠONC je po-
dal pobudo o namestitvi drogov 
za zastave v parku v Krškem. 
Oddelek za gospodarske dejav-
nosti pojasnjuje, da je drog na-
meščen ob objektu knjižnice in 
ga je možno koristiti ob priredi-
tvah po predhodnem dogovoru 
z njo. Po predhodnem dogovoru 
je mogoče za proslave postaviti 
tudi začasne podstavke.

Svetnik Nove Slovenije MAR-
TIN KODRIČ je opozoril na sa-
nacijo plazu na cesti Dol – Mlad-
je v KS Podbočje. Občina Krško 
pojasnjuje, da se plaz nahaja 
na regionalni cesti, ki je v pri-
stojnosti DrSC. Za leto 2007 s 
strani DrSC sanacija plazu ni 
predvidena. Izdeluje pa se pro-
jektna dokumentacija, po na-
vedbah DrSC naj bi bil plaz sa-
niran v letu 2009.

Svetnik Posavske unije mla-
dih BOŠTJAN ARH je na 13. seji 
OS opozoril na ureditev pločni-
kov na Vidmu. Občina Krško od-
govarja, da je odprava arhitek-
tonskih ovir pločnikov v planu 
investicijskega vzdrževanja za 
leto 2007, s čimer bo omogo-
čen tudi lažji dostop invalidom.
Ureditev pločnikov na Cankar-
jevi ulici v Krškem pa je predvi-
dena v načrtu razvojnih progra-
mov od leta 2007 – 2010 in sicer 
za leto 2009.

Svetnik Nove Slovenije MAR-
TIN KODRIČ je na 11. seji ob-
činskega sveta Občine Krško 
predlagal, da se v ustrezen od-
lok zapišejo pravila za postavi-
tev mobilnih čebeljih panjev.  
Občina Krško pojasnjuje, da je 
postavitev čebelnjakov oprede-
ljena v Pravilniku o vrstah zah-
tevnih, manj zahtevnih in eno-
stavnih objektov; ta določa tudi 
pogoje za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega do-
voljenja in vrste del v zvezi z 
objekti in pripadajočimi zemlji-
šči. Vprašanje svetnika se na-
naša na postavitev mobilnega 
čebelnjaka. Po mnenju Občine 
Krško je veljavna zakonodaja 
ne ureja in se ne nanaša na mo-
bilna prevozna sredstva, torej 
tudi ne ureja premičnih čebel-
njakov kot prevoznih enot. Pra-
vilnik o vrstah objektov torej 
ureja in določa pogoje za gra-
dnjo brez gradbenega dovolje-
nja za tiste stalne čebelnjake, 
ki se lahko štejejo za enostav-
ni objekt oziroma se ga lahko 
uvršča med pomožne kmetijsko 
gozdarske objekte in zato zado-
stuje, da se pred njegovo po-
stavitvijo pridobi lokacijska in-
formacija, iz katere izhaja, da 
je njegova gradnja v skladu z 
veljavnim prostorskim aktom, 
ob določenih pogojih. Med sle-
dnjimi je tudi ta, da so opisani 
čebelnjaki lahko zgrajeni samo  
znotraj grajenega območja 
kmetije ali znotraj pogojno za-
zidljivega območja kmetije. 
Pravilnik o vrstah objektov ure-
ja in določa tudi pogoje za 
dela, ki zadevajo splošno rabo 
naravnih dobrin, za katera prav 
tako ni potrebno gradbeno do-
voljenje in s katerimi se lahko 
začne brez pridobitve lokacij-
ske informacije. Sem sodi tudi 
premični čebelnjak, če tlorisna 
površina ne presega 15 m2, in 
da je pred njegovo postavitvijo 
pridobljeno soglasje zavoda za 
gozdove. Če takšen objekt leži 
na kmetijskem zemljišču, ki ni 
grajeno območje kmetije, pa 
njegova gradnja brez gradbe-
nega dovoljenja ni možna.
Prevozni čebelnjak se lahko po-

stavi pod pogojem, da se s ta-
kšno postavitvijo oziroma zau-
stavitvijo prevoznega sredstva 
strinja lastnik zemljišča. Pri 
tem pa je potrebno opozori-
ti še na določbe Pravilnika o 
vrstah objektov, da se mora 
tudi postavitev prevozne-
ga čebelnjaka na kolesih, če 
se ga postavi oziroma zausta-
vi na območju, ki je varovano 
na podlagi predpisov, ki ureja-
jo ohranjanje narave, izvesti v 
skladu s pravili ravnanja, ki jih 
določa akt o varovanju takšne-
ga območja. 

Svetnik Slovenske ljudske 
stranke ALOJZ KERIN je že-
lel pojasnila o aktivnostih, ki 
na Ministrstvu za promet po-
tekajo za sanacijo republiške 
ceste raka-Smednik, pa tudi, 
kakšno je stanje na projek-
tu prometne ureditve Smed-
nika. Oddelek za gospodarsko 
infrastrukturo pojasnjuje, da 
v proračunu DrSC za leto 2007 
za sanacijo regionalne ceste 
raka-Smednik ni predvidenih 
sredstev, so pa sredstva pred-
videna v rebalansu proračuna 
za letu 2008 in 2009. Sanacija 
z izgradnjo pločnika je pred-
videna na odseku regionalne 
ceste in sicer v okvirni višini 
80.000 evrov. Kar zadeva pro-
metno ureditev Smednika na 
odseku občinske ceste pa Ob-
čina Krško pojasnjuje, da je ta 
v celoti dokončana in s sogla-
sodajalci usklajena. Na delu 
regionalne ceste pa zadeva še 
ni dokončana deloma zaradi 
neurejenega prenosa investi-
cije iz Dars-a na DrSC, delo-
ma pa zaradi neusklajenosti s 
soglasodajalcem DrSC. 
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KrMeLJ - rokometni klub Krmelj letos slavi pomemben ju-
bilej - pred 55 leti so v Krmelju začeli igrati rokomet. Če-
prav ne morejo več tekmovati v rednem ligaškem tekmo-
vanju, ker nimajo ustrezne dvorane, pa so zato neuničljivi 
njihovi veterani, saj imajo kar dve ekipi različnih genera-
cij. Mlajši veterani, imenovani tudi Kraljevina Krmelj, so še 
polni moči, pa tudi njihovi starejši kolegi, kjer je minimal-
na starost 50 let (najstarejši pa se že bliža sedmemu križu), 
so med najagilnejšimi v Sloveniji. to so ponovno dokazali na 
tradicionalnem turnirju v Krmelju, ki ga že vrsto let organi-
zirajo v sklopu prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Kr-
melj v mesecu oktobru.
Letos so poleg domače ekipe Svoboda Krmelj na turnirju so-
delovali še Branik 66 iz Maribora, Hrastnik, Dobrepolje in 
ekipa Zasavja (trbovlje, Zagorje). Kljub letom in kljub za-
obljenim trebuščkom pa je v teh fantih še vedno enak en-
tuziazem kot pred mnogimi leti, še vedno znajo navdušiti z 
domiselnimi kombinacijami, posebej vratarji delujejo kot 
večno mladi. gledalci so zares lahko uživali ob spominu na 
nekdanjo slavo, ki jo je krmeljski rokomet vendarle imel, 
na kar je v kratkem nagovoru spomnil tudi podžupan Občine 
Sevnica Rudi Dobnik, tudi sam nekdaj rokometaš Krmelja.
turnir v Krmelju ni samo tekmovalnega značaja, ampak v 
prvi vrsti srečanje dolgoletnih prijateljev in rivalov, ki se 
ob kozarčku mošta in pečenem kostanju spomnijo tudi vseh 
preminulih tovarišev. Prav zato tudi turnir v Krmelju nosi 
ime turnir spominov. Vsi, igralci in gledalci, so zato družno 
zatrdili – nasvidenje naslednje leto v Krmelju!

D. Močnik

55 let rokometa v Krmelju

Judo klub Olimpija Krmelj je 
športno društvo, ki ponuja 
različne vrste športnih in re-
kreativnih programov za vse 
člane družine, zato poleg re-
dne vadbe juda za otroke in 
mladino v klubu nudijo tudi 
začetno vadbo tai chi-ja in 
rekreacijskega programa z 
imenom Vitalnost za starej-
še člane. Športne programe, 
ki jih izvajajo v Judo klubu 
Olimpija Krmelj, je predsta-
vila trenerka Inna Toropeje-
va. Judo je  šport, ki  temelji 
na druženju in spoštovanju; 
ob njem se člani učijo disci-
pline, odgovornosti in sode-
lovanja; gradi samozavest in 
vztrajnost. Vadba pri otrocih 
je zelo razgibana – le-ti spo-
znavajo  osnove juda preko 
različnih iger, zato je vad-
ba primerna za otroke že 
od petega leta starosti da-
lje. Vadba vključuje ele-
mente osnovnih telovadnih 
prvin: različne ekipne igre, 
velik poudarek pa je na uče-
nju »varnega padanja«, kar 
je ena od specifičnih zna-
čilnosti juda. Pri tem otro-
ci osvojijo znanje, s katerim 
lahko sami preprečijo možne 
poškodbe (pri padcih s kole-
som, pri rolanju ali pri igri 
nasploh). tai chi je staro-

10 let Judo kluba Olimpija 
Krmelj
KRMELJ – V Kulturnem domu Krmelj je potekala v petek, 19. oktobra, ob prazniku Krajevne skupnosti 
Krmelj, osrednja proslava ob 10-letnici Judo kluba Olimpija Krmelj. Na njej je bil predstavljen kratek 
film o delovanju kluba, v športnem programu so se predstavili mlajši in starejši judoisti, podeljena so 
bila priznanja in uspešno je bila izpeljana tudi otvoritev razstave ob obletnici judo kluba. 

davna kitajska veščina spro-
ščanja v gibanju, ki krepi vi-
talno življenjsko energijo in 
odpravlja telesno napetost; 
je veščina doseganja notra-

nje moči in harmonije. re-
dna vadba tai chi-ja delu-
je antistresno, vitalizira in 
ne izčrpuje; nauči nas upo-
rabljati samo mišice, ki jih 
potrebujemo za kretnjo, vse 
druge mišice se sprostijo in 
zaradi tega je telo lahko-
tno, gibi so tekoči… Novejši 
program z imenom Vitalnost 

Juda kluba Olimpija Krmelj 
nudi enostavno, dinamično 
in vsestransko vadbo giblji-
vosti, vzdržljivosti in moči 
ob zvokih sproščujoče glas-

be. V vadbo programa Vi-
talnost so zajeti elementi qi 
gonga, power joge in pilate-
sa - s to obliko redne teden-
ske vadbe se poveča mišična 
vitalnost, ki krepi zdravje. 
V Judo klubu Olimpija Krmelj 
torej že deset let uspešno 
skrbijo za sprostitev in rekre-
acijo vseh, ki si želijo ohra-

njati zdravje ter življenjsko 
energijo; hkrati pa judoisti 
dosegajo uspehe na številnih 
tekmovanjih. V vsakodnev-
no vadbo je vključenih pre-
ko 80 osnovnošolcev in sre-
dnješolcev iz treh občin. V 
obdobju desetih let je klub 
vzgojil številne člane kadet-
ske in mladinske reprezen-
tance - mnogi med njimi so 
kategorizirani športniki mla-
dinskega, državnega, per-
spektivnega in mednarodne-
ga razreda. V desetletnem 
obdobju delovanja kluba je 
bilo 15 judoistov državnih 
prvakov. Robert Gregorčič, 
dolgoletni član Judo kluba 
Olimpija Krmelj, ima hčeri, 
stari 11 in 13 let, ki trenira-
ta judo v Judo klubu Olimpi-
ja Krmelj pet let in dekleti 
na različnih tekmovanjih po-
segata že po najvišjih mestih 
– Patricija je državna prva-
kinja do 28 kg za leto 2007, 
Ana Marie  je bila državna 
prvakinja leta 2006 do 36 kg; 
v letu 2007 je osvojila drugo 
mesto. Nad uspehi posame-
znikov in vseh članov kluba 
je navdušen tudi predsednik 
Judo kluba Olimpija Krmelj, 
domačin Janez Mirt.

Smilja Radi
Foto: Robert Gregorčič

Judoisti Judo kluba Olimpija Krmelj s trenerkama v 
sredini – Inno Toropejevo in Olgo Shtyrbo, ki je tudi 
trenerka državne judo reprezentance.

KrŠKO, rUŠe - V soboto, 27. oktobra, je v rušah poteka-
la prva prvenstvena tekma v jesenskem delu tekmovanj v 
ženski športni gimnastiki, ki se jo je iz krškega gimnastične-
ga društva rain udeležilo 6 selekcijskih telovadk. V  7. sto-
pnji (16+) nivojskega tekmovalnega sistema je Urška Štus 

zmagala z rezultatom mnogoboja 38,1 točke. Izjemno je na-
stopila predvsem na preskoku, kjer je prejela oceno 12,5 
točke, brezhibno sestavo pa je prikazala tudi na gredi in 
prejela oceno 10,0. V 5. stopnji nivojskega tekmovalnega 
sistema je v mnogoboju odlično nastopila Ana Vodeb ter 
se uvrstila na 3. mesto z rezultatom 39,7 točke, 5. mesto 
je osvojila Maruša Metelko z rezultatom 38,9 in 10. mesto 
Lara Žibert, ki je zbrala 36,5 točke. ekipa v postavi Vodeb, 
Metelko in Žibert pa je v ekipnem delu tekmovanja zasedla 
3. mesto z rezultatom  115,1 točke. Poudariti je potrebno, 
da so rainove telovadke v 5. stopnji prikazale ekipno naj-
boljši preskok in sestave na gredi. Vodebova je prejela naj-
višjo oceno tekmovanja v preskoku (10,2), Metelkova drugo 
oceno (10,1) in Žibertova najvišjo oceno na gredi (10,4). V 
3. stopnji nivojskega tekmovalnega sistema je v mnogoboju 
posameznic prijetno presenetila Nastja Modic, ki je zbrala 
38,4 točke in osvojila odlično 6. mesto, Doroteja Imperl pa 
je po večji napaki na parterju osvojila 11. mesto z rezulta-
tom 32,1 točke.

Zlato	Štusovi,	bron	Vodebovi

Rainove tekmovalke po uspešnem nastopu v Rušah

KrŠKO, IStaNBUL - Marija Je-
ler, članica Karate kluba tri-
glav, je kot edina članica žen-
ske mladinske reprezentance 
zastopala Slovenijo na mla-
dinskem svetovnem prven-
stvu v karateju, ki je poteka-
lo v turškem Istanbulu. Marija 
po skoraj enoletnem premo-
ru zaradi težav s poškodbami 
ni pričakovala ponovitve vr-
hunskega dosežka izpred dveh 
let, ko se je uvrstila v polfina-
le, kljub temu pa ji je uspel 
preboj v prvo polovico nastopajočih. V prvem krogu kate-
gorije do 60 kg je bila prosta, v drugem je ugnala nasprotni-
co iz Južnoafriške republike, v tretjem krogu pa je bila od 
nje boljša tekmica iz Madžarske. Po neodločenem boju je 
8 sekund pred koncem Marija storila usodno napako, ki jo 
je stala zmage in uvrstitve v osmino finala. Madžarki nato 
ni uspel preboj v finale, kar je za Marijo pomenilo tudi ko-
nec upanja na repasaž. Marijo že čez dobre tri mesece čaka 
popravni izpit, ko bo kot zadnjič pred prehodom v člansko 
konkurenco v trstu nastopila na mladinskem evropskem pr-
venstvu.

Marija	med	32	na	MSP

Marija Jeler

Odličen nastop 
Natalije Zbiljski
KrŠKO, ZagreB - 14 krških 
plavalcev je sodelovalo na 
mednarodnem plavalnem mi-
tingu Vidra v Zagrebu, kjer so 
med 607 plavalci iz štirih dr-
žav poleg krepko izboljšanih 
osebnih rekordov dosegli tudi 
nekaj izvrstnih uvrstitev. Ka-
detinja Natalija Zbiljski je v 
disciplini 100 m prsno z rezul-
tatom 1.23.66 za pičlih 7 sto-
tink zgrešila zlato medaljo, a 
bila kljub temu presrečna z 
drugim mestom. Blizu stopnič-
kam je bila tudi na 100 m del-
fin (1.17.24), kjer je bila iz-
vrstna četrta. Najštevilčnejša 
konkurenca je bila v kategoriji 
mlajših dečkov, kjer je z dve-
ma 9. mestoma na 100 m pro-
sto in mešano odlično nasto-
pil Leon Deržič, z uvrstitvami 
med najboljšo petnajsterico 
pa se lahko pohvalijo še Mati-
ja Omerzel, Ana Bogdanovič, 
Igor Glas ter Bine Bajc.

Predstavniki domače Katane 
so se ponovno odlično odre-
zali, saj so kadetski in mla-
dinski svetovni prvaki Pe-
ter Pšeničnik v borbah ter 
Andrejka Ferenčak in Ma-
tic Derenda med mešani-
mi mladinskimi pari v duo 
sistemu ponovno zmagali. 
Odličnim rezultatom so se 
pridružili še borci Dejan Ha-
rapin z 2. mestom do 85 kg 
in Damjan Žerjav s 3. me-
stom do 77 kg med mladin-
ci ter Matej Žerjav s 1. me-
stom med kadeti do 73 kg. 
Izjemen pa je bil tudi naj-
mlajši, komaj 13-letni Ma-
tej Knezič, ki si je med ka-
deti (15-17 let) v borbah do 
55 kg priboril srebrno me-
daljo. V skupnem seštevku 
za pokal Brežic so suvereno 

Slovo Kataninih mojstrov
DOBOVA - V Dobovi je v soboto, 21. oktobra, Društvo borilnih veščin Kata-
na iz Globokega organiziralo tekmo evropskega pokala v ju-jitsu in že 9. tra-
dicionalni turnir Slovenija open - pokal Brežic, ki se ga je udeležilo čez 200 
športnikov in športnic iz 22 ekip iz 9 držav.

zmagali reprezentanti Fran-
cije s 127 točkami, drugi so 
bili avstrijci, tretji Poljaki, 
odlični 4. pa so bili domači-
ni, DBV Katana. Med slavno-
stno otvoritvijo tekmovanja 
so se poslovili od aktivne 
tekmovalne kariere izjemni 
športniki DBV Katana: mo-

ški par v duo sistemu Gora-
zd Kostevc in Dejan Kink, 
ženski par v duo sistemu Va-
nja in Vita Preskar, borec 
v kat. do 85 kg Danijel Li-
par ter začasno tudi cenjeni 
trener, vzgojitelj in mojster 
borilnihi veščin Jože Feren-
čak.

Slavljenci Katane: Dejan Kink, (manjka Gorazd 
Kostevc), Vita in Vanja Preskar, Danijel Lipar, Jože 
Ferenčak, Peter Pšeničnik, Andrejka Ferenčak in Matic 
Derenda ter predsednik Stane Preskar

Teraževa prva, 
Povšič drugi
SeVNICa, MUrSKa SOBOta - 
V Murski Soboti je potekalo 
državno prvenstvo Sloveni-
je v cestnem teku na 10 km, 
kjer sta se odlično odreza-
la člana aK Sevnica Maja Te-
raž, ki je postala državna 
prvakinja pri starejših mla-
dinkah, ter Miha Povšič, 
ki je pri mlajših mladincih 
osvojil srebrno medaljo.

Zmaga Podbočja
PODBOČJe - Nova sezona se 
je pričela tudi za košarkarsko 
ekipo iz Podbočja, ki letos 
nastopa v centralni skupini 3. 
slovenske lige. V prvi tekmi 
so Podbočjani doma prema-
gali ekipo KK Svet nepremič-
nin iz Logatca s 86:60 (23:21, 
21:15, 22:17, 20:7). goste so 
dokončno strli šele v zadnji 
četrtini. Podboška ekipa je 
letos kar precej okrepljena, 
glavni okrepitvi, branilec Bo-
rut Rozman in center Tomaž 
Ploj, pa sta se s 13 oz. 14 toč-
kami izkazali že na prvi tek-
mi. Marko Flajšman je dose-
gel 18 točk. Podbočjani so bili 
v 2. krogu prosti, v 3. pa go-
stijo ekipo Vrani Vransko. 

BUŠeČa VaS - Športno društvo Sušica je 14.10. organiziralo 
12. tek po vinski cesti, ki je bil hkrati tudi finale Dolenjskega 
pokala. teka se je udeležilo 230 tekačev iz Slovenije in Hr-
vaške ter 37 pohodnikov. tekači so na treh različnih progah 
nastopili v 28 kategorijah. absolutni zmagovalec na 9800 m 
dolgi progi je bil Boštjan Hrovat (tHB Begunje), med žen-
skami pa Mateja Šuštaršič (aK Portovald). Na najdaljši pro-
gi se je z zmago v kategoriji do 19 let izkazal tudi domačin 
Alen Zupančič. tekači iz Posavja so odnesli predvsem zma-
ge na krajših preizkušnjah. Na 1840 m so zmagali Dani Kuhar 
(OŠ Blanca, do 10 let), Klemen Lendaro (aK Sevnica, 11-12 
let), Denis Zupančič (ŠD Sušica, 13-15 let), Robert Lenda-
ro (aK Sevnica, nad 15 let), Nina Kranjec (OŠ Blanca, 11-
12 let), Nina Volčanjk (Multisport Krško, 13-15 let) in Katja 
Pincolič (ŠD Sušica, nad 15 let). 370 m so najhitreje pretekli 
Aljaž Bratanič in Nika Tomše (oba Brežice, do 6 let) ter Do-
men Peklar in Hana Kranjec (oba OŠ Blanca, 7-8 let).

Že 12-ič tekli po vinski cesti

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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BLaNCa - Za nami je že mesec in pol novega šolskega leta in 
s tem tudi pestrega dogajanja na naši šoli. Letošnji prvi te-
den v oktobru smo namenili različnim dejavnostim ob tednu 
otroka. Dvorišče šole je bilo s kredami porisano s sporoči-
li starejšim, pekli smo kostanj, prebirali in poslušali pravlji-

ce, obiskal nas je popotnik Tomaž Humar in nam predstavil 
skrivnosti in bogato kulturo Indije, lahko pa smo uživali tudi 
ob pravem indijskem plesu plesalke v tradicionalnih obla-
čilih in se na koncu posladkali z indijsko sladico. V jesen-
ski akciji zbiranja starega papirja smo zbrali štiri tone in pol 
starega papirja, del zbranega denarja pa bomo namenili kri-
tju stroškov ob dodatnih dejavnostih in prireditvah. Pri vseh 
teh aktivnostih pa  nismo pozabili na  dogajanje okrog nas 
in zato bo po dogovoru s predstavniki razredov na sestanku 
šolske skupnosti prav vsak učenec  naše šole s simboličnim 
prispevkom 1€ pomagal pri zbiranju sredstev za prizadete 
ob katastrofalnih poplavah v Železnikih. 

Nina Grabenšek-Kadilnik

Jesenske aktivnosti na OŠ 
Blanca

Obisk popotnika Tomaža Humarja

KrMeLJ - V krmeljskem vrtcu se vedno dogaja kaj zanimi-
vega. V tednu otroka pa se vzgojiteljice še posebej potrudi-
jo, da približajo otrokom tiste dejavnosti, ki jih otroci radi 
izvajajo. Pri načrtovanju dejavnosti sodelujejo tudi otroci s 
svojimi željami.
Letošnje leto je bil teden otroka posvečen Piki Nogavički. 
Prav zaradi tega se je vsak dan v tednu pričel s pravljico o 
Piki. Vzgojiteljice in starši so na čudovit način z lutko otro-

kom približali vragolije vsem znane junakinje. V tem tednu 
so otroci iskali Pikin zaklad, pekli Pikine piškotke, se igrali 
bibarije in plesne igre, peli Pikine pesmi in izdelovali Pikine 
packarije. Poleg vsega tega so pripravili še lutkovno igrico 
gospodar neba in dramatizacijo pravljice trije medvedki in 
Zlatolaska. Vsi otroci so se veselili skupnega druženja.
Za konec čudovitega tedna je tudi najmlajše obiskala čisto 
prava Pika Nogavička. Ogledali so si njene vragolije, izdelo-
vali Pikine nogavice in copatke, šivali gumbe in s pomočjo 
frizerke delali Pikine frizure.
Otroci se bodo zagotovo radi spominjali tega tedna otroka, 
saj je bil eden najbolj zanimivih do zdaj. res je – Pike Noga-
vičke ni nikoli dovolj.

Tanja Zaplatar, 9. r. OŠ Krmelj

Teden otroka v krmeljskem 
vrtcu

Obisk Pike Nogavičke v krmeljskem vrtcu

BIZeLJSKO - Vrtec Maja, ki deluje pri OŠ Bizeljsko, letos obi-
skuje preko 30 otrok. Vrtec zaradi podaljšane izgradnje nove 
šole nadaljuje delo na kmečkem turizmu Balon, ki je nudil 
idealno okolje prireditvi "Jesen v deželi". Le to so zaposle-
ni v vrtcu pripravili minuli teden. Potem ko so otroci že dlje 
časa ustvarjali na temo jesen in jo spoznavali v bližnji okoli-
ci, so k ustvarjanju v kreativnih delavnicah povabili tudi star-

še. Malčki so se predstavili s programčkom. Skupaj pa smo 
oblikovali iz jesenskih darov narave; buč, neličkane koruze, 
krompirja, kostanja... in ustvarili zanimive izdelke. S priza-
devnimi vzgojitelljicami in razigranimi otroci smo ob peče-
nem kostanju in pogostitvi preživeli lepo popoldne.

S. Vahtarič

ŠeNtJaNŽ – Konec septembra smo se zbrali pri Kotarjevem 
kozolcu. tam smo se otroci najprej igrali. Čez nekaj časa 
smo začeli ličkati, vezati in obešati koruzo. Nekateri so to 
delali prvič. V kupu koruze so bile skrite sladkarije. Vsi smo 

se jih zelo razveselili. Ko smo vso koruzo zličkali, smo se še 
posladkali s slaščicami in sokovi. Za še lepši večer sta poskr-
bela harmonikaš in trobentač. Imel sem se zelo lepo.

Vid Jerovšek, 5. razred
OŠ Milana Majcna Šentjanž

KOPrIVNICa, LISCa - Konec septembra smo se učenci 9. ra-
zreda odpravili na Lisco, da si ogledamo meteorološko po-
stajo. Meteorolog nam je razlagal o vremenu, vetru, priti-

sku in oblakih. Meteorološko hišico smo si ogledali tudi od 
znotraj. tam hranijo živosrebrni termometer. Na računal-
niku smo preučevali vremenske slike, ki jih potem vidimo 
na televiziji. ekskurzija je bila zelo poučna in upam, da se 
bomo še kdaj vrnili.  Iva Poljšak, 9.r. OŠ Koprivnica

artIČe - V novembru se bo v oddaji Šport špas predstavila tudi 
naša šola. Snemanje je bilo zelo zanimivo, še posebej v sadov-
njaku, ko smo morali obirati jabolka v dežju. a bilo je zabavno. 
ekipa oddaje nas je posnela, kako zbiramo papir, pripravljamo 
jabolčni zavitek, izdelujemo šopke, igramo rokomet, plešemo 
folkloro. Seveda ni šlo brez Matevža Derende, ki je za nekaj 
sekund postal don Corleone. Oglejte si nas tudi vi na tV Slove-
nija prvo nedeljo v novembru, in sicer v dopoldanskem času. 

Artiški športšpasovci

KrŠKO - V letošnjem poletju se je sekcija Mladih aktivistov 
Mladinskega centra Brežice, imenovana P.U.D.I.N.g. (Provo-
kativno unikatno dejansko intelektualno necenzurirano glasi-
lo), odločila prirediti Pižama party. Večer je vseboval tri igre: 
„pillow fight“, zmenkarije in karaoke, vse v pižamah. Veče-
ra sta se udeležila tudi dva člana društva akd Pizdun, ki so ju 
nesramno premagali v prav vseh disciplinah. Še posebej sra-
motna je bila zmaga Agija, vsemogočnega vladarja vsega, 
kar je pudingasto, nad ata Pizdunom. Oba pizduna sta tako 
polna jeze in želje po maščevanju skovala načrt za nadvlado 
nad 'pudingovci'. tako je društvo akd Pizdun (še ena neumna 
kratica - prostor idej, zagona, dela, ustvarjanja in napredka) 
povabilo P.U.D.I.N.g. na Pižama party II, ki se je tokrat zgo-
dil v Mladinskem centru Krško. 

V začetku oktobra so Pizduni izvedli svoj zloben načrt in ne-
bogljene Pudingovce popolnoma zatrli. Za uvod so se preiz-
kusili v »pillow fightingu« - borbi z blazinami. Zmago je sla-
vil "ata pizdun" Rok Sanda, ki je z 12 točkami za sabo pustil 
Borisa K., člana Pudinga, in Petra Godlerja iz ekipe Pizdu-
nov. Ostali kandidati pa so jo odnesli brez poškodb. Sledile so 
zmenkarije, kjer smo se med seboj malo spoznavali in iska-
li razne simpatije med fanti in dekleti. Konec tega večera pa 
je bil namenjen tistim, ki radi katero zapojejo pred mikrofo-
nom. Na karaokah sta bila po mnenju računalnika najboljša 
Robi Špiler in rok Sanda, ki se jima sedaj pevska kariera ne 
more več izmuzniti. Večer med obema posavskima društvoma 
je potekal prešerno in že upamo na nova srečanja. 

Robi Špiler, Akd Pizdun

 BLaNCa - OŠ Blanca vsako leto organizira srečanje učen-
cev z znanim športnikom. V preteklih letih so nas obiskali 
številni znani športniki, med njimi Primož Kozmus in Miran 
Stanovnik. Letos nas je obiskal slovenski košarkarski repre-
zentant in nekdanji član Uniona Olimpije Sandi Čebular. 
21-letni Sandi, doma s Kozjega, je v prijetnem razgovoru z 
učenci  povedal mnogo zanimivega o svoji košarkarski poti, 
o izkušnjah v Unionu Olimpiji ter o doživetjih na evropskem 
prvenstvu, ki je potekalo v Španiji, Slovenija pa je tekmo-
vanje končala na 7. mestu. Sandi je učencem pokazal ne-
kaj trikov z žogo, za tem pa so se pomerili z njim v metanju 
trojk (samo ugibate lahko, kdo je bil boljši), na koncu pa je 
sledilo še skupinsko fotografiranje. Bilo je res prijetno špor-
tno druženje. Franci Kranjec, športni pedagog

Jesen v deželi

Razigrani otroci ob dobrotah narave

Ličkali smo koruzo

Šentjanški otroci med ličkanjem koruze

Ogled meteorološke postaje

Koprivniški devetošolci na Lisci

OŠ Artiče v oddaji Šport špas

Sandi Čebular na obisku

Pižama Party II - Akd Pizdun 
vs. P.U.D.I.N.G.

LeSKOVeC - Učenci OŠ Leskovec pri Krškem in OŠ Veliki Pod-
log smo se 20. oktobra skupaj z učitelji mentorji odpravili 
na prvi planinski izlet. Povzpeli smo se na hribček na drugi 
strani Save - grmado. Da je bila pot prvič bolj varna, pred-

vsem pa zanimiva, so učenci na pohod povabili tudi starše. 
Jutro je bilo hladno, vendar nas je kmalu ogrelo toplo je-
sensko sonce. Pot nas je vodila mimo hišic, po gozdu in od 
pisanih trtah, ki so nas pozdravljale v rumeno – oranžnih 
barvah... Na vrhu smo veseli odprli vsak svoj nahrbtnik in 
pomalicali »zlate rezerve«. Seveda je bilo dovolj časa tudi 
za igro in prečudovit pogled v dolino.

M. Cerle, B. Abram

Prvi planinski izlet

Skupinska fotografija na izletu (foto: B. Abram)

KrŠKO - Učenci in učitelji vseh petih oddelkov vzgoje in iz-
obraževanja OŠ dr. Mihajla rostoharja Krško smo preživeli 
dva sončna dneva v Jurkovi koči na Lisci. V četrtek zjutraj 
smo se zbrali na železniški postaji v Krškem in se z vlakom 
odpeljali do Brega, kjer smo si veselo oprtali nahrbtnike in 
se peš odpravili proti cilju. Med hojo nas je prehitel šolski 

kombi, iz katerega so nam pomahali gibalno ovirani učenci. 
Vrhunec pohoda je bila kakopak – malica. Utrujenost na ci-
lju je bila opazna, kljub temu pa je zvečer ostalo še dovolj 
energije za ples. V petek so se nam pridružili starši, s kate-
rimi smo skupaj spuščali zmaje izdelale pri delovni vzgoji. 
Kako visoko so leteli! Vlekli smo tudi vrv, pojedli golaž in ko-
stanj ter se posladkali s sladicami, s katerimi so nas razve-
selile mamice. Zapeli in zavrteli smo se še ob harmoniki in 
se zadovoljni odpravili domov.  T. Jamnik, S. Tomše

Dva sončna dneva na Lisci

Izletniki med malico
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KrŠKO - Igrani film Luksuz produkcije La tormentosa je bil 
na 43. srečanju najmlajših video in filmskih ustvarjalcev 
Slovenije v Izoli proglašen za najboljši film po izboru otro-
ške žirije, skupaj s filmom andrejka pa je bil tudi med tremi 
najvišje ocenjenimi filmi s strani strokovne žirije. avtorji fil-
ma La tormentosa, parodije na latinsko ameriške telenove-
le, so Karmen Zupančič, Matic Krajnc, Estera Žibert, Kaja-
Nanel Kovač, Nino E. Kovač in Žiga Bašek, avtorja kratkega 
dokumentarnega filma andrejka, portreta deklice iz Kerino-
vega grma, pa sta Maja Hudorovič in Žiga Divjak. Med naj-
boljše se je po izboru strokovne žirije uvrstilo še pet kratkih 
filmov, ki so nastali v sodelovanju Luksuz produkcije DZMP 
in video krožka OŠ Leskovec, ki ga vodi Dženi Rostohar. Na 
1. filmskem festivalu Metoda in Milke Badjura v Litiji so filmi 
Luksuz produkcije v kategoriji dokumentarnih filmov osvo-
jili vse tri prve nagrade. Žirija je na tretje mesto uvrstila 
film »alkomobb družina« (avtorja Thipanie Benoit in Mathi-
eu le Roux), na drugo mesto film »Ženski pogovori« avto-
ric Dženi rostohar, Janine Tesch, Veronike Mota Galindo, 
Ayar Zandi in Maje Kocjan, na prvo mesto pa film »Vsi smo 
iz Bronxa« avtorjev Žige Divjaka, Sare Možic, Ivorja Hodu-
laka in Katarine Gunde. 

T.G.

Luksuz produkcija žanje 
nagrade

MOKrONOg - V petek, 12. oktobra, je potekala na OŠ Mo-
kronog posebno didaktično in ustvarjalno pripravljena So-
botna šola, ki je del koncepta odkrivanja in dela z nadarje-
nimi učenci. tema tokratne Sobotne šole (le-ta je potekala 
pod mentorstvom Sevničanke prof. glasbe Jelke Gregorčič 
Pintar) je bila skrivnostni in čarobni svet glasbe, zvokov in 
Orffovih glasbil. Učenci, ki so se udeležili petkovega popol-
danskega srečanja, so spoznali mala ritmična glasbila in z 

njimi ustvarjali zvočne slike ter melodične vsebine; razvija-
li so glasbene sposobnosti ter izvajalske spretnosti; spozna-
vali so Orffova glasbila ter se za zaključek ustvarjalnega po-
poldneva predstavili staršem v glasbeni pravljici Mladenič s 
piščalko. Starši so nastopajoče nagradili z dolgim aplavzom, 
saj so njihovi otroci združili v enovito podobo glasbeno na-
darjenost in igralske sposobnosti. Za marsikaterega udele-
ženca Sobotne šole je petkovo popoldne kar prehitro mini-
lo, kljub temu da je bil za vsemi že dopoldanski del rednega 
šolskega pouka. Smilja Radi 

Čarajmo z glasbo

BreŽICe – gimnazija Brežice in KUD Franjo Stiplovšek se je 
z dijaki evropskega oddelka ob dnevu odprtih vrat in ob pra-
znovanju občinskega praznika javnosti predstavila s projek-
tnim delom na temo »ekspresionizem v sliki in besedi«. Vsi 
sodelujoči so pri predmetih slovenskega in angleškega jezika, 
zgodovine in likovno umetniškega predmeta prebrali novelo 

Ivana Preglja »Matkova tina«. Na osnovi študijskega, poglo-
bljenega in kritičnega branja ter s sposobnostjo analiziranja, 
raziskovanja, povzemanja, pisanja eseja in sprejemanja raz-
ličnih vlog so staršem, sovrstnikom in učiteljem v šolsko avlo 
suvereno prenesli tolminski punt in odnos med očetom Mat-
kom in hčerko tino ter hkrati dogodek dopolnili z razstavo li-
kovnih izdelkov, na katerih so skozi barve izražali čustva.
Sicer pa je ravnateljica Stanislava Molan poudarila, da je 
evropski oddelek šolo popeljal nekoliko korakov naprej, ki 
daje konkurenčno prednost, dijaki so uspešnejši in vedo veli-
ko več, se povezujejo med seboj, povezujejo in razvijajo raz-
lične vsebine in iz malega naredijo veliko. Dijaki so delali v 
osmih skupinah in pod mentorstvi profesorjev Judite Marolt, 
Marije Plut, Savine Rožman in Alojza Konca.

N.J.S.

Matkova Tina v gimnazijski avli

Po kratkem programu turi-
stičnega in ritmičnega krož-
ka je sledil delovni sestanek 
udeležencev, na katerem je 
mag. Marinka Drofenik, vod-
ja projekta eMZŠ na OŠ Bistri-
ca ob Sotli, predstavila vklju-
čevanje zdravstveno-vzgojnih 
vsebin v vzgojno-izobraževal-
ni proces in vsebine, ki se iz-
vajajo, v nadaljevanju pa še 
načrt dela v okviru skupne 
teme Zdrav življenjski slog. 
Več pozornosti bodo posveti-
li gibanju in k le-temu pova-
bili krajane Bistrice ob Sotli 
na skupnem planinskem po-
hodu, medsebojnim odnosom 
na vseh ravneh, zdravemu 
prehranjevanju, učenju uče-
nja, raziskovali bomo elektro-
magnetna valovanja v šoli in 
njeni okolici in vpliv le-teh na 

Srečanje mentorjev zdravih šol
BISTRICA OB SOTLI - V petek, 19. oktobra, je na osnovni šoli Bistrica ob Sotli, ki je že 13 let vključena v 
Evropsko mrežo zdravih šol (EMZŠ), potekalo delovno srečanje vodij projekta EMZŠ iz enajstih osnovnih 
šol in ene srednje šole s celotne Slovenije.

zdravje in še mnogim drugim 
vsebinam v korist zdravju. 
Prof. Marinka Šipec je priso-
tnim predstavila sejem Koz-
jansko jabolko in prispevek 
bistriške šole na tem sejmu.
Nacionalna koordinatorka Moj-
ca Bevc je povedala, da se bo 

slovenska mreža zdravih šol v 
šolskem letu 2008/09, v kate-
ro je vključenih 120 šol, širila. 
Predstavila je tudi priročnik z 
naslovom Ko učenca, učitelja 
strese stres. Vsaka šola je do-
bila izvod priročnika in še vr-
sto drugih gradiv Inštituta za 

Udeleženci srečanja

varovanje zdravja. Vodje po-
sameznih šol pa so poročali o 
dogajanju na njihovih šolah v 
okviru projekta.
Po delovnem sestanku so si 
skupaj ogledali obnovljeno 
staro šolo, v popoldanskem 
času pa jih je sprejel župan. 
Sledil je ogled domačije Kra-
varič, od tam pa jih je pot 
vodila v dolino soteske reke 
Bistrice, po kateri jih je pope-
ljala Mojca Kunst iz Kozjan-
skega parka. Na poti iz soteske 
so si ogledali še sadjarstvo Hu-
dina. Srečanje se je zaključi-
lo v poznih popoldanskih urah 
v gostišču Šempeter v Bistrici 
ob Sotli, kjer so udeleženci v 
sproščenem vzdušju izmenja-
li zanimivosti svojih krajev.  

M.D.

DOBOVa - tema našega naravoslovnega dne je bila zdrava 
prehrana. Že zjutraj nas je naša kuharica ana povabila v 
učilnico, kjer nas je čakala obložena miza. Predstavila nam 

je hrano, ki je zdrava za nas. Pokazala nam je sadje, zele-
njavo, žitarice, kosmiče, kruh: črni, koruzni, polnozrnat, in 
nas poučila, zakaj  je ta hrana koristna za nas. Predstavila 
je še sirne namaze. Vse to smo poskusili, saj smo ta dan je-
dli smo zdravo prehrano. Obiskal nas je še zobozdravnik, ki 
nam je povedal, kaj je zdravo za zobe. Na koncu pa smo iz-
delali še prehrambeno piramido in jo razstavili v razredu.

Učenci 1. razreda 
in učiteljica Dragica Hrovat, OŠ Dobova

artIČe, BOrŠt - V okviru naravoslovnega dneva smo se učen-
ci 6. razreda odpravili na Boršt, kjer je zbiralno-reciklažni 
center. Slišali smo, katere odpadke sortirajo in kam, nato 
smo si ogledali stiskalnico odpadkov, ki jih dvakrat dnev-
no vozijo v Novo mesto. V center vozijo odpadke tudi ljudje 
sami, in sicer gradbeni material, azbestne plošče, gume, ra-
bljene računalnike, stiropor, pohištvo itd. Center je opre-
mljen tudi s kamerami zaradi varnosti. Poleg centra se na-
haja tudi asfaltna baza. trenutno se gradi OŠ Bizeljsko, zato 
je večina asfaltna namenjenega tja. Vsak tovornjak, ki pri-
pelje v center, se stehta, prav tako pa tudi takrat, ko ga za-
pusti. tudi mi smo stopili na tehtnico. Vsi skupaj ter trije 
učitelji tehtamo 2000 kg. 
Na šoli že pridno ločujemo plastiko, papir, steklo, baterije, 
organske odpadke, zdaj pa moramo o tem poučiti še naše 
starše, sorodnike, prijatelji, kajti le vsi skupaj lahko naredi-
mo kaj dobrega za naravo.

Novinarski krožek OŠ Artiče 

Obiskali smo Boršt
KOStaNJeVICa Na KrKI - V vrtcu Kostanjevica na Krki smo 
18. oktobra pripravili druženje ob praznovanju jeseni. Ker 
nam je malce ponagajal dež, smo imeli likovne delavnice, 
kjer smo ustvarjali iz naravnih materialov, v igralnicah, na 

terasi pa smo si za poslastek spekli še kostanj. tako smo s 
pomočjo staršev, ki so prispevali poljske pridelke in kostanj, 
uživali v izdelovanju domiselnih skulptur iz poljščin, nizanju 
verižic in izrezovanju strahcev iz buč. Ob pečenju in luplje-
nju kostanja pa je bil čas več kot primeren za sproščen kle-
pet in igro  med otroci, starši in vzgojiteljicami.  K.P. 

Praznovanje	jeseni

Otroci so ustvarjali iz naravnih materialov.

Naravoslovni	dan	o	zdravi	
prehrani

Učenci so sestavili prehrambeno piramido.

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

Učenci OŠ Mokronog na Sobotni šoli

Brežiški gimnazijci, ki so sodelovali v projektu
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

FS 50QT-3
1345 €
850 €

FS 50QT
1230 €
790 €

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

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

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

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!

ALENKA GODEC 
& BLAŽ JURJEVČIČ
Od jazza do popa, koncert

petek, 9.11., ob 20. uri, Klub KDK

dr. med. MILENA 
PLUT-PODVRŠIČ

Celostni pristop k zdravljenju, predavanje
četrtek, 15.11., ob 19. uri, Klub KDK

SNG DRAMA: JEZ
sodobna drama

petek, 16.11., ob 19.30 uri
za MODRI ABONMA in izven

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

BREZPLAČNE
POTI DO ZNANJA

na TOČKAH ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE, 
kjer Vas seznanimo z vso izobraževalno ponudbo 

v Posavju in širše ter pomagamo pri odločanju 
za izobraževanje in učenje;

na TOČKAH ZA SAMOSTOJNO UČENJE,
kjer se brezplačno naučite tujih jezikov, računalništva, 

strojepisja, pripravljate seminarske naloge 
in klikate po internetu.

Center vseživljenjskega učenja Posavje
Ljudska univerza Krško

Dalmatinova 6, 8270 Krško

info@lukrsko.si
www.cvzu-posavje.si

07/ 488 11 60
»Ker znanje uresničuje sanje!«

Kupim zazidljivo parcelo, 
starejšo hiško ali manjši vi-
kend v širši okolici Sevnice. 
tel.: 040 476 285

Kupim traktor, pogon 4 x 4, 
lahko s priključki. tel.: 051 
813 034

Prodam trisobno stanova-
nje na Vidmu v Krškem - del-
no opremljeno in v središču 
mesta, ter garažo, cena po 
dogovoru. tel.: 031 228 500

Prodam hišo v Krškem, ob-
novljeno, s parkiriščem, vr-
tom in 1.500 m² zemljišča. 
tel.: 040 784 693

Prodam stanovanje v Breži-
cah na lepi, mirni lokaciji. 
tel.: 041 244 661

Prodam sedežno (kotno) 
garnituro Kaja s foteljem, 
modro-zelena kombinaci-
ja, kot nova, iz kvalitetnega 
pralnega materiala. 
tel.: 041 697 770

Prodam hojico, voziček in 
posteljico, vse malo rablje-
no, cena: 60 €. tel.: 040 990 
971

Ugodno prodam lep trosed 
in kavč. tel.: 07 49 56 634 
(zvečer)

Prodam stiskalnico z narav-
nim kamnom, cena po dogo-
voru. tel.: 041 807 103 

P R E J E L I  S M O

Stališče brežiških borcev NOB v 
nasprotju z uradnim stališčem 
ljubljanske centrale
19. septembra sem kot predsednik sklical sestanek članov 
izvršilnega odbora OO ZB NOB Brežice in zahteval poeno-
tenje in sprejem skupnega stališča glede povojnih izvenso-
dnih pobojev v Sloveniji. Moje osebno stališče je bilo pred 
tem naslednje: Slovenski partizani so se borili za svobo-
do slovenskega naroda in za izvensodne povojne poboje ne 
nosijo nobene odgovornosti. Za izvensodne poboje je odgo-
vorna komunistična povojna oblast.

Po dvournem razpravljanju, ko me je eden izmed članov 
ozmerjal tudi z »belim« sem dosegel, da so člani izvršil-
nega odbora glasovali z dvema vzdržanima glasovoma moj 
predlog in smo tako sprejeli skupno stališče glede povojnih 
izvensodnih pobojev, ki glasi:

»Območni odbor združenj borcev NOB Brežice stoji na sta-
lišču, da so bili slovenski partizani borci za slovenski narod 
in da s povojnimi izvensodnimi poboji v Sloveniji ne nosijo 
nobene odgovornosti. Za izvensodne poboje je odgovorna 
povojna komunistična oblast«. 

V zvezi z odzivom predsednika Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije, gospodom Janezom Stanovnikom 
na sprva moje osebno stališče in kasneje tudi z uradnim sta-
liščem OO ZB NOB Brežice sem pripravljen odgovarjati no-
vinarjem.

Predsednik OO ZB NOB Brežice
Roman Zakšek

Vztrajno	na	poti	do	nove	šole
Problematika reševanja prostorske stiske OŠ Tržišče je za-
deva, o kateri se v občinskem in krajevnem okviru govo-
ri že zelo dolgo. Kljub temu, da smo se že nekajkrat poču-
tili odrinjene in ogoljufane, kajti obljube, ki so bile dane, 
so bile venomer potisnjene na stran, še vedno ostajamo op-
timisti in verjamemo, da se bo v prihodnjih letih vendar-
le nekaj uredilo.

O tem smo razpravljali tudi na nedavnem srečanju Sveta 
šole OŠ Tržišče, na katerega so bili poleg članov sveta zavo-
da povabljeni tudi predstavniki občine Sevnica in člani Sve-
ta KS Tržišče. Občino Sevnica sta zastopala ga. Darja Lekše, 
vodja oddelka za družbene dejavnosti in g. Zvone Košmerl, 
direktor občinske uprave. 

Ga. Darja Lekše je člane seznanila z aktivnostmi, ki smo jih 
v preteklem letu izvedli v zvezi z načrtovano investicijo in 
podala informacijo o uvrstitvi investicije na razpisu Mini-
strstva za šolstvo. Kljub temu, da ta ni bila najbolj uspeše-
na, je bil sklep srečanja, da se ponovno pripravi dokumen-
tacija za naslednji razpis v letu 2008. Občina bo izvedla 
javni natečaj za pridobitev dokumentacije. Tudi g. Zvone 
Košmerl se je v svojem nagovoru dotaknil preteklosti, ven-
dar je menil, da je sedaj čas, ko naj bo naš pogled usmerjen 
v prihodnost in nam zagotovil, da je Tržišče definitivno pro-
jekt, na katerem bo gradila tudi občina v naslednjem obdo-
bju. Opozoril je na strpnost in pozitiven pristop k zadevi, ki 
bo ob konstruktivnem sodelovanju vseh akterjev prav goto-
vo v prihodnjih letih uspešno rešena. 

Tako bodo v letu 2008 vsa prizadevanja usmerjena v pri-
dobitev gradbenega dovoljenja, istočasno pa bodo poteka-
la pripravljalna dela v zvezi s potrebno ureditvijo infra-
stukture – ceste in avtobusnega postajališča. Kot je povedal 
predsednik KS Tržišče g. Janez Kukec, so sredstva za izved-
bo planirana tudi v občinskem proračunu, g. Marjan Jam-
šek pa nam je potrdil, da je v teku že tudi zbiranje ponudb 
za izvedbo del. 

Glede na to, da bomo v letu 2008 proslavljali 120 – letnico 
šolske zgradbe, bomo skušali to obletnico proslaviti v sklo-
pu z ureditvijo omenjenih pridobitev. Upamo, da se bodo 
začrtane naloge tudi uresničile in bomo tako stopili korak 
naprej na poti do nove šole.

Ravnateljica OŠ Tržišče
Zvonka Mrgole 

Arao vabi na informacijsko točko
V želji, da bi prebivalci Posavja imeli dodatno možnost iz-
vedeti vse, kar vas zanima v zvezi z radioaktivnostjo, rav-
nanjem z radioaktivnimi odpadki in načrtovanim odlaga-
liščem nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ter tudi 
priložnost povedati svoje mnenje v zvezi s to tematiko, 
agencija za radioaktivne odpadke vabi prebivalce občine 
Krško in vse, ki vas tematika zanima, na araO info točko, 
ki bo prvič

v sredo, 14. novembra 2007, od 8.00 do 17.00 ure
v občinski stavbi v Krškem, Cesta krških žrtev 14.

Na araO info točki boste lahko:
brezplačno dobili poljudna gradiva o tematiki (zgiban-
ke, časopise, CD)
predstavnikom araO zastavljali vprašanja in dobili stro-
kovne odgovore
povedali ali v knjigo mnenj zapisali svoja mnenja in pre-
dloge (lahko anonimno)
preizkusili svoje poznavanje tematike z odgovori na na-
gradna vprašanja

araO info točko v kratkem načrtujemo tudi v Brežicah.

Agencija za radioaktivne odpadke

•

•

•

•

Spoštovani člani in 
uporabniki!

Obveščamo vas,
da bo

zaradi selitve
mladinskega oddelka 

na lokacijo
Cesta krških žrtev 47

osrednja knjižnica
v Krškem

ZAPRTA
predvidoma

od 12.11. do 
vključno 19.11. 

2007.

Za razumevanje
se vam 

zahvaljujemo.

Kolektiv 
Valvasorjeve 

knjižnice Krško
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izdaja 
Zavod Neviodunum  
v Krškem 

Posavski obzornik izhaja od 
15. 12. 1997 za področje ob-
čin Krško, Brežice in Sevnica, 
od 1. 1. 2007 za občino Kosta-
njevica na Krki. 
Uredništvo:  
trg Matije gubca 3, 
8270 Krško 
tel.: 07 49 05 782, 
Faks: 07 49 05 781  
e-pošta: 
redakcija@posavje.info 
trr: 03155-1086687920 

Odgovorni urednik 
Silvester Mavsar 

Glavni urednik  
Peter Pavlovič 

Prelom in priprava za tisk 
Studio Neviodunum, Krško
Trženje in promocija 
Bojana Kunej  
tel.: 07 49 05 780 
bojana.kunej@posavje.info
rok za rezervacijo oglasnega 
prostora v naslednji številki je 
7. november. 
Za točnost podatkov v naroče-
nih rubrikah in prilogah odgo-
varjajo njihovi uredniki. 
Tisk 
Delo d. d. - tiskarsko sre-
dišče, Ljubljana
Naklada 
24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.

Naslednja številka 
Posavskega obzornika 
izide v četrtek,  
15. novembra 2007.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  3 0  o k t o b r o m .  i n  1 4 .  n o v e m b r o m

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le fi-
zična oseba, izključno preko objavlje-
nega obrazca v Posavskem obzorniku 
in za nekomercialne namene. Vsak 

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

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

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

Torek, 30. 10.
od 16.00 do 18.00 na dvorišču gradu rajhenburg: priredi-
tev DPM Brestanica „Čirule čarule“
ob 18.00 v OŠ Jožeta gorjupa Kostanjevica na Krki: pred-
stavitev idejnih rešitev za kulturni dom in avtobusna po-
stajališča
ob 19.00 v Kulturnem domu Dobova: prireditev „Dobova 
se predstavlja"

Sreda, 31. 10.
med 10.00 in 12.00 v galeriji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: brezplačna ustvarjalnica za otroke med 12. in 15. 
letom starosti pod vodstvom akademske slikarke in garfi-
čarke Nevenke arbanas
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): filmski večer ob dnevu 
reformacije - Luther (2003) 
od 19.00 do 21.00 v Bivaku na Senovem: "halloween" ples 
za mlade (13 -18 let)
ob 20.00 v MC Brežice: praznovanje noči čarovnic

Petek, 2. 11.
ob 20.00 v MC Sevnica: ogled dokumentarnega filma 
Skrivnost 
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Butnhrupn koncert 

Sobota, 3. 11.
ob 17.00 v lokalu „Prehrana pri Marjani“ v Krmelju: slove-
snost ob podelitvi spominskih znakov MOrS sodelavcem v 
projektu MSNZ tajna skladišča 90/91 in pripadnikom enote 
za posebne namene tO 90/91 iz občine Sevnica 
ob 19.00 v Kulturnem domu v Šentjanžu: promocija nove 
zgoščenke "Pridi jesen" Ljudskih pevk Solzice z gosti
ob 20.00 v MC Sevnica: koncert skupin april never to be 
seen, Koreena in Bi Krip 

Nedelja, 4. 11.
ob 10.00 v Kulturni dvorani Šentjanž: družabna prireditev 
ob razvitju praporja Društva vinogradnikov Šentjanž ter 
zaključek Bučarijade 2007
ob 14.00 pri Kostanjeviški jami: dan odprtih vrat in slove-
snost ob 70-letnici Kostanjeviške jame
ob 16.00 v Športnem domu Sevnica: tradicionalni Marti-
nov koncert z 12 narodnozabavnimi ansambli
ob 18.30 v Kostanjevici: koncert Big banda Krško
ob 19.00 v OŠ Jožeta gorjupa Kostanjevica na Krki: plesne 
miniature Plesne skupine Harlekin

Torek, 6. 11.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Zdravka 
Zupančiča Naučimo se govoriti in poslušati
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: lutkovna predstava 
Miška kaško kuhala, za abonma in izven

Sreda, 7. 11.
ob 17.00 v Zavetišču pod sv. rokom: razstava fotografij 
Ljuba Motoreta "Utrinki s sevniške planinske poti, poti Loj-
zeta Motoreta"
ob 17.30 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje prof. dr. 
Lučke Kajfež Bogataj "Kaj nam prinašajo podnebne spre-
membe?"

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Četrtek, 8. 11.
od 10.00 do 14.00 v mali dvorani Kulturnega doma Krško: 
kolokvij o prvih krških borcih
ob 18.00 v galeriji Posavskega muzeja Brežice: otvoritev 
regijske razstave tudi črna je barva, razstavljajo ljubitelj-
ski likovniki
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: Martinov koncert toni-
ja Sotoška z gosti

Petek, 9. 11.
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: osrednja slovesnost 
ob prazniku občine Sevnica s podelitvijo priznanj in kul-
turnim programom
ob 20.00 v klubu Kulturnega doma Krško: koncert alenke 
godec in Blaža Jurjevčiča
ob 20.00 v MC Sevnica: koncert skupine Interceptor, pred-
skupine Sabaium, In the crossfire in Septic scum

Sobota, 10. 11.
na Malkovcu: martinovanje v cvičkovi deželi
ob 10.00 v Kulturni dvorani Sevnica: srečanje izgnancev ob-
čine Sevnica z otvoritvijo razstave "Spomini na izgnanstvo"
ob 10.00 v Športnem domu Sevnica: prvo državno kvalifi-
kacijsko plesno tekmovanje 
ob 13.00 v telovadnici OŠ Jožeta gorjupa Kostanjevica na 
Krki: turnir trojk v košarki
ob 13.00 v Športni dvorani Sevnica: nogometni turnir za 
pokal Občine Sevnica
od 14.00 dalje na Studencu: martinovanje s povorko in 
kulturnim programom
ob 18.00 pod kozolcem okrepčevalnice arh v Leskovcu: 
martinovanje po starih šegah
ob 20.00 v MC Sevnica: fotografska razstava gorazda Kav-
čiča "Svoboden?"
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): slovenski stand-up co-
medy 

Nedelja, 11. 11.
ob 9.00 na tekmovališču v Jerovcah: mednarodno tekmo-
vanje v lovu rib s plovcem „Pokal Kostanjevice“
ob 9.00 pred gostilno Janc na Studenec: štart pohoda na 
Primož z družabnim srečanjem
ob 10.30 pri sv. Joštu pod Lisco: Martinova nedelja s po-
kušino mladega vina
ob 16.00 v MC Sevnica: svetovni dan mladine - ogled vide-
oprojekcij in predstavitev programa Mladi v akciji
ob 18.00 v gasilskem domu trnovec: krst mošta na Martinovo

Ponedeljek, 12. 11.
ob 9.00 na glavnem trgu v Sevnici: položitev venca na 
spominsko ploščo pri sodišču, ob 9.30 na trgu svobode v 
Sevnici: položitev venca pri osrednjem spomeniku NOB v 
Sevnici, ob 10.00 v Lekos galeriji ana: slavnostna seja s 
podelitvijo priznanj članom ZB za vrednote NOB Sevnica

Torek, 13. 11.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Sanje Lon-
čar resnice in zmote o maščobah
ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Vinka Šeška "Po-
tepanja po sevniški občini"
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko Kam v Posavju, 
nam pišite na: redakcija@posavje.info

Prodam MZ tS 251, gene-
ralno obnovljen, predelan v 
cros, in nekaj delov, v odlič-
nem stanju. 
tel.: 031 402 748

Ugodno prodam skoraj novo 
žensko kolo road MB 2600, 
štiri različne citruse s sadeži 
in stare molitvenike. 
tel.: 051 815 513

Prodam renault Megane, 1,6 
16V, letnik 2002 - december, 
metalik modre barve, pre-
voženih 58.000 km, odlično 
ohranjen, dodatna 17-palč-
na platišča, zimske gume. 
tel.: 051 414 159

Prodam Opel Corso, l. 2004, 
45.000 km, zeleno-modre 
barve, in zimske gume s pla-
tišči. tel.: 040 804 486

Prodam Daewoo Nexia/
gLX, letnik 99, registriran 
do 21.10.2008, cena 950 €. 
tel.: 041 912 817

Ugodno prodam orbitrek, 
malo rabljen, znamke X6 
Magnetic. tel.: 07 49 64 493

Prodam plug Slavonec, 12 
col. tel.: 031 769 631

Prodam Hilti te-75, gen. 
servisirano, z veliko novimi 
deli, 6 mes. garancijo, kovč-
kom in enim novim orodjem, 
cena: 480 €. 
tel.: 041 319 906

Prodam posteljo 120 x 200 
cm z jogijem, cena: 180 €. 
tel.: 031 595 485

Prodam steklokeramično 
ploščo, pomivalni stroj in 
pečico s pripadajočimi ele-
menti ali brez. tel.: 031 306 
191

Ugodno prodam kovinsko ci-
sterno za kurilno olje z vse-
mi priključki. 
tel.: 041 925 041

Prodam 360 kg krompirja 
(rdeča lupina, belo meso), 
cena: 0,40 €/kg, dobava ob 
vikendih. tel.: 031 391 623

Prodam rdeč mošt, kasne-
je vino iz mešanega grozdja. 
tel.: 07 47 78 219

Prodam mošt (vino) cviček, 
cena 1,20 €, frankinja 2,00 €. 
tel.: 040 982 599

Prodam mošt, kasneje vino, 
300 l, okolica Krškega, cena 
1,20 €. tel.: 07 49 22 452 
(zvečer)

Ugodno prodam večje koli-
čine metrskih kalanih suhih 
bukovih in gabrovih drv, oko-
lica Krške vasi.
tel.: 031 468 402 

Prodam nova balkonska vra-
ta s polkni, za polovično 
ceno. tel.: 07 81 42 332

Prodam sivo-rjavo kravo, 
staro 7 let, brejo 8 mesecev. 
tel.: 07 81 43 109

Ugodno prodam tri breje 
ovce, dve zamenjam za bre-
ji burski kozi. 
tel.: 040 953 832

Prodam srnasto kozo in bur-
sko križano kozo ter 250 l. 
škropilnico s PVC cevmi, no-
šeno. tel.: 041 328 032

Prodam kravo limuzin s pr-
vim teletom, sta na paši, in 
dvobrazdni plug IMt. 
tel.: 07 47 78 214

Prodam burskega kozliča, 
starega 5 mesecev, lepe ra-
sti, primernega za pleme. 
tel.: 041 613 751

Prodam črno-belega bikca, 
starega pet tednov. 
tel.: 031 868 337

Prodamo prašiča, težkega 
cca 200 kg, domače reje, 
cena po dogovoru. 
tel.: 07 49 72 446

Prodam tri prašiče, težke 
okoli 120 – 160 – 200 kg. 
tel.: 07 49 61 673

Prodam bikca simentalca, 
starega tri mesece. 
tel.: 07 49 76 123

Prodam več odojkov, kupim 
mulčar Kladivar. tel.: 07 49 
79 098

Prodam suhe gobe – jurč-
ke, hladilnik gorenje ter 
komplet Merino posteljnine. 
tel.: 031 430 078

Prodam 300 kg jabolk za 
sok oz. predelavo, pobrane, 
cena: 0,15 €/kg. 
tel.: 031 572 150

Prodam cepljeno limono 
staro tri leta (v Sevnici). 
tel.: 031 562 323

Prodam velik božični kaktus, 
premera 1,30 m, in aspara-
gus lisičji rep, velike, lepe 
rasti. tel.: 031 742 043

Prodam 30 m³ suhih drv bu-
kev – hrast, metrska polena. 
tel.: 031 335 585

Prodam gabrova suha drva 
in večji mlin za žito na ka-
mne, cena po dogovoru. 
tel.: 041 653 309 

Prodam drva, bukova, kala-
na drobno ali grobo. tel.: 07 
49 64 096 (popoldan)

Prodam nasekana drva na 

Sremiču in hruškovo žganje. 
tel.: 031 585 245

Stiki: Sem abrahamovih let 
in bi rad spoznal žensko do 
45 let, manjše postave (do 
168), lahko si mamica z 
otrokom, oglasite se resne. 
tel.: 03 56 84 398

Stiki: Iščem žensko, staro od 
60 do 65 let, za skupno ži-
vljenje. Nisem alkoholik in 
ne kadim, sem dobre nara-
ve. tel.: 040 496  167

Stiki: 56-letni vdovec išče 
gospo od 50 do 60 let staro-
sti. tel.: 031 289 319 

Stiki: Vesel 45-letni moški 
iz območja Kostanjevice, s 
hišo in službo, išče žensko, 
staro do 45 let, za skupno ži-
vljenje. tel.: 051 866 598 
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BREŽICE - V petek, 27. oktobra, so se tresla tla v MC Bre-
žice! Zakaj? Društvo študentov Brežice je organiziralo se-
daj že tradicionalni Fazanski ples! Tokrat so organizator-
ji presenetili s kar dvema prizoriščema dogajanja. V klubu 
so se v ritmih DJ Dark-a zabavali ljubitelji dance scene, v 
koncertni dvorani pa so na svoj račun prišli ljubitelji kon-
certnega vzdušja, saj se je na odru zvrstilo kar pet lokalnih 
skupin (Agrokultura, Uranium Pills, Splash the Toilet, Rann 
feat Q-Dom in Nomen Enigma). Kot gostje so nastopili tudi 
brežiški akrobati iz skupine Akrobatik Breakers, ki so pope-
strili celotno dogajanje v koncertni dvorani. Zabave torej 
ni manjkalo, vrhunec večera pa je bil zagotovo krst faza-
nov, ki je pravzaprav vsako leto povod za izvedbo tega tra-
dicionalnega dogodka. Objavljamo nekaj fotografij in utrin-
kov, ostale si lahko že v prihodnjih dneh ogledate na spletni 
strani Društva študentov Brežice (www.drustvo-dsb.si).

Fazanc 2007 – Zabave ni manjkalo! Včasih je bilo na Savi pestro 
in razgibano plovno življenje, 
saj je reka služila za različne 
prevoze. tako so splavi pove-
zovali oba rečna bregova, kaj-
ti čas mostov se je začel dosti 
kasneje. Zadnji savski privez 
na območju današnje Slove-
nije je bil na Mostecu. tja so 
t. i. brod pripeljali leta 1892 

iz Siska in na ta način zdru-
žili levi in desni breg ter za 
pašo živine izkoristili pašnike 
na drugi strani. Nanj so nalo-
žili tudi do 40 živali, prepeljal 
pa je lahko tudi dva „lojtrni-
ka“ sena. Prvi splavi so bili le-
seni in so imeli „zaposlene-
ga“ brodarja, ki je skrbel za 
vse potrebno, pa tudi za re-

Ohranjajo brodarsko 
tradicijo
MOSTEC – Letos mineva 115 let, odkar so na Mo-
stec iz Siska pripeljali prvi splav, ki je na dru-
gi breg Save prevažal na pašo živino. Danes želijo 
z ustanovitvijo Brodarskega društva Mostec ohra-
niti tradicijo brodarstva, kajti na Savi je to posle-
dnji splav, ki pa ga sedaj uporabljajo le za turistič-
ne namene. 

dne prevoze. Na obeh straneh 
sta bila priveza, sedanji pre-
bivalci Mosteca ju imenujejo  
„prüka“, kar v nemščini po-
meni „mostiček na kopno“.
Z namenom ohranitve starih 
običajev, kamor spada tudi 
brodarstvo, je Janko Krulc z 
Mosteca pritegnil somišljeni-
ke, ki so ustanovili Brodarsko 

društvo Mostec. ta deluje od 
letošnjega poletja in šteje 50 
članov. Po njegovih besedah 
- sprejel je tudi predsedni-
ško funkcijo - bodo v bodo-
če lažje poslovali, nastopa-
li v javnosti ter pridobili tudi 
sredstva na raznih razpisih. 
Dodaja, da sedanji brod, ki 
je tretji po vrsti, naredili pa 
so ga leta 1992, služi le za 
prevoze ljudi oz. v turistične 
namene.

 M. K. M.

Janko Krulc od rojstva živi 
na Mostecu, rodil se je leta 
1963. Je poročen, ima ženo 
Natašo ter 16- in 13-letna 
sinova Matevža in gašper-
ja. Nadaljuje tradicijo dru-
žinskega gostinstva, saj je 
gostilna Krulc poznana že 
od leta 1527. Ukvarja se 
tudi z vinogradništvom ter 
si želi več prostega časa, ki 
bi ga namenil sestavljanju 
družinskega drevesa. Ker pa 
od otroštva živi tudi z reko, 
je dal pobudo za ustanovi-
tev brodarskega društva ter 
želi s tem prihodnjim rodo-
vom ohraniti tradicijo bro-
darstva na Mostecu. 

Predsednik Brodarskega 
društva Mostec je Janko 
Krulc.

Popravek
V Posavskem obzorniku 
št. 21, na strani 24, smo v 
članku z naslovom „Skupen 
podvig“ HSe in brestaniško-
krških ribičev pomotoma 
preimenovali Edija Zidariča 
v predsednika ribiške dru-
žine Brestanica-Krško. edi 
Zidarič je podpredsednik 
brestaniško-krških ribičev, 
medtem ko je dolgoletni 
predsednik rD Brestanica-
Krško Milan Žveglič. 

arDrO PrI raKI - Alojz Kerin, član krškega občinskega sveta, je 
11. oktobra na ličkanje koruze na svojo domačijo povabil zapo-
slene na krški občinski upravi, kolege iz svetniških klopi, gospo-
darstvenike iz občine Krško in tudi sokrajanje. gre za družabno 
prireditev, katere namen ni le druženje, kakor pravi Kerin, 
temveč je namen srečanja ohranjanje domačega izročila in 
starih običajev, kamor sodi v jesenskih mesecih tudi ličkanje ko-

ruze, peka kostanja in ob tem kajpak pokušina mošta, ki v tem 
času spričo vse bolj zgodnjih trgatev že zori v vino, kar so preko 
pesmi, skečev in iger tudi prikazali navzočim Ljudski pevci Flo-
rjan z ardra. te so podkrepili še s pristno domačo prehrano, aj-
dovimi žganci in kislim zeljem. „Skratka," pravi alojz Kerin, ki 
je dva mandata tudi vodil raško krajevno skupnost kot predsed-
nik, „šlo je za prijetno s koristnim in tudi na letošnji tradiciona-
lni prireditvi smo se imeli zabavno in kajpak poučno”. B.M.    

Ličkanje na Ardru pri Raki

Ličkanje pri Kerinu je bila prijetna družabna prireditev.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice


