
nes. Okrožni državni tožilec, 
svetnik in član Lovske druži-
ne Boštanj Bojan Ficko nam 
je zaupal, da se pogosto vrača 
v Boštanj in se z veseljem vsa-
ko leto udeležuje tega sreča-
nja. Meni, da je v sevniški ob-

čini viden napredek predvsem 
v zadnjih nekaj letih, tako na 
gospodarskem, socialnem in 
turističnem področju. 

Ob prijetnem klepetu je svo-
je poglede na preteklost, se-
danjost in prihodnost v sev-
niški občini razkril tudi Uroš 
Krajnc, gradbenik, ki že več 
kot 30 let živi in dela v Ma-
riboru. Pohvalil je sevniški 
grad, ki je zaživel v pravi po-
dobi, saj je z grajsko kavarno 
in mnogimi prireditvami dobil 
vsebino, zanimiva pa se mu 
zdi ideja, da bi v Sevnici ne-
koč uredili trg, kar bi še po-
večalo turistično ponudbo 
občine. Gradnja savskih elek-
tarn je po njegovem mnenju 
za Sevnico velik izziv, ki pa je 
bil še premalo izkoriščen na 
prometnem področju. Ključ-
ni problem občine - slaba pro-
metna povezava namreč osta-
ja, zato je nujno, da se tretja 
razvojna os občini  čim bolj 
približa. 

Smilja Radi, 
Tanja Grabrijan
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»Odločitev, ali Feniks bo ali 
ne, ni povezana s širitvijo vo-
jaškega letališča. Letališče je 
dejstvo in se bo v vsakem pri-
meru širilo, Feniks je le do-
datek vojaškemu letališču, s 
katerim želimo obstoječo in-
frastrukturo uporabiti za go-
spodarski razvoj,« je povedal 
gospodarski minister mag. 
Andrej Vizjak. Po njegovem 
mnenju je za uspeh projek-
ta ključna tudi strateška lega 
Posavja – v zaledju prestol-
nic Ljubljane in Zagreba z le-
tališči, v bližini gospodarskih 
središč novo mesto in Celje, 
ob avtocesti, železnici in bo-
doči tretji razvojni osi.

Kaj	prinaša	Fe	niks?
KRŠKO, BREŽICE - »To je bistveno več kot neka infrastruktura, je tudi vse-
binsko povezovanje razvojnih potencialov Posavja - izobraževalnih ustanov 
in gospodarstva,« je na predstavitvi prostorskega umeščanja gospodarskega 
projekta Feniks, ki je v ponedeljek potekala najprej v Kulturnem domu Kr-
ško, nato pa še v Prosvetnem domu Brežice, poudaril minister za gospodar-
stvo mag. Andrej Vizjak. Projekt Feniks – ideja zanj je nastala pred lanskim 
obiskom vlade v Posavju - je del vladne resolucije razvojnih projektov do 
leta 2023, uresničil pa naj bi se po modelu javno-zasebnega partnerstva.

v vzhodnem delu Feniksa 
(med vojaškim delom letali-
šča in avtocesto) naj bi bilo 
investitorjem na voljo 212 ha 
površin (poleg 65 ha znotraj 
ograje letališča, ki so del dru-
gega prostorskega postopka), 
v zahodnem delu na območju 
poslovne cone drnovo pa 98 
ha. Površine, ki jih je potreb-
no še odkupiti in komunalno 
urediti, bo predvidoma tržilo 
posebej za ta namen ustano-
vljeno podjetje, zanimanje 
zanje pa po zagotovilih sode-
lujočih na predstavitvi že ob-
staja. Projekt naj bi prinesel 
2000 novih delovnih mest, 
predvsem v logistični dejav-

nosti, za njegovo uresničitev 
do leta 2020 pa je potrebnih 
160 milijonov evrov. 40 od-
stotkov sredstev bo iz jav-
nih virov, 60 odstotkov naj bi 
prispeval konzorcij zasebnih 
vlagateljev. „Pri umeščanju 
Feniksa v prostor bo poseb-
na pozornost namenjena lju-
dem in okolju, ne le ekonom-
skim učinkom,“ je zatrdil 
brežiški župan Ivan Molan, 
ki od projekta poleg števil-
nih infrastrukturnih pridobi-
tev za okoliške vasi in novih 
delovnih mest pričakuje tudi 
večjo podporo društvenemu 
delovanju.

nadaljevanja na 2. strani

Na predstavitvi v Brežicah so sodelovali (z desne): Polona Ojsteršek Zorčič iz 
Savaprojekta, župan Ivan Molan, minister Andrej Vizjak in njegova sodelavka dr. 
Meta Gorišek ter direktor RRA Posavje Robert Ostrelič.

Povabilu župana Kristijana 
Janca na srečanje so se tudi 
letos mnogi odzvali, saj je 
ta dogodek tudi priložnost 
za izmenjavo mnenj, pred-
vsem pa za ohranjanje vezi 
z domačim krajem, iz kate-
rega je mnoge odpeljala po-
klicna pot. Med udeleženci 
je bil najbolj znan zakon-
ski par iz Sevnice - Nada in 
Rafko Irgolič, ki sta prišla v 
spremstvu sina Igorja in nje-
gove družine. 

Spomini vseh so oživeli ob 
izbranih odlomkih kratkih 
dokumentarnih filmov iz bo-
gatega opusa lansko leto 
pokojnega sevniškega sne-
malca Francija Pavkoviča, 
čigar delo nadaljuje mlaj-
ši sin Tomaž. Pri pripravi to-
kratnega izbora filmov, ki so 
segali v 70. in 80. leta prete-
klega stoletja, je sodeloval 
tudi starejši Francijev sin 
Igor Pavkovič. Srečanje so z 

glasbenim nastopom oboga-
tili Zoran Košir in Žiga Kol-
man na kitari ter Lea Teraž 
na violini. 

Po zaključenem uradnem 
delu je sledilo še sproščeno 
družabno srečanje ob poku-
šini domače rujne kapljice in 
ostalih dobrot, kjer je bese-
da stekla tudi o primerjavi ži-
vljenja v Sevnici nekoč in da-

Spomini	so	spet	
oživeli
SEVNICA -  Tako kot že nekaj let doslej je tudi letos 
v okviru praznika Občine Sevnica potekalo v sobo-
to, 24. novembra, na gradu Sevnica srečanje Sevni-
čanov, ki živijo in delujejo izven občinskih meja.

Ljubljančan Igor Irgolič se 
spominja prijetnih obiskov 
pri starih starših.

Gradbenik Uroš Krajnc 
živi in dela v Mariboru, 
okrožni državni tožilec 
Bojan Ficko pa v Novem 
mestu.

Seja je potekala v pričako-
vanju predstavitve projekta 
Feniks, saj sta bila oba do-
godka sklicana istega dne z 
le nekajurnim presledkom.
Kar precej časa so se za-
držali pri pobudah in vpra-
šanjih ter izpostavili ne-
kaj težav, ki se nanašajo na 
posodobitev telefonskega 
omrežja, na vzdrževanje in 
urejanje državnih cest, pa 
tudi vprašanju nadaljevanja 
objav, ki so jih imele svetni-
ške skupine v Savaglasu, ki 

O	proračunu	v	ponedeljek
BREŽICE - V ponedeljek, 26. novembra, so brežiški svetniki zaradi udelež-
be na predstavitvi projekta Feniks obravnavali le nekaj točk dnevnega reda 
9. redne seje. Med drugim so na prihodnji ponedeljek preložili tudi razpravo 
Predloga o proračunu za leti 2008 in 2009 ter ustanovitev skupnega prekr-
škovnega organa občinskih uprav Brežice, Krško in Sevnica. 

bo z novim letom prenehal z 
izhajanjem.

v nadaljevanju so spreje-
li Odlok o ustanovitvi regi-
onalnega razvojnega sve-
ta regije Posavje in Odlok o 
ustanovitvi Sveta regije Po-
savje, odločali o spremem-
bah in dopolnitvah dejavno-
sti Zavoda za podjetništvo 
in turizem, sprejeli investi-
cijske programe in potrdi-
li investicijske projekte, ki 
bodo omogočili nadaljnje 

črpanje evropskih sredstev 
za čistilne naprave Globoko, 
dobova, pa tudi na Obrežju 
in v Cerkljah ob Krki. S pri-
pombami so pospremili tudi 
prvo branje Odloka o go-
spodarskih javnih službah. 
O ostalih točkah bodo raz-
pravljali prihodnji teden, 
ko naj bi med drugim obrav-
navali tudi Predlog odloka o 
proračunu občine Brežice za 
leti 2008 in 2009.  

M.K.M.

KrŠKO, BreŽiCe - Od 22. novembra do 21. decembra je javno 
razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka državnega prostorske-
ga načrta za letališče Cerklje ob Krki. Gradivo je na vpogled na 
Ministrstvu za okolje in prostor - direktoratu za prostor, v pro-
storih Občine Krško in Občine Brežice ter v Krajevnih skupnostih 
Cerklje ob Krki, Krška vas, Podbočje, veliki Podlog in Krško polje. 
Javna obravnava v občini Krško bo potekala danes, 29. novem-
bra, z začetkom ob 17. uri v prostorih gasilskega doma v velikem 
Podlogu. Pisne pripombe in predloge je mogoče do 21. decembra 
oddati na Občini Krško ali poslati na MOP, dunajska cesta 48, Lju-
bljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si.

Javno	razgrnjen	DPN	
za	letališče	Cerklje
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Medtem ko so svetniki spre-
jeli osnutek odloka o usta-
novitvi Skupnega prekrškov-
nega organa občin Krško, 
Brežice in Sevnica, so pre-
dlog sklepa o izdaji soglas-
ja k dogovoru o medseboj-
nih obveznostih, pravicah in 
odgovornostih občin, ki izvi-
rajo iz opravljanja tega sku-
pnega prekrškovnega orga-
na, ki bo ponovno vzpostavil 
pred leti razpuščeni medob-
činski inšpektorat, ob tem 
pa tudi redarsko službo, za-
držali do sprejetja omenje-
nega odloka tudi s strani 
sevniškega in brežiškega ob-
činskega sveta. v obravna-
vi so se vsi svetniki strinjali, 
da je tovrsten prekrškovni 
organ potreben, kljub temu 
pa izrazili pomisleke, ali bo 
število zaposlenih inšpektor-
jev in redarjev zadostovalo 
glede na zelo širok delokrog 
iz področja inšpekcijskega, 
komunalnega in redarskega 
nadzora, med drugim pa se 
tudi niso izognili dilemi oko-
li uporabe sile s strani re-
darjev in kdo v temu prime-
ru odgovarja za potencialno 
možne posledice. Stroške za 
delovanje tega organa, ka-
kor je pojasnil na seji Franc 
Pavlin, vodja službe za prav-
ne in splošne zadeve na kr-
ški občinski upravi, bodo no-
sile občine ustanoviteljice 
glede na število prebival-
cev v posamezni občini. Ob-
čine bodo v ta namen mora-
le zagotoviti skupno 156.000 
evrov letno, od tega Obči-
na Krško 38,05 %  sredstev 
ali 59.358,00 evrov, Obči-
na Brežice 35,15 % in ob-
čina Sevnica 26,80 % sred-

Skupni	posavski	redarji	
in	inšpektorji	v	letu	dni?
KRŠKO - V četrtek, 22. novembra, je na nadaljevanju 16. seje krški občinski svet obravnaval le se-
dem točk dnevnega reda, kljub temu pa zasedal skoraj do 20. ure zvečer. Največ časa so se zadrža-
li pri dveh točkah dnevnega reda, in sicer osnutku odloka o ustanovitvi Skupnega prekrškovnega organa 
treh občinskih uprav in pri sprejemanju ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata romskemu sve-
tniku Zdravku Kovačiču. Občinski svetniki so se seznanili tudi z vsebino pisma, naslovljenega na Vlado 
RS, o nestrinjanju s predlogom pokrajinskega zakona o delitvi sedeža pokrajinskega sveta in pokrajin-
ske uprave med Brežice in Krško. 

stev. Glede na to, da vlada 
spodbuja in podpira ustana-
vljanje skupnih medobčinski 
služb, je predvidena tudi re-
fundacija iz državnega pro-
računa, in sicer v višini 50 % 
za v preteklem letu realizi-
rane odhodke iz občinskih 
blagajn v ta namen. v za-
četni fazi je predvidena za-
poslitev petih oseb, in sicer 
dveh inšpektorjev, od kate-
rih bo eden tudi predstojnik, 
ter dveh občinskih redarjev, 
ki bosta opravljala tudi ko-
munalni nadzor. 

vendar pa po Pavlinovi oceni 
prekrškovni organ ne bo tudi 
dejansko zaživel prej kot v 
letu dni, saj bo potrebno ne 
le urediti in opremiti prosto-
re sedeža, ki se naj bi naha-
jali v Krškem, temveč bodo 
morali zaposleni po skleni-
tvi delovnega razmerja tudi 
opraviti potrebno izobra-
ževanje. redarji bodo tudi 
uniformirali z za vse obči-
ne enotno predpisano delov-
no obleko. vsekakor pa Sku-
pen prekrškovni organ, ki ga 
sedaj sprejemajo tri občine, 
dopušča kasnejšo priključi-
tev tudi drugim občinam, ki 
pa zaenkrat, vsaj od tistih, 
od katerih bi to pričakovali, 
niso izkazale interesa. Ob-
čina Kostanjevica na Krki se 
je namreč odločila za sku-
pen prekrškovni organ z Ob-
čino Šentjernej, od občinske 
uprave radeče in Bistrica ob 
Sotli pa še niso prejeli odgo-
vora, čeprav smo neuradno 
slišali tudi to, da se naj bi 
Bistričani pridružili celjske-
mu prekrškovnemu organu. 

Pogoj	za	
Kovačičevo	
razrešnico	sklic	
izredne	seje	

no tokratni seji pa so ven-
darle, kljub posameznim 
pobudam, da se ta toč-
ka prekine, sprejeli pre-
dlog ugotovitvenega sklepa 
o prenehanju mandata rom-
skemu svetniku Zdravku Ko-
vačiču, na podlagi katerega 
lahko Občina razpiše ponov-
ne volitve za romskega pred-
stavnika v svetu. vendar pa 
je bil ta ugotovitveni sklep 
sprejet pod pogojem druge-
ga sklepa, ki so ga spreje-
li svetniki, in sicer, da bo v 
mesecu januarju sklicana na 
temo romske problematike v 
občini Krško izredna seja, z 
udeležbo ministra za okolje, 
predsednika Zveze romskih 
skupnosti, predstavnikov tu-
kajšnje in nekaterih drugih 
romskih skupnosti ter rom-
skih svetnikov tudi iz drugih 
občinskih svetov, med kate-
rimi naj bi imel še posebno 
eden prste vmes pri netenju 
nesporazumov v naselju Ke-
rinov grm.  

Sicer pa so svetniki sprejeli 
osnutek odlok o spremembi 
odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2007, čeprav 
glede na pozni sprejem le-
tošnjega proračuna po bese-
dah vodje oddelka za javne 
finance in proračun Boži-
slave Venek rebalans ni bil 
predviden. a kakor pravi ve-
nekova, je ta rezultat pove-
čanja kapitalskih prihodkov 

od prodaje osnovnih sred-
stev za 786.667 evrov, posle-
dično pa se bo povečal tudi 
skupni obseg prihodkov v 
proračunu na 29.954.514 €. 
Zaradi tega se bo zmanjšal 
tudi presežek odhodkov nad 
prihodki, kakor tudi zadolži-
tev Občine, ki znaša po no-
vem 365.493€, kar je manj 
kot leta 2006. Občinski svet 
je obravnaval in sprejel s 
pripombami še osnutek pra-
vilnika o dodeljevanju služ-
benih stanovanj Občine Kr-
ško v najem.

Bojana Mavsar

Pismo	vladi
na seji so vodje svetniških 
skupin podpisali pismo, na-
slovljeno na vlado rS in nje-
nega  predsednika Janeza 
Janšo, v katerem izreka-
jo nestrinjanje s predlogom 
Zakona o ustanovitvi pokra-
jin, po katerem se bi sedež 
pokrajinskega sveta v bodoči 
Posavski pokrajini nahajal v 
Brežicah, sedež pokrajinske 
uprave pa v Krškem. Kakor 
so navedli, je delitev sede-
ža pokrajine od pokrajinske 
uprave ne le neracionalna 
z vidika dodatnih stroškov, 
temveč bi tovrstna uredi-
tev povzročila tudi zmedo 
pri uporabnikih storitev. Ob 
tem opozarjajo tudi, da je 
to v nasprotju z že doseže-
nim soglasjem med občina-
mi Krško, Brežice, Sevnica, 
Kostanjevica na Krki, Bistri-
ca ob Sotli in radeče o poli-
centrični razporeditvi uprav-
nih institucij. 

V A B I L O 

na predstavitev študije Inštituta za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

Lokalno partnerstvo je septembra pri inštitutu za javno upravo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani naročilo izdelavo Študije o prav-
nih možnostih prebivalcev občine Krško za uveljavitev pravičnega 
nadomestila (odškodnine) zaradi negativnih vplivov bližine jedr-
skih objektov. avtorji so se v študiji opredelili do vprašanj pravne 
upravičenosti prebivalcev občine Krško do uveljavitve individual-
nih odškodnin zaradi negativnih škodnih vplivov na območju jedr-
skih objektov, ki so povezani z dejstvi in pričakovanji prebivalcev.

vljudno vas vabimo na predstavitev študije, ki bo
v torek, 4.12.2007, ob 17.00 uri v sejni 

dvorani A Občine Krško.

Študijo bo predstavil direktor inštituta za javno upravo pri Pravni fa-
kulteti v Ljubljani prof. dr. Senko Pličanič s soavtorji, ki bodo na vo-
ljo tudi za pojasnila na dodatna vprašanja. Študija vam je na voljo 
na spletni strani lokalnega partnerstva www.partnerstvo.si ali v taj-
ništvu lokalnega partnerstva na Občini Krško (Klavdija Žibert, soba 
204, tel. št.: 07 / 498 12 87).

Postopek prostorske umestitve Feniksa je podrobneje pred-
stavila Polona Ojsteršek Zorčič iz Savaprojekta Krško in pou-
darila, da postopek umeščanja Feniksa poteka ločeno od po-
stopka prenove oz. širitve letališča Cerklje ob Krki, kjer je 
državni prostorski načrt že v fazi javne razgrnitve (včeraj je 
javna obravnava potekala v Cerkljah ob Krki, danes bo še v 
velikem Podlogu). Med novimi prometnimi ureditvami, ki naj 
bi jih prinesel Feniks, je omenila nov avtocestni priključek 
pri Skopicah, obvoznico drnovo, cesto Gorico – veliko Mra-
ševo ter dve navezovalni cesti do vojaškega letališča. na ci-
vilnem delu letališča, ki bo začel delovati leta 2009, naj bi 
leta 2012 zabeležili 90 tisoč potnikov in preko tisoč ton tovo-
ra, pet let kasneje pa že 630 tisoč potnikov in preko štiri ti-
soč ton tovora.
Medtem ko je bilo na predstavitvi v Krškem malo vprašanj, so 
številna postavili na predstavitvi v Brežicah. nekateri so na-
črte države in lokalne skupnosti podprli, drugi pa opozarjali 
na po njihovem mnenju nerealna pričakovanja v zvezi s Feni-
ksom, na bojazen, da v projekt ne bo vključeno lokalno go-
spodarstvo in da bo dobiček odšel drugam, pa tudi, da bo pri-
šlo do neenakomernega razvoja občine. vizjak in Molan sta 
pomisleke zavrnila in zatrdila, da gre za izjemno razvojno 
priložnost regije. 

P. Pavlovič

nadaljevanje s 1. strani

v Krškem so v četrtek, 21. no-
vembra, najprej iz svojih vrst 
izbrali volilno komisijo v sesta-
vi Martin Kodrič, Jože Avšič 
in Srečko Ocvirk, ki ji je tudi 
predsedoval. Pred tem sta se 
predstavila Jože Baškovič iz 
Brežic, ki ga je imenoval bre-
žiški občinski svet in Jože Sliv-
šek, ki je bil kandidat iz Krške-
ga, kostanjeviška kandidatka 
Melita Skušek pa se predstavi-
tve ni udeležila.

Slivšek je skoraj desetletje de-
lal kot vzdrževalec v Je Krško, 
zato je poudaril, da dobro po-
zna jedrsko elektrarno, pred-
vsem njen primarni del, poleg 
tega pa je že od leta 1999 član 
Upravnega odbora Sklada za fi-
nanciranje razgradnje ne Kr-
ško. v politično dejavnost se 
je vključil že v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja v te-
daj eni najuspešnejših mladin-
skih organizacij v krški občini, 
nadaljeval pa kasneje v okvi-
ru ekipe, ki je na Zdolah sre-

V	DS	iz	Posavja	Jože	Slivšek
KRŠKO – Šestnajst pooblaščencev oz. elektorjev iz štirih posavskih občin je 
za člana Državnega sveta Republike Slovenije v novem mandatu izvolilo 50-
letnega Jožeta Slivška, sicer podjetnika z Zdol pri Krškem.

di osemdesetih let med drugim 
uredila dom Bena Zupančiča. 
na občinskem nivoju je bil v 
začetku devetdesetih let član 
Zbora krajevnih skupnosti in 
od leta 1994 kar tri manda-
te predsednik Sveta KS Zdole. 
v tistem obdobju je KS poskr-
bela za številne infrastruktur-
ne pridobitve, pomembna je 
bila zlasti gradnja in ureditev 
večnamenskega doma z asfal-
tnim igriščem v središču Zdol. 
Zdaj je že drugi mandat član in 

vodja svetniške skupine SLS v 
krškem občinskem svetu, pre-
življa pa se kot podjetnik, saj 
je lastnik zavarovalniške agen-
cije amfora. Kljub obilici dela 
na domači kmetiji se je že od 
mladosti ukvarjal s športom, 
zadnja štiri leta je tudi predse-
dnik nogometnega kluba Krško. 

Jože Slivšek je pred izvolitvi-
jo dejal, da bo kot državni sve-
tnik v prvi vrsti predstavnik ce-
lotnega Posavja oziroma nove 
pokrajine, med prioritetnimi 
projekti pa je izpostavil gra-
dnjo elektrarn na Savi, tretjo 
razvojno os z navezavo na dr-
novo ter gospodarsko središče 
Feniks z vsemi spremljajočimi 
projekti. Med prvimi je Sliv-
šku po izvolitvi čestital njegov 
protikandidat Jože Baškovič, s 
tem pa bo, vsaj kar se tiče dr-
žavnega sveta, najbrž konec 
prerekanj o trdnosti neformal-
nih dogovorov med posavskimi 
župani oziroma občinami. 

B. Mavsar

Jože Slivšek

LDS	in	PUM	
nista	podpisala
KrŠKO - v petek, 23. no-
vembra 2007, je Občina 
Krško poslala vladi rS pi-
smo, v katerem pojasnjuje 
nezadovoljstvo glede sede-
ža pokrajinske uprave in 
pokrajinskega sveta, ki naj 
bi bil po predlogu Zakona o 
ustanovitvi pokrajin v raz-
ličnih občinah. O tem piše-
mo tudi v zgornjem član-
ku s seje Občinskega sveta 
občine Krško, vendar smo 
tik pred zaključkom re-
dakcije prejeli obvestilo, 
da svetniški skupini LdS in 
PUM v Krškem omenjenega 
pisma nista podpisali. naj 
spomnimo, da je občinski 
svet na svoji 12. seji 19.ju-
lija letos sprejel mnenje o 
območju, imenu in sede-
žu pokrajine Posavje in se 
v njem opredelil, da se kot 
sedež posavske pokrajine 
določi mesto Krško.

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



Posavski obzornik - leto Xi, številka 24, četrtek, 29. 11. 2007 3NAŠ POGOVOR

Rojeni ste bili Podgoršek, iz 
Dednje vasi ste prišli v Pod-
gorje, kjer ste se letos na 
kresno noč srečali z Abra-
hamom…
Pravijo, da kdor se na kre-
sno noč rodi, se v coprnico 
spremeni. (se hudomušno 
nasmeji) 

Ampak po izročilu coprni-
ce prinašajo srečo, po vsem 
kar smo lahko izvedeli, je 
coprniško izročilo trdno ob 
vašem življenjskem boku…
veste, na vse stvari že po 
običaju gledam z vedre stra-
ni. to me je reševalo skozi 
življenje, nekdo ali nekaj mi 
je dalo to gledanje in to ve-
drino. in če bi se ljudje med 
seboj pogovarjali in se znali 
še poslušati, pa imeli še ne-
kaj vedrine v sebi, bi  bilo 
drugače.

Pa oktobrska nagrada? Ve-
selje, presenečenje?
Ko sem izvedela, da jo bom 
dobila, sem najprej vpra-
šala, kako so našli ravno 
mene? in če iskreno povem, 
se mi ob vseh sprejetih če-
stitkah, in to od vsepovsod, 
še kar naprej zdi, da vsi dru-
gi bolj vedo, kaj to pomeni, 
jaz pa kar ne dojamem. ne 
vem, no, nisem vajena biti v 
prvem planu, ker sem sama 
običajno v vlogi, da pripra-
vljam pozornosti. Ko sem se-
dela tam v dvorani, se mi je 
zdelo, da se to dogaja neko-
mu drugemu, sama pa sebe 
nikoli nisem videla v tej vlo-
gi. Seveda pa sem bila pri-
znanja, nagrade, vesela.

Nenavadno je tudi, da ste 
se izučili za radiomehani-
čarko…
imela sem starega ata tonč-
ka, ki je marsikaj znal in se 
je vsega lotil, iz njegove-
ga dela pa je velikokrat iz-
šel pozitiven rezultat. Ker 
pa je imel uničene prste, 
se drobnih reči ni mogel lo-
titi, pa je rekel: »to boš pa 
ti, ker imaš drobne prstke.« 
tako sem pristala pri moj-
stru ivanu Galiču, bil je pra-
vi, dober človek, pri njem 
sem imela prakso, v Lju-
bljani pa sem hodila v šolo 
in bila med dečki edina žen-
ska. do mojstrove upokoji-
tve sem osem mesecev de-
lala pri njem, potem pa sem 
zaradi družine in otrok osta-
la doma. takrat se je z eno 
plačo dalo, doma je bilo tudi 
nekaj zemlje, mož Jože je 
bil zaposlen pri Marlesu, bil 
je terenec za postavljanje 
montažnih hiš.

Boštjan je odvetnik v Bre-
žicah, njegova Sara je stara 
8 let, Aleksander je prav-
nik v Ljubljani, Janez štu-
dent logistike, Jožica na 
Glasbeni akademiji v Za-
grebu, Brigita je dijakinja 
ekonomske gimnazije. Kaj 
pomeni ta dobra bera petih 
otrok? Vzgoja, sreča ali ne-
kaj tretjega?

Pogovor	z	Ivanko	Zupančič,	dobitnico	oktobrske	nagrade	občine	Brežice

»Če	bi	se	ljudje	pogovarjali	
in	poslušali,	bi	bilo	drugače!«
BREŽICE - Občina Brežice je občinsko oktobrsko nagrado za leto 2007 podelila Ivanki Zupančič iz Podgorja 
pri Pišecah. Prejela jo je za humano delo na področju rejništva, za dolgoletno uspešno in ustvarjalno de-
lovanje v Kulturnem društvu Orlica in na drugih področjih družbenega življenja v KS Pišece, s čimer boga-
ti utrip svojega okolja. A ob tem ostaja skromna ter predana svoji družini, rejencem in kulturi. To je str-
njeno pojasnilo, ki sva ga ob vročem kakavu in toplem čaju nekoliko dodelali v nekem zgodnjem jutru.

vedno sem imela načelo: z 
otroci moraš biti odkrit, mo-
rajo biti del gospodinjstva 
in del gospodarstva v druži-
ni. tako vidijo, kako življe-
nje teče in si tudi sami po-
stavijo meje, zadolžitve in 
prioritete. Otrokom je tre-
ba povedati, da je vsako 

delo častno in najprej ti-
sto delo, ki ga opravljaš z 
rokami. Otrokom ne moreš 
kazati sanj in jih zavijati v 
vato. takoj jih je treba pri-
pravljati za jutri, za življe-
nje, ki ne boža. nanje sem 
zelo ponosna in tudi na naju 
z možem, ker nama je uspe-
lo. Uspeh je tudi dvojka za 
nekoga, ki si jo težko prislu-
ži, če pa imaš sposobnost in 
možnost, ki ti je dana, pa je 
greh, če tega ne izkoristiš. 
razen Boštjana, ker še ni 
bilo te možnosti, sem ostale 
štiri sedemnajst let vozila v 
Glasbeno šolo Brežice, ki so 
jo vsi končali. Glasba daje 
ljudem nekaj več in otroci, 
ki se glasbeno izobražujejo, 
pridobijo veliko vrednost 
in njihov pogled na svet je 
drugačen.

Kaj pa tam, kjer se kljub 
vsemu trudu zalomi?
Pri vzgoji ni recepta, moraš 
biti pozoren in otroku slediti 
– jaz lumparijo takoj prepo-
znam, razumna odstopanja 
pa so tudi lahko. vsak otrok 
je svet zase, nekatere stvari 
so pogojene že genetsko. Če 
sami prepoznajo lastne vre-
dnote, lažje dojamejo, kaj 
je zlo in kje so pasti. in sebe 
morajo znati ceniti, morajo 
vedeti, da so pomembni. Je 
pa danes težko, starši so za-
posleni po ves dan, mnogim 
gre za golo preživetje, otro-
ci pa so prepuščeni samim 
sebi in cesti, ponoči nimajo 
kaj početi izven doma. Hva-
la bogu babicam, ki jih ima-
jo. Seveda je otrokom treba 
dati tudi svobodo in jih pri 
tem malo kontrolirati. do-
ločenih stvari pa ne moreš 
in ne smeš pokrivati samo z 
materialnim dajanjem.

Ste poklicna rejnica, vaš 
odziv na to delo je zato 
tenkočuten.
Seveda, ker tudi je to delo 
takšno. Otroci so žrtve svo-
jih staršev in žrtev siste-
ma, v katerem živimo. tudi 
tu imam načela, ki se jih dr-
žim. vseh mojih rejencev je 

bilo sedem, štiri deklice so 
še pri meni. Življenjske oko-
liščine, sploh pa izkustvo z 
mojimi petimi otroci, so me 
navedle, da bom tudi dru-
gim znala dajati to, kar je za 
njihovo življenje potrebno 
in pomembno. Bratec in se-
strica sta se že vrnila v svo-
jo družino, pa en fantek, ki 
je bil pri nas pet let, šestle-
tna punčka je pri nas že od 
četrtega meseca, pet let je 
pri nas štirinajstletna dekli-
ca in dve srednješolki. vce-
pljam jim, da je šola prva, 
kajti tega, kar bodo imeli v 
glavi, jim nihče ne bo mogel 
vzeti.

Zaorjiva še v kulturo…
Ja, pred 20 leti sem se naj-
prej vključila v ŽePZ Orlica, 
po letih, ki so minila, sedaj v 
zboru pojeta dve moji hčerki 
in rejenka. Že šestnajst let 
sem predsednica Kd Orlica 
Pišece. Smo dobro društvo, 
močno, s petimi sekcijami 
– zborom, oktetom, folklor-
no skupino, dramsko skupino 
in pihalno godbo. ravno ju-
tri prirejamo 4. tradicional-
no prireditev »Zimski večer 
na vasi«. da se bodo ljudje 
lahko nasmejali.

In kaj pravi Pišečka Mica, 
ki jo upodabljate?
v bistvu je to preprosta 
kmečka žena, ki na svoj na-
čin vidi ljudi in njihovo ži-
vljenje in si to upa še jav-
no povedati. vse je vzeto iz 
življenja. takrat, ko vem, 
da se bom preoblekla v svo-
jo Pišečko Mico, se pred tem 
dvakrat vstanem ob tretji 
uri zjutraj, da se me lah-
ko pogovoriva in pripravi-
va najino rdečo nit nastopa. 
Moraš biti pripravljen, kaj-

ti med humorjem in žalitvi-
jo je le tanka nit. Jaz raje 
delam to, kot opravljam za 
vogali. 

Če še skočiva med prazni-
ke, ki že trkajo na velika 
vrata?
Ko se spomnim na december, 
se mi v prsih zbudi čuden 
občutek. Živela sem v skro-
mni družini, ki nikoli ni ime-
la tako malo, da nam ne bi 
pripravili Miklavža in božič-
nega vzdušja. Bilo je skro-
mno, a tako lepo, da mi je 
pustilo neizbrisen pečat. ti-
sta skrivnostnost je bila ne-
kaj prav posebnega, danes 
pa je vse podrejeno predča-
snemu potrošništvu, decem-
brske bunkice v izložbah se 
nam ponujajo že novembra, 
do pravega božiča pa smo že 
vsega siti in naveličani in se 
ves čar čisto razvrednoti. Jaz 
se spomnim orehov, posuše-
nih jabolk in hrušk, piškotov 
na drevescu, njihovega vo-
nja, ki se je širil po prosto-
ru. Spomnim se očeta, ki je 
iz zasneženosti komaj prine-
sel smrečico domov. Bilo je 
preprosto, lepo in prisrčno. 
tako bo letos tudi pri nas. 
Smrečica bo močno pisana, 
ker bo na delu toliko rok in 
prstkov, ki so pri hiši. Pa še 
to: ne koliko, temveč kako 
bomo darovali in voščilnica 
naj pride po pošti, napisana 
z roko in iz duše.

Kaj bi sporočili v zadnjih 
vrsticah? 
Če je v družini več otrok, 
imajo ti drug do drugega 
drugačen občutek in odnos, 
učijo se drug od drugega, 
tudi jaz sem se učila od njih 
in od otrok še vedno prido-
bivam. Otroci in starejši so 
populacija, ki je najmanj 
zaščitena in njim je treba 
dajati največ. Polepšajmo 
jim praznične dni, nikakor 
jih ne prepustimo samo-
ti. v življenju nikoli nima-
mo tako malo, da ne bi mo-
gli darovati. Sočutja, lepe 
besede. Življenje nam daje 
in jemlje. Ko nam odvze-
ma, se tega še kako zaveda-
mo, ko nam daje, se daja-
nja sploh ne zavedamo, ker 
se nam zdi nekako čisto sa-
moumevnega. Pa ni nič sa-
moumevno, s tem pogledom 
lažje preživiš in se izkoplješ 
iz problemov.

Na Miklavževo bo gospa 
Ivanka z možem Jožetom 
slavila dvaintridesetletni-
co, kar sta se vzela. Naj 
jima Miklavž še dolgo nudi 
svoje dobro in toplo zave-
tje! In tudi varno naklo-
njenost na jutranjih in po-
poldanskih poteh, ko svoje 
otroke razvaža k pouku in 
iz šol domov. Pa da bi med 
bralce kmalu našla pot nje-
na razmišljanja, napisana v 
verzih.

Natja Jenko Sunčič  

Ivanka Zupančič

P R E J E L I  S M O

Odgovor	na	prispevek	»Javna	
zdravstvena	mreža	v	Posavju	ni	
ogrožena«	(PO	št.	23,	15.11.2007)

V 23. številki Posavskega obzornika, 15.11. 2007, ste objavi-
li pogovor z g. Starcem, direktorjem OE ZZZS v Krškem. Kot 
zdravniki v splošnih ambulantah in hkrati odgovorni za organi-
zacijo dela v Zdravstvenem domu Brežice smo dolžni podati ne-
kaj dodatnih pojasnil oz. komentarjev na omenjeni prispevek. 

Odhod posameznih zdravnikov v koncesionarsko dejavnost nika-
kor ne bi smel ogrožati javne zdravstvene mreže nikjer v Slo-
veniji, kajti zdravniki koncesionarji tudi po odhodu iz Zdra-
vstvenega doma ostanejo znotraj mreže in so se po Zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžni še 
naprej vključevati v zagotavljanje neprekinjenega zdravstve-
nega varstva na svojem območju. Ta zakonska obveza se pra-
viloma uresničuje skozi vključevanje zdravnikov s koncesijo za 
delo v splošni oz. družinski medicini, šolski medicini in pediatri-
ji v dežurstva in zagotavljanje nujne medicinske pomoči (NMP) 
na območju pripadojočega Zdravstvenega doma. 
Ravno financiranje in organizacija slednjega - službe nujne me-
dicinske pomoči - je v Posavju že vrsto let neprimerno urejeno 
in je vzrok pogostim nesporazumom in težavam, ki jih čutimo 
občani Brežic in osebje ZD Brežice. Osnovni razlogi za takšno 
stanje so predvsem: 

- Neupoštevanje dodatnih turistično- infrastrukturnih obre-
menitev na območju Brežic. Na Čatežu in Mokricah se vztraj-
no razrašča največji termalni kompleks v Sloveniji, ki ne zago-
tavlja kadra in ne vozila za NMP. V poletnih mesecih imajo tudi 
10 tisoč in več dnevnih obiskov, kar precej otežuje učinkovi-
to zagotavljanje NMP na območju Brežic. V letih 2005 in 2006 
smo imeli skupaj 1555 pregledanih gostov Term in 64 nujnih 
posredovanj z reševalnim vozilom znotraj termalnega komple-
ksa. Schengenska meja je v občini Brežice dolga 67 km in zaje-
ma največja mednarodna mejna prehoda na območju Slovenije 
– Dobovo in Obrežje. Vojaško - civilno letališče v Cerkljah nima 
kadra in ne primernega vozila za zagotavljanje NMP. 

Neustrezno razporejanje sredstev in posledično kadrov za 
NMP Posavja. ZD Krško za oskrbo 3000 prebivalcev več dobi-
va od leta 2005 petkrat več sredstev. V nominalnih zneskih je 
to okrog 600 tisoč evrov letno. Iz teh sredstev je predvide-
na zaposlitev 5 zdravnikov in 9 tehnikov. V ZD Brežice in ZD 
Sevnica pa iz namenjenih sredstev lahko zaposlimo le polovi-
co zdravnika in 2,5 tehnika. To pomerni, da mora zdravstve-
no osebje v naših ZD-jih zagotavljati NMP hkrati z rednim 
delom v svoji ambulanti in na račun svojih oz. naročenih bol-
nikov. Nadzora nad zaposlovanjem plačanega medicinskega 
kadra in ustreznim zagotavljanjem NMP na področju regije 
praktično ni. 

Pomanjkljivosti v zakonodaji in obstoječem Pravilniku o 
NMP. Sedanja zdravstvena zakonodaja v ničemur ne zavezuje 
turističnih korporacij in velikih gospodarskih in državnih pod-
jetij k sofinanciranju ali organizaciji lastne NMP. Popolnem 
laiku je jasno, da se del dobičkov v teh organizacijah kuje 
na račun ogrožanja pravočasne zdravstvene oskrbe lokalnega 
prebivalstva. Hkrati je organizatorjem manjših športno-re-
kreacijskih prireditev naloženo obvezno zagotavljanje reše-
valnega vozila in ekipe NMP!? Na podlagi pomanjkljive zako-
nodaje se tudi iz blagajne ZZZS nepregledno delijo sredstva 
za zagotavljanje NMP, brez ustreznih zagotovil, da bodo le-ta 
tudi namensko porabljena. 

Visoka povprečna starost in slab zdravstveni status zdrav-
nikov, ki bi morali zagotavljati NMP na območju Brežic. 
Povprečna starost zdravnikov v osnovnem zdravstvu občine 
Brežice je 54 let, 6 zdravnikov ima III. kategorijo invalidnosti 
in so nezmožni za opravljanje dela v dežurstvu in NMP. Tako 
je za 24-urno zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva 
v občini Brežice na razpolago le 8 zdravnikov, od teh štirje 
zdravniki s koncesijo. 

Vse našteto pomembno vpliva na uspešno zagotavljanje zdra-
vstvenega varstva za občane Brežic in bo, zelo verjetno, vpliva-
lo tudi na izvajanje bodočih projektov ZZZS. 
Zdravniki v ZD Brežice sistematično naročamo naše bolnike že 
od leta 2002 in smo med najbolj zagnanimi zagovorniki in upo-
rabniki elektronskih zdravstvenih kartonov in elektronskih re-
ceptov v Sloveniji. Doslej smo bili za to »nagrajeni« predvsem 
z neposluhom in nerazumevanjem objektivnih težav s strani ti-
stih, ki imajo škarje in platno v svojih rokah in so nenazadnje 
tudi objektivno odgovorni za obstoječe stanje in morebitne po-
sledice v prihodnje.

Asist. Rade Iljaž, dr. med.,spec.spl.med., 
direktor ZD Brežice

Milan Matić, dr. med., spec.spl.med., 
vodja NMP v ZD Brežice

Zdenka Marinček, dr. med, spec.spl.med., 
predstojnica splošne medicine v ZD Brežice

•

•

•
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Kolumna

Častna…
»Častna Titova!« smo se za njega 
dni mulci pridušali, če smo hoteli, 
da nekaj, kar smo rekli, tudi drži. A 
je to bilo za njega dni. Tita ni več, 
častne pa so šle vragom žvižgat. 
Starega in njegove ere nimam 
namena glorificirati, sploh pa ne 
pljuvati.

Častna, predsedniške volitve smo preživeli, z izvolitvijo 
gospoda Türka pa tudi (ne)zaupnico Janši in njegovi 
vladi. Premier si je ob nepričakovanem rezultatu dal 
lucidnega duška, da bo z vlado vred odstopil. Potem je 
obvladoval retoriko sprenevedanj, kazanja na grešne 
kozle. Ob vsem pa se je, častna, le malokdo spomnil, da 
je prvi vladni mož nedvoumno protežiral in napovedal 
zmago gospoda Peterleta. Ker da je bil med prvimi v 
osamosvojitveni vojni. Jaz pa, častna, pravim, da je 
bilo v tistem preskoku skoraj vse slovensko ljudstvo, le 
da imajo tisti pri koritu danes od tega mnogo preveč, 
večina pa nič. 

Potlej je na Martinovo nedeljo celo dolgo leto v  izvolitev 
prepričani predsedniški kandidat ob (ne)glasovih 
ljudstva krivca poiskal v aktualni vladi. Ki je najprej 
po volitvah še izza kitajskega zidu poslala v svet 
odmev tišine. Če filozofi pravijo, da tišina govori, je 
bila ta izza kitajskega zidu gromoglasna. In se je nato 
zmaterializirala doma v tistem telenovelskem govoru. 
Z namenom, da bi pogled povesila prebujena slovenska 
raja, od Cicibanovih novinarjev dalje. 

Častna moja, naj še tako prekladam misli, nikakor se 
mi ne posveti, kako je v neki dolenjski vasi direktorici 
socialne službe sploh prišlo na misel, da je vdrla v neko 
šolo in dobesedno ugrabila dva bratca, siroti, in ju 
pred očmi učiteljev in sošolcev brez torbic, brez vsega, 
nikomur nič, odpeljala neznano kam?! Kot za njuno 
dobro, med tuje ljudi, v tuj kraj, brez ene svoje znane 
in ljube tolažilne stvari! Poskušajmo podoživeti, če bi 
to kdo naredil nam, že odraslim?! Ali našim otrokom, 
otrokom iz našega okolja? Pa saj dečka niti nista tako 
daleč od nas, mar ne? V hipu sta ostala brez mame, 
dedka, babice, vse življenje ju bo spremljalo, da jih je 
pred njunimi očmi pobil njun oče in potem vzel življenje 
še sebi. Se jima je lahko zgodilo še kaj hujšega? Razen 
skrajno brezčutnega in netaktnega ravnanja socialnih 
delavk. 

Ali niso te strokovno izšolane ženske pomislile, da bi 
se jima bilo bolj človeško posloviti od strica in tete, 
bratrancev, sosedov, kamor bi lahko prihajala na obisk, 
ko stric in teta vendar nista želela, da bi šla iz njihove 
občine?! Še kar tehtam na ekranu predočeno zapletajočo 
se direktorico socialne službe in vaščane, ki so vstali in 
zahtevali pojasnilo. In ni mi niti malo jasno, kakšna 
država je ta mala slovenska globalna vas, s socialnimi 
in drugimi službami vred. Ko si te vsak, ki je vsaj malo 
blizu črki zakona, prisvaja po svoji meri. 

Častna beseda, pravkar sem prišla iz družinske 
kadilnice. Tja me je pognala zgoraj dotaknjena 
življenjska drama obeh bratcev. Nasploh me v sivo 
moder dim požene kakšno glodanje in bistrenje misli, saj 
skozi dimne signale potem spregledam. Vmes največkrat 
spregledam opozorila, da kajenje škodi. Nekajenje 
danes socialno škodi kavarnicam oziroma zaposlenim 
v njih, ki v glavnem samevajo, pred njihovimi vrati pa 
se prestopajo najbolj trdovratni prezebli izmečki s čiki. 
Kjer se občasno znajdem tudi sama, kadar me podžiga 
nemirni duh.  Sem se pa že malo disciplinirala in mi 
pitje kofetka brez čika v kavarni ne predstavlja več 
travmatičnega stanja. 

Če prav pomislim, so tile moji dimni oblaki dokaj 
čudni. Pri svojih štirinajstih sem svojemu prvem 
dimu odločno rekla ne!, ker se mi je ves teden vrtelo 
do nezavesti. Potem sem se, častna, vpisala v nek 
protikadilski klub, pri osemintridesetih sem z dimnimi 
signali začela reševati sebe in svet. Ko pa se dneve 
današnje zapičim v čikopernico, mi ogorki kravžljajo 
živčni sistem. Z ihto jih praznim in v kadilnico divje 
spuščam mrzlo svežino. Ne morem verjeti, saj nisem 
naročila! Plattersi iz radia puhajo zimzelenčico Smoke 
gets in your eyes.

Kdo bi me razumel, če se še sama ne! Častna moja!   

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

v okviru obnovitvenih del 
so na Savski cesti, ki pome-
ni hkrati tudi edini dostop 
in transportno pot do glav-
nih podjetij ob nabrežju 
reke Save v mestu Sevnica, 
izvedli razširitev vozišča na 
enotno širino 5,5 m, uredili 
enostranski pločnik in javno 
razsvetljavo, prestavili vode 
in priključke, na odseku od 
vrtine Stilles do Hermanove 
ceste zgradili vodovod, med 
drugim pa tudi obnovili in 
razširili most čez potok Sev-
nična pri podjetju tanin. in-
vesticija je znašala 500.000 
evrov, od tega je polovico 
sredstev prispevala Služba 
vlade rS za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko 
iz naslova spodbujanja sku-
pnega regionalnega razvoja. 

v tem primeru gre še za en 
zaključen projekt, ki so ga 
Sevničani predali v upora-
bo ob letošnjem občinskem 
prazniku, v skupni masi in-
vesticij pa se je ta pridru-
žil še nekaterim večjim in 
uspešno zaključenim pro-
jektom v letošnjem letu, o 
katerih smo že pisali. na-
slednja pridobitev pa bo do-
zidava podružnične šole v 
Loki pri Zidanem Mostu, ka-
tere uradna otvoritev bo v 
mesecu decembru. do po-
mladnih mesecev priho-
dnje leto bodo zaključena 
dela pri urejanju komunal-
ne in prometne infrastruk-
ture na območju drožanj-
ske ceste v Sevnici, začeli 
bodo tudi z vrsto novih in-
vesticij, kot so obnovitve-

Sevniška	Savska	cesta	
v	novi	preobleki
SEVNICA - V četrtek, 15. novembra, so župan Kristijan Janc ter direktorja sevniških podjetij Stilles in 
Tanin, Štefan Teraž in Ivan Mirt, predali v uporabo rekonstruiran odsek lokalne ceste Šmarje – Stilles 
oziroma 1000 m dolg odsek Savske ceste.

na dela na ajdovskem grad-
cu, začetek gradnje čistilne 
naprave in kanalizacijskega 
sistema Sevnica, do meseca 
junija je predvideno dokon-
čanje del pri izgradnji nove-
ga stanovanjskega bloka na 
Planinski ulici ipd. Ob tem 
je sevniški župan Kristijan 
Janc poudaril, da so že izve-
deni projekti kakor tudi že 
zastavljeni, ki čakajo na re-
alizacijo v prihodnjih mese-
cih in letih, rezultat dobre-
ga timskega dela občinske 
uprave in občinskega sveta, 
nenazadnje pa tudi njego-
vega uspešnega združevanja 
funkcije župana in državne-
ga poslanca: »to pomeni de-
jansko privilegij za občino, 
ker se vse zgodbe odvijajo v 
Ljubljani. in brez tega sto-
milijonskih sredstev Sevnica 
ne bi nikoli videla.«  

Janc je ob nizu pridobitev, 
tudi umeščanju novih naku-
povalnih središč na prostoru 
občine, saj je prihodnji me-
sec načrtovana otvoritev Mer-
catorjevega nakupovalnega 
centra v Boštanju, temu pa 
se bo v prihodnjem letu s pro-
dajnim centrom na Planinski 
cesti v mestnem jedru Sevni-
ce pridružila veletrgovska ve-
riga Spar, izpostavil tudi raz-
vejano kulturno in nasploh 
društveno dejavnost na ob-
močju občine. Slednjo, kot 
je poudaril, s posluhom za 
delovanje z donatorskimi in 
sponzorskimi sredstvi omogo-
čajo tudi gospodarski subjek-
ti, med katerimi je iz občine 
Sevnica tudi družba tanin. Ker 
se s sedežem, dejavnostjo in 
proizvodnjo nahaja prav ob 
rekonstruirani Savski cesti, je 
ob tej priložnosti njeno po-

slovanje predstavil direktor 
družbe Ivan Mirt. 

Nekajkrat	
povečali	
proizvodnjo

Kakor je poudaril Mirt, na-
črtujejo v letošnjem letu 
13,4 milijonov evrov reali-
zacije, kar je skoraj štirikrat 
več kot leta 1992, ko je bilo 
podjetje zaradi izgube juž-
nih trgov na robu prežive-
tja. v zadnjem obdobju so 
povečali pr oizvodnjo osnov-
nih produktov ter odprli dva 
nova obrata, in sicer obrat 
Les, v katerem izdeluje-
jo parket, lesne ostanke pa 
predelajo v tanin in furfural, 
ter obrat za proizvodnjo na-
trijevega acetata, v katerem 
predelujejo odpadne vode iz 
obrata za proizvodnjo furfu-
rala, ki vsebujejo tudi dolo-
čeno količino ocetne kisli-
ne. Z njeno nevtralizacijo in 
s primerno obdelavo v nada-
ljevanju proizvedejo acetat 
za porabnike v prehrambe-
ni in živilski industriji. tudi 
strateško se usmerjajo vse 
bolj v proizvodnjo dodatkov 
za živalsko krmo, med kate-
rimi še posebno izstopa ko-
stanjev tanin za prehrano ži-
vali, ki ga uspešno tržijo pod 
blagovno znamko Farma-
tan. Sicer pa bodo v podje-
tju s skupno 140 zaposlenimi 
v prihodnjem letu praznova-
li častitljiv jubilej, 85-letni-
co ustanovitve podjetja. 

Bojana Mavsar

Trak na rekonstruirani Savski cesti so prerezali 
direktor družbe Stilles Sevnica, župan Kristijan Janc in 
Ivan Mirt, direktor družbe Tanin. 

Posavsko – obsoteljsko dru-
štvo za boj proti raku, ki bo 
spomladi praznovalo 10 let 
obstoja, je v termah Čatež 
pripravilo jesensko srečanje, 
ki je tudi tokrat potekalo 
pod pod sloganom »Za naše 
skupno zdravje - zadrega 
je izgovor, ne umrimo zara-
di sramu«. tokrat je bila po-
zornost posvečena raku ro-
dil, ki je drugi najpogostejši 
rak pri ženskah. Med raka 
rodil štejemo raka mater-
ničnega telesa, maternične-
ga vratu, jajčnikov, nožnice 
in raka zunanjega spolovila. 
Zdravljenje je večinoma ki-
rurško, večkrat je potrebno 
tudi obsevanje in kemotera-
pija.

rak materničnega telesa se 
pojavlja večinoma po 50. 
letu zaradi stimulacije ma-
ternične sluznice z estroge-
ni. Bolezenski znaki pri žen-
skah, ki so že v meni, so 
predvsem krvavitve ali krvav 
izcedek iz maternice, sicer 
pa je ta vrsta raka prepo-
znavna tudi po izvenciklič-

Zadrega	je	izgovor,	ne	
umrimo	zaradi	sramu…
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko – obsoteljsko društvo za boj proti raku je jesensko srečanje namenilo raku ro-
dil, o katerem je predavala predsednica društva, Sevničanka Alenka Krenčič-Zagode, dr. med., spec. gi-
nekologije in porodništva.

nih krvavitvah ali več kot 10 
dni trajajočih in zelo močnih 
mesečnih krvavitvah. 

rak materničnega vratu je 
edini rak, ki ga je mogoče 

preprečiti, saj se lahko z re-
dnimi ginekološkimi pregle-
di (odvzem brisa) odkrijejo 
predrakave spremembe (po-
zitiven oz. patološki izvid te-
sta PaP - C). Pojavlja se pri 
mlajših ženskah, predvsem 
med 35. in 45. letom, in je 

povezan s spolnim življe-
njem žensk - skoraj vedno je 
povezan s prisotnostjo huma-
nih papiloma virusov (HPv), 
ki se najpogosteje prenašajo 
pri intimnih telesnih kontak-

tih, s kože na kožo. na pod-
lagi državnega programa za 
zgodnje odkrivanje predra-
kavih sprememb (ZOra) se 
aktivno vabi na pregled žen-
ske med 20. in 64. letom, ki 
tri leta niso bile na pregle-
du. Bolezenski znaki raka na 

materničnem vratu so pred-
vsem bolečine ali krvavitve 
med spolnim odnosom ali po 
njem, nenadoma povečan 
obilnejši izcedek iz nožni-
ce, ki ga ne spremljajo oči-
tna znamenja vnetja, krvavi 
madeži ali manjše krvavitve 
med dvema rednima men-
strualnima ciklusoma. 

raka materničnega vratu se 
lahko uspešno pepreči s ce-
pivom proti HPv, ki pome-
ni prelomnico v zdravstvu. 
Osnovno cepljenje se opravi 
s tremi posameznimi odmerki 
cepiva v obdobju največ ene-
ga leta. najbolj priporočljivo 
je cepljenje deklet in žensk 
med 9. in 26. letom, zaščita 
pa traja pet let. Med rake ro-
dil sodijo tudi rak jajčnikov 
in jajcevodov, rak nožnice in 
rak zunanjega spolovila. Za 
raka jajčnikov in jajcevodov, 
pri katerem so znaki razpo-
znavni šele potem, ko je bo-
lezen napredovala (napih-
njenost, slabost), je značilna 
največja umrljivost. 

Tanja Grabrijan

Srečanje društva za boj proti raku je vedno dobro 
obiskano.
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dOBOva - »Minili so namreč časi, ko smo življenje po župni-
jah razumeli kot dejavnost duhovnikov in posvečenih oseb,« 
se dobro zaveda mlada celjska škofija. K življenju naših žu-
pnij smo poklicani vsi katoličani, zato smo bili najožji žu-
pnijski sodelavci župnij iz dekanije videm ob Savi v nede-
ljo, 18. novembra, povabljeni na dekanijski pastoralni dan v 
dobovo. Lepo je bilo videti v dobovski župnijski cerkvi okoli 
100 najožjih župnijskih sodelavcev iz vseh župnij naše deka-
nije. S svojo prisotnostjo smo pokazali, da nam ni vseeno za 
življenje naših župnij. da bi naše delo na dekanijskem pa-

storalnem dnevu bogato obrodilo sadove, smo najprej pro-
sili Boga za blagoslov našega srečanja ter prisluhnili Bož-
ji besedi. Po končani molitvi nas je k razmišljanju o štirih 
najpomembnejših področjih delovanja naših župnij povabil 
msgr. France Dular, kanonik novomeškega stolnega kapi-
tlja. Župnijski sodelavci, vzgoja mladine, pomoč zakonskim 
parom in družinam ter dobrodelnost so štiri področja, ki jih 
želimo v naših župnijah v prihodnjih letih še bolj poživiti. 
Zato smo se razdelili v štiri delavnice, v katerih smo v manj-
ših skupinah spregovorili in iskali poti in možnosti, kako ure-
sničiti zastavljeno nalogo. vsak, ki se je srečanja udeležil, 
je lahko domov odšel obogaten z novimi idejami, ki so jih 
posamezne skupine v skupnem pogovoru predstavile ostalim 
trem skupinam. Ker so že kristjani v prvih stoletjih imeli na-
vado, da so se po srečanjih zadržali ob veselem druženju, 
smo tej navadi ob koncu srečanja sledili tudi mi. Za takšno 
vzdušje so s svojimi dobrotami poskrbeli verniki župnije do-
bova.  D.Z.

SevniCa - iz zavoda KŠtM Sevnica so sporočili, da se je s 1. no-
vembrom uspešno zaključila humanitarna akcija zbiranja sred-
stev za 13-letno Eriko Nadu z Malkovca nad tržiščem. erika že od 
rojstva boleha za cerebralno paralizo in za boljše življenje nuj-
no potrebuje posebno posteljo in sedež, kar so ji z izvedbo ak-
cije tudi omogočili. Sredstva so zbirali z organizacijo dobrodel-
nega koncerta, ki je potekal 
14. oktobra v Športni dvorani 
v Sevnici, in preko posebnega 
humanitarnega računa. S sku-
pnimi močmi in pomočjo star-
šev, nastopajočih na koncer-
tu, sponzorjev in donatorjev, 
prostovoljcev in mnogih ljudi 
dobrega srca so uspeli zbra-
ti 7.944,89 evrov sredstev, ki 
so v celoti namenjena za na-
kup potrebnih pripomočkov za 
našo eriko. vsem se kot orga-
nizatorji zahvaljujejo.

Za	Eriko	skoraj	8	tisoč	evrov

Dekanijski	pastoralni	dan	
v	Dobovi

Udeleženci dekanijskega pastoralnega dne 

Naredite preboj!
 
V poslovalnicah Abanke vas aka posebna ponudba depozitov.
Posebna ponudba velja od 5. 11. do 31. 12. 2007 za novo sklenjene depozitne
pogodbe brez moænosti obnavljanja. Najniæji znesek vezave znaπa 250 EUR. »e bi 
sredstva potrebovali pred iztekom depozita, lahko izkoristite posebno ponudbo 
premostitvenih kreditov. O pogojih povpraπajte v vseh poslovalnicah Abanke. 

Obrestne mere depozitne ponudbe za posamezna obdobja:
• od 91 do vkljuËno 180 dni znaπa fiksna letna obrestna mera 3,95 %

• od 181 do vkljuËno 270 dni znaπa fiksna letna obrestna mera 4,10 %

• od 271 dni do vkljuËno 1 leta znaπa fiksna letna obrestna mera 4,25 %

• nad 1 do vkljuËno 2 let znaπa fiksna letna obrestna mera 4,45 %

Preselitvi mladinskega od-
delka izven matičnih prosto-
rov pri v kapucinskem kom-
pleksu v starem mestnem 
jedru Krškega je botrovalo 
dejstvo, da so se tako zapo-
sleni kot uporabniki knjižni-
ce že več kot desetletje soo-
čali s prostorsko stisko, kakor 
tudi to, da bo Občina Krško 
začela z gradnjo nove osre-
dnje krške knjižnice predvi-
doma šele leta 2010. do ta-
krat oziroma do leta 2012, ko 
naj bi bila novogradnja, ki bo 
prostorsko umeščena pod po-
bočje trške gore in Šofersko 
ulico zgrajena, bo mladinski 
oddelek domoval na omenje-
nem naslovu, v pritličju hiše, 
ki jo je zgradil trgovec Geyer 
že davnega leta 1848. Kasne-
je, pred drugo svetovno voj-
no, je bila v lasti veletrgov-
ca engelsbergerja. njegovim 
potomcem je bil objekt, v 
katerem je nekaj desetletij 
domovala tudi otroška pro-
dajalna in uprava trgovskega 
podjetja Preskrba, kasneje 
tudi Mercator Preskrbe, vr-

Začasna	rešitev,	ki	bo	
poživila	mestno	jedro
KRŠKO – Prav na torek, 20. novembra, ki je mineval tudi v znamenju dneva slovenskih splošnih knji-
žnic, so Silvo Gorenc, predsednik sveta Valvasorjeve knjižnice Krško, mlada bralka Pia Vodeb, župan 
Franc Bogovič in direktorica knjižnice Polona Brenčič na Cesti krških žrtev 47 v Krškem odprli na novo 
urejene in opremljene površine mladinskega oddelka Valvasorjeve knjižnice. 

njen na podlagi denacionali-
zacijskega postopka in je iz-
praznjen sameval, dokler ga 

ni odkupilo podjetje Kostak. 
na podlagi dogovora in na-
jemne pogodbe z Občino Kr-
ško so v v nekaj tednih izve-
dli preureditev prostorov za 
potrebe mladinskega oddel-
ka knjižnice. v njem imajo 
sedaj najmlajši bralci, otroci 

in mladina do 14. leta staro-
sti, teh je skupno kar preko 
2000, na voljo ne le prostore 

izposojevalnice s preko pet 
tisoč enotami gradiva, tem-
več tudi računalniško opre-
mljeno čitalnico in pravljič-
no sobo. 

Kakor sta na otvoritvi, ki jo 
je spremljal kulturni pro-

gram v izvedbi učencev 
Glasbene šole Krško, Osnov-
ne šole Jurija dalmatina in 
malčkov vrtca Krško, med 
drugim poudarila direktori-
ca Brenčičeva in predsednik 
sveta valvasorjeve knjižnice 
Silvo Gorenc, pomeni deli-
tev oddelkov osrednje knji-
žnice v dani situaciji samo 
začasno premostitev pro-
storskih težav. izrazila sta 
upanje, da bo načrtovana 
novogradnja, ki se bo raz-
prostirala na 3100 m2 povr-
šine in za katero je v teku 
izdelava idejnih rešitev, v 
predvidenem roku tudi do-
končana. Župan Bogovič pa 
je ob tem izpostavil, da tako 
z izvedeno rešitvijo kot tudi 
z načrtovano novogradnjo in 
ostalimi ureditvami na Ob-
čini Krško sledijo cilju, da 
bi v starem mestnem jedru 
ohranili upravno funkcijo in 
jo tudi nadgradili s kultur-
no in izobraževalno dejav-
nostjo. 

Bojana Mavsar

Silvo Gorenc, Pia Vodeb, Franc Bogovič in Polona 
Brenčič režejo otvoritveni trak.

KOStanJeviCa na KrKi – v kostanjeviškem kulturnem domu 
je v nedeljo, 25. novembra, potekal peti koncert z naslo-
vom Zapojmo pod Gorjanci, ki ga zdaj že tradicionalno v je-
senskem času pripravlja ženski pevski zbor aktiva kmečkih 

žena Pod Gorjanci. Poleg gostiteljic pod vodstvom Jožice 
Čelesnik so pred kar lepim številom poslušalcev nastopili še: 
mladi ansambel Skovik iz Mokrega polja, pevska skupina en-
cijan iz Sevnice, duo Planinski raj s Planine nad Podbočjem, 
ljudske pevke s telč, pevska skupina Podgorjanski prijatelji 
iz novega mesta ter duo Marjana in Marta iz Kostanjevice. 
Obiskovalci so tako slišali pestro paleto nastopov, od povsem 
ljudskega do bolj ubranega zborovskega petja.  P.P. 

„Zapojmo	pod	Gorjanci“

Gostiteljice koncerta, pevke AKŽ Pod Gorjanci, med 
nastopom

SevniCa –  Ples končno prodira tudi v Sevnico – potem ko 
imajo Sevničanke že skoraj tri leta možnost, da se učijo 
trebušnega plesa, so se letos lahko ljubitelji plesa udeleži-
li tudi tečaja salse. Minuli petek je Mladinski center Sevnica 

v sodelovanju s Plesno šolo Lukec organiziral plesni večer z 
latino glasbo. Udeleženci so se naučili osnov marengue, ba-
chate in salse. Želijo si še več takšnih večerov, na katerih bi 
lahko uživali v plesu in odlični glasbi.   T.G.

Plesni	latino	večer	v	Sevnici

KrŠKO - v soboto, 17. novembra, in v nedeljo, 18. novem-
bra, je v organizaciji krške glasbene šole in društva sloven-
skih učiteljev kitare v Krškem potekal seminar klasične ki-
tare za učence, dijake, študente in učitelje. Po besedah 
pomočnika ravnatelja Glasbene šole Krško Mitje Režmana se 
je strokovno družabnega srečanja udeležilo 65 kitaristov iz 
različnih slovenskih krajev. Predavali so mag. prof. Damjan 

Stanišić iz 
Murske So-
bote, izr. 
prof. Tomaž 
Rajterič iz 
Ljubljane in 
prof. spec. 
Vojko Vešli-
gaj iz Mari-
bora. Osre-
dnja tema 
sem ina r j a 
so bile obve-
zne skladbe 
državnega 
tekmovanja 

mladih glasbenikov za kitarski duo in obvezne skladbe med-
narodnega tekmovanja za kitaro solo. Kot družabni del pa 
so ob tem organizirali tudi koncerte. v dvorani glasbene šole 
je koncertiral rajterič, v restavraciji hotela City je nasto-
pila glasbena skupina Piazzolleky, v nedeljo zvečer pa so v 
krški dvorani v parku koncertirali tudi udeleženci seminar-
ja ter kitarist Stanišić. 

M. K. M.

Seminar	za	klasično	kitaro

Udeleženci seminarja za klasično kitaro

KOPrivniCa - Mešani pevski zbor Kd anton aškerc Koprivnica 
pod vodstvom Anje Radkovič se je 24. novembra v športni 
dvorani OŠ Koprivnica predstavil na tretjem letnem koncer-
tu. Koprivniški pevci so za občinstvo pripravili pester pro-
gram, od ljudskih do za zborovsko petje prirejenih zabavnih 
pesmi, kot gost koncerta pa je nastopil Posavski oktet. 

Letni	koncert	koprivniškega	
zbora
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ostalih bojnih akcijah vse do 
meseca oktobra 1991, ko so 
Slovenijo zapustili zadnji vo-
jaki JLa. 

Spominske znake so preje-
mnikom podelili krški žu-
pan Franc Bogovič, Vlado 
Bezjak, predsednik Pvd Se-
ver, Zdenko Mohar, predse-

Bojan Sumrak, ki slika še od 
osnovnošolskih let, je v Ga-
leriji ana razstavil svoja li-
kovna dela, ki so tematsko 
deljena na tri sklope. nekaj 
del je tematsko vezanih na 
okolje, kjer avtor išče sve-
tlobne in barvne trenutke 
in jim kompozicijsko doda-
ja tridimenzionalne elemen-
te. Skupina slik z naslovom 
Ogenj, voda, zemlja, zrak je 
nastala v sodelovanju z bi-
oenergetikom Dragom Kav-
škom – slikam je dodana bi-
oenergetska informacija in 
kristali. Skrivnostno, zanimi-
vo in predvsem lepo je vse, 
kar je povezano z žensko pa 
je tema slik, kjer je ženska 
nosilni likovni element kom-
pozicije. te slike je zlatar-
ka Tadeja Traven obogatila 
s štirinajstkaratnim zlatom 
in kristali Swarovsky. 

Otvoritev razstave so po-
pestrili odlični glasbeniki, 

Skrivnostno,	zanimivo	in	
predvsem	lepo	je	vse,	kar	je	
povezano	z	žensko
SEVNICA - V mesecu novembru se je v Galeriji Ana predstavil umetnik Bojan 
Sumrak, ki prihaja iz Radeč. Navdušil je svojimi slikami, obogatenimi s kri-
stali in zlatom, ki bodo na ogled do 13. decembra, obiskovalcem pa se je kot 
član godalnega orkestra Strunikat prestavil tudi kot odličen glasbenik.

prav tako iz radeč, in sicer 
godalni orkester Strunikat, 

katerega član je tudi avtor 
razstave, in trobilni kvin-
tet Kvintola. Strunikat je na 
klavirju spremljal Dejan Ja-
kšič. Svoj pečat je otvori-
tvi razstave dala tudi Olga 
Vene, mojstrica pekovskih 
dobrot.

Bojan Sumrak je nedvomno 
vsestranski umetnik – poleg 

glasbe in slikanja, ki ga spre-
mljata že od otroških let, 
njegovo življenje prepleta 
tudi igra. Sevničanom se je v 
letošnjm letu predstavil kot 
Mirko v igri Miklova Zala. 

Tanja Grabrijan

Bojan Sumrak (v sredini)  se  v Galeriji Ana ni predstavil 
samo  kot slikar, ampak tudi kot glasbenik, ko je 
zaigral v godalnem orkestru Strunikat.

SevniCa –v Zdravstvenem domu Sevnica že vrsto let skr-
bijo in sodelujejo z bolniki s sladkorno boleznijo in zanje 
so v soboto, 17. novembra, v prostorih Zd Sevnica v sode-
lovanju z društvom diabetikov Posavja pripravili predava-
nja in delavnice. Predavanje z naslovom Hipoglikemija je 
izvedel dr. Božidar Groboljšek, specialist.spl. med.. S te-
meljnimi postopki oživljanja z avtomatskim defibrilatorjem 
je obiskovalce seznanila Vladimira Tomšič, v.d. direktorice 
Zdravstvenega doma Sevnica; Mojca Švab se je v kratkem 
predavanju dotaknila  samokontrole in izvajanja meritev 
sladkorja v krvi. Udeleženci letošnjih delavnic so z zanima-
njem prisluhnili predavateljem in se tudi aktivno vključe-
vali v razprave ter se praktično preizkusili v vajah nudenja 
prve pomoči in oživljanja, opravili pa so tudi meritve slad-
korja v krvi. 

Smilja Radi

Delavnice	za	sladkorne	bolnike

Spominski znak „Leskovec 
91“ je prejelo skupno 21 pri-
padnikov tedanje teritorial-
ne obrambe in 10 pripadnikov 
Milice v sestavi UnZ Krško, ki 
so s skupno koordinirano ak-
cijo 30. junija 1991 sodelova-
li pri pomembni bojni akciji 
zavzetja skladišča letalske-
ga goriva JLa v Žlapovcu, ki 
je bil strateškega pomena 
in predmet nadaljnjih poga-
janj, saj sta beograjski po-
litični vrh in JLa pogojevala 
odprtje letališča Brnik, po-
sledično pa tudi slovenske-
ga zračnega prostora, prav z 
vrnitvijo tega skladišča gori-
va. Spominski znak „enota za 
posebne namene“ je prejelo 
25 pripadnikov diverzantske-
ga voda tO, ki so bili že leta 
1990 nosilci ene od ključnih 
vlog pri samih pripravah na 
osamosvojitveno vojno, v ka-
teri so kot enota za posebne 
namene delovali v bojih tako 
v Krakovskem gozdu kot pri 

56	znakov	za	prispevek
v	osamosvojitveni	vojni
KRŠKO - 23. novembra je v kulturnem domu v organizaciji 32. vojaško teritorialnega poveljstva Novo 
mesto, krškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Policijskega veteranskega društva 
Sever Posavje in Občine Krško potekala svečanost s podelitvijo spominskih znakov „Leskovec 1991“ ter 
spominskih znakov „Enote za posebne namene TO 90-91“.

dnik OZ vvZS Krško, in Mitja 
Teropšič, polkovnik 32. vo-
jaško teritorialnega povelj-
stva Sv. Slednji je v svojem 

govoru med drugim pouda-
ril, da se želi Ministrstvo za 
obrambo, ki je tudi predlaga-
telj poimenovanja in podeli-
tve obeh spominskih znakov, 

na ta način javno zahvali-
ti vsem tistim, ki do sedaj še 
niso prejeli priznanj, a so v 
letih 1990-1991 vtkali svoje 
znanje, moč in pogum v mo-
zaik vojaškega osamosvaja-
nja Slovenije. 
Sicer pa so s svečanostjo, za 
katero so pripravili priložno-
stni glasbeni kulturni pro-
gram učenci in profesorji 
Glasbene šole Krško, udele-
ženci in nagrajenci obeleži-
li tudi 39-letnico ustanovitve 
Glavnega štaba Sr Sloveni-
je za splošni ljudski odpor. 
ta je bil namreč ustanovljen 
20. novembra 1968 in je po-
menil formiranje prve slo-
venske vojske – teritorialne 
obrambe, ki je bila v prelo-
mnih devetdesetih letih ne le 
eden najbolj odločilnih osa-
mosvojitvenih akterjev, tem-
več tudi temelj ustanovitve 
Slovenske vojske.

Bojana Mavsar

Prejemniki priznanj in udelezenci slovesnosti

BreŽiCe – v družbi kantavtorja Petra Dirnbeka so na otvo-
ritvi likovne razstave v kavarni rošca svoje barvno razpo-
loženje postavili na ogled člani Likovne družine Kd »Franc 
Bogovič« dobova – Branko Bosina, Rosina Curhalek, Anica 
Krulc, Andrej Pinterič, Jožef Radanovič, Mateja Rožman, 

Svjetlana Skorupan, Marina Zakšek ter predsednica dru-
štva Vesna Davidovič in mentorica Ruža Prahin. Med ena-
indvajsetimi tihožitji in krajinami sta slednji obiskovalcem 
odkrili, da v njihovi slikarski druščini deluje 43 članov, tudi 
iz Hrvaške in drugih krajev, ki sodelujejo na ex-temporih, na 
delavnicah, ki so ob četrtkih, kamor utrujeni radi prihaja-
jo po sprostitev in veselje ter da se tudi česa naučijo. Letos 
so svojo ustvarjalno paleto razširili in vsak je dal pečat svo-
ji temi in svojemu motivu. Mentorica je zadovoljna s svoji-
mi učenci, s predsednico pa želita, da bi delo ustvarjalcev 
gledali dobrohotno, pa tudi, da bi z zadovoljstvom sprejeli 
še kakšen nasvet ali iskreno kritiko.

N.J.S.

Naj	mi	nekdo	nariše	svet,	ki	
vreden	je	življenja…

Razpoloženje ob otvoritvi

S priložnostno prireditvijo je 60-letnico delovanja obeležil 
trubarjev dom upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu, ki je 
letos za strokovno delo in sodelovanje s Krajevno skupno-

stjo dobil tudi Zlato plaketo Občine Sevnica. direktor doma 
Robert Potočnik je ob prisotnosti številnih gostov orisal de-
lovanje ustanove, za vse dosežke pa jim je čestital tudi žu-
pan Kristijan Janc.

60-letnica	Trubarjevega	
doma	upokojencev	Loka	pri	
Zidanem	Mostu

SevniCa – Prijetna in zanimiva glasbena prireditev se je ob 
praznovanju Občine Sevnica odvijala v soboto, 24. novem-
bra, v dvorani Glasbene šole Sevnica. Predstavili so se učen-
ci solo petja pod umetniškim vodstvom prof. Martine Pre-

vejšek, ki je celotno prireditev tudi povezovala z bogato 
lirično besedo. Solisti Andreja Perc, Maja Repovž, Marjan 
Hribar, Matej Fon in Megi Sotlar, na klavirju jih je spre-
mljala mag. Marija Snežka Podpečan, so obiskovalce pope-
ljali skozi magični svet glasbe od antike do sodobnih sloven-
skih zimzelenih melodij.  Smilja Radi 

Foto: Tanja Grabrijan

Od	antičnih	arij	do	slovenskih	
popevk

Ob glasbeni spremljavi so skupaj zapeli Andreja Perc, 
Nežka Janc, Marjan Hribar in Matej Fon.

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

Trubarjev dom Loka pri Zidanem Mostu (foto V. Zupančič)

MEH Boštjan, dr. med.

specialist oftalmolog
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Kolumna

Iz Ljubljane skozi 
krške oči

Zakaj si tako zelo želimo ugajati 
drugim? Zakaj se tako močno tru-
dimo, da bi bili sprejeti, ljublje-
ni, sprejemljivi? Zakaj se ne trudi-
mo raje ugajati sebi? Poosebljeno 
odražam tipično predstavnico žen-
ske, ki si želi, da bi bila družbe-
no sprejemljiva. Zakaj? Ker je tako 
lažje.

V trgovinah, pri zdravniku, v lekarni, na ulici, na hodni-
ku... sem vedno prijazna. Nasmehnem se, prijazno poz-
dravim, nič ne utrujam, ne nergam, ne izražam nejevo-
lje v vrsti pred blagajno. Pa čeprav imam včasih opraviti 
z deklariranimi tepci. Se opravičujem, ampak je res. Za-
dnjič sem pustila avto pred vhodom v lekarno, kjer ga 
puščajo vsi. Ker drugega prostora ni, pa še lekarna je 
majhna, v majhni uličici, kjer ni veliko prometa. Pred-
vsem pa avto ni nikogar oviral. Razen starejšega gospo-
da, ki je ravno prišel iz lekarne in sedel na svoje kolo. 
Ko je zagledal, da lezem iz avta, je zabrundal nekaj sebi 
v brado, ko pa sta se najina pogleda ujela je zabrusil: 
"Ti, smrklja smrkava, kje pa puščaš avto!" Moram pri-
znati, da me je stvar zabavala, saj mi že dolgo ni nih-
če rekel smrklja, saj v mojih letih ne. Kaj pa sem stori-
la? Vljudno sem se opravičila, da bom takoj in odhitela 
v lekarno.

Primer 2. Blagajna v nabito polni trgovini, zlagam na-
kupljene stvari v vrečke. Ker sem že proti koncu noseč-
nosti, mi je, to bralke še kako dobro veste, zelo vroče. 
Hitim, da ne bi zaradi mene kdo čakal. Bog ne daj! Tr-
govki ponudim bančno kartico. Povleče jo skozi aparat 
in čez nekaj trenutkov glasno reče:" Ne potegne, čez li-
mit ste!" Na srečo se nisem sekirala, ampak vzela drugo 
kartico in ji jo dala. "Upam, da bo ta," si je dovolila ko-
mentirati, medtem ko je bilo ljudem v vrsti bolj nero-
dno kot meni in so gledali v tla. Bilo mi je tako vroče, 
da sem se začela slačiti, vmes pa prelagala nakupljene 
izdelke. "No, ta bo," je zavzdihnila prodajalka, ker sem 
jaz butara od ženske delala vrsto, ker nimam dovolj de-
narja na kartici. Da bi jo človek nazijal glede človeko-
ve zasebnosti, zabrusila bi ji lahko, da vedno nakupu-
jem pri njih, da veliko zapravim in da bi bila lahko bolj 
prijazna. Ko sem zapuščala trgovino, mi je šlo na jok. 
Ja vem, tipično žensko. No ja, zelo tipično zame. Vse 
požrem, nič ne rečem nazaj, namesto, da bi si olajša-
la dušo.

In svojo hčerko učim, da se mora znati postaviti zase, da 
mora biti odločna, seveda pa predvsem prijazna. Se pa 
postavim zanjo, če čutim, da me potrebuje. Takrat do-
bim kremplje in dolge zobe. Tega ne dovolim, da bi kdo 
- po krivici - napadal mojo deklico.

Tudi ko sem prvič rodila, sem bila pridna čebelica, tiho 
kot miška. Nič nisem prigovarjala, se jezila, ali uvelja-
vljala svojo voljo. Rodila sem tako, da je bilo za osebje 
najlažje, nisem imela svojega seznama želja in zahtev, 
bila sem le tako zelo pridna. Vedno razumem, da imajo 
ljudje veliko dela, da so obremenjeni, verjetno prema-
lo plačani, zato jim jaz vse olajšam. Kam me to pelje? 
V ogromno količino nakopičenega stresa, v jezo, ki jo 
občutijo moji doma, v občutke frustracij, ko vidim, da 
tako ne gre nikamor. Če sem kdaj v službi dvignila glas, 
ali komu kaj rekla s povišanimi toni, so me vsi debelo 
gledali. Kaj ji pa je? Ima pms? Vam bom jaz dala pms!!

Zakaj moram jaz razumeti ves svet, kdo pa razume 
mene? In še nekaj. Ker ne težim, ne pritiskam in nočem 
biti pretirano zaskrbljena mati, so mi spregledali no-
sečniško sladkorno bolezen in jo odkrili šele zdaj. Če mi 
malo potečnarila, bi šla na ta pregled že pred desetimi 
tedni in ne šele zdaj. Čeprav sem čutila, da vse ni v redu 
in svoji zdravnici večkrat rekla, da bi šla rada na pre-
gled sladkorja. In zdaj sem ponovno pridna, pridna bol-
nica, strogo se držim diete, odmerjam si obroke, merim 
količino sladkorja v krvi... Za nič na svetu se ne bi pre-
kršila. Bolnica, ki si jo želi vsak zdravnik.

Čeprav vem, da je svet sestavljen iz prekrškov, pregreh 
in hudih, vročih besed. Ki ti še nekaj časa odzvanjajo v 
ušesih kot pisk jutranjega vlaka, ki hrumi mimo našega 
okna. In je včasih vredno postaviti besedo zase, ne gle-
de na to, kaj si bodo mislili ljudje. Ker je včasih več kot 
modro izraziti skrb večkrat in se ne odgnati z besedami: 
"Ah, nič ne skrbite, to ni nič takega." Pa je! Zame je ve-
lika stvar, največja! Poslušajte me in mi pomagajte, to 
je vaše delo! Tudi jaz poslušam svoje sogovornike, pre-
verjam informacije in se mi meša od dela. Pa ga opra-
vljam vseeno.

Poskrbite zase! Mislim resno. Ne bodite nesramni in ža-
ljivi, ampak vztrajajte, če menite, da imate prav. Ne 
bodite vedno tako zelo ubogljivi. Ti časi so mimo. In 
verjemite, da se ne bo zgodilo nič hudega, če boste kdaj 
malo izgubili živce. Samo bolj sproštljivo bodo ravnali z 
vami, ker se vas bodo bali. Aja, za hrbtom pa vas bodo 
obrekovali. Pa naj! Briga vas!

Piše:
Alenka Mirt Iskra

Zbrane sta najprej pozdra-
vila soorganizatorja okro-
gle mize, župan občine 
Brežice Ivan Molan in na-
čelnik Upravne enote Breži-
ce Darko Bukovinski. Uved-
bo Schengena je predstavil 
državni sekretar na Mini-
strstvu za notranje zadeve 
mag. Zvonko Zinrajh. da-
tum uvedbe scengenske-
ga režima je 21. decembra 
2007, za letališča pa bo novi 
režim pričel veljati marca 
prihodnje leto. 

Kaj	nam	prinaša	Schengen?
BREŽICE - V prostorih Upravne enote Brežice je 14. novembra potekala okro-
gla miza na temo uvedbe scengenskega režima, varovanja zunanje meje EU 
in posledicah uvedbe schengenske meje za prebivalce ob meji s Hrvaško. 

Darko Poštrak, vodja Od-
delka za državno mejo UUP 
GPU, je menil, da nam 
Schengen na meji s Hrva-
ško prinaša malo ali nič, so 
pa prednosti ukinitve mejne 
kontrole na notranjih me-
jah eU toliko pomembnej-
še. Andrej Zbašnik, direk-
tor PU Krško, je predstavil 
pripravljenost policije v Po-
savju in poudaril, da večje 
število policistov na meji za-
gotavlja tudi večjo splošno 
varnost. v varovanje meje 
je vključenih 70 % vseh po-
licistov v občini. Glede sep-
tembrskih dolgih čakalnih 
vrst je dejal, da bosta s ta-
blami ločena prehoda za  
državljane eU in državlja-
ne tretjih držav. Pred splo-
šno razpravo je mag. Ivanka 
Medvešček, vodja oddel-

ka za upravne notranje za-
deve Ue Brežice, prikazala 
možnosti pridobitve obmej-
ne prepustnice in kmetij-
skega vložka znotraj Spora-
zuma o obmejnem prometu 
in sodelovanju med Sloveni-
jo in Hrvaško (SOPS). Sledila 
je splošna razprava. največ 
vprašanj so imeli predstav-
niki lokalnih skupnosti, ki so 
tik ob meji. Pogosta vpraša-
nja so se navezovala na kon-
kretne primere, npr. dostop 
do objektov preko hrvaške 
strani, vprašanja glede in-
formacijskega sistema SiS, 
ki omogoča obmejni policiji 
preverjanje podatkov, gne-
če na meji, ureditve polj-
skih poti, katere uporablja 
tudi obmejna policija, ipd. 

L.K.

Udeleženci okrogle mize o Schengenu so imeli precej 
vprašanj.

PREDBOŽIČNI 
IZLETI

08.12.2007 Salzburg
15.12.2007 Dunaj
15.12.2007 München
22.12.2007 Graz

Odhodi:
Brežice-Krško-Otočec/Sevnica

Informacije: 
Integral Brebus Brežice d.o.o.
Tel: 07 49 94 190, 173

turizem@integral-brebus.si
www.integral-brebus.si

INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o.
Cesta svobode 11, Brežice

Moto letošnjih številnih kam-
panj ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni je Združi-
mo se v obvladovanju slad-
korne bolezni. v sodelova-
nju z roche diagnostics so v 
brežiški lekarni organizirali 
brezplačno merjenje krvne-

ga sladkorja, skupnega ho-
lesterola, krvnega tlaka in 
indeksa telesne mase. Ome-
njenih meritev se je udeleži-
lo 67 obiskovalcev s povpreč-
no starostjo 53 let. Od tega 
je bilo 41 žensk s povprečno 
starostjo 54 let in 26 moških 
s povprečno izračunano sta-
rostjo 52 let. Pri 46 odstotkih 
žensk in 34 odstotkih moških 
so izmerili povišane vredno-
sti krvnega sladkorja, ven-

Obvladajmo	sladkorno	
bolezen!
BREŽICE – Lekarniška zbornica Slovenije je ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni pripravila akcijo Te-
den zdravja v lekarnah. K akciji je pristopila tudi brežiška lekarna, ki je v četrtek, 22. novembra, orga-
nizirala poleg brezplačnega merjenja krvnega sladkorja še meritve holesterola, krvnega tlaka in inde-
ksa telesne mase. 

dar meritve niso točne, ker 
vsi niso bili tešči. Kljub temu 
so ugotovili pri 2,5 odstotkih 
žensk in 11,5 odstotkih mo-
ških povišane vrednosti, ki 
bi jih bilo potrebno potrdi-
ti v laboratoriju, po predho-
dnem obisku pri zdravniku. 

Pri 56 odstotkih žensk in pri 
46 odstotkih moških so ugo-
tovili povišan skupni holeste-
rol, pri 7 odstotkih žensk pa 
celo zelo povišan. Pri 29 od-
stotkih žensk in 63 odstotkih 
moških so ugotovili povišan 
sistolični krvni tlak, diasto-
lični krvni tlak pa je bil povi-
šan pri 19 odstotkih žensk in 
21 odstotkih moških. Z meri-
tvami indeksa telesne mase 
je bilo 60 odstotkov žensk, ki 

je imelo itM nad 27 kg/m²,  
in kar 76 odstotkov moških, 
kar ob morebitnem kajenju, 
telesni neaktivnosti in gen-
ski, bistveno prispeva k hi-
trejšemu nastanku sladkor-
ne bolezni. 
Lekarna Brežice je javni za-
vod, ki ima v svoji sestavi 
štiri enote - Brežice, trnje, 
Bizeljsko in terme Čatež. Je 
ženski kolektiv z 20 zapo-
slenimi. Kot nam je ob tej 
priložnosti povedala direk-
torica Božena Omerzel, so 
v lanskem letu lekarno ob-
novili in razširili, zato zdaj 
s še več veselja in lažje or-
ganizirajo podobne akcije. 
dodala je, da farmacevtke 
v brežiški lekarni zaradi ne-
posredne bližine speciali-
stične ambulante za zdra-
vljenje sladkorne bolezni v 
bolnišnici Brežice dnevno 
svetujejo pacientom ob iz-
daji zdravil, ki so predpisa-
na na recept, pa tudi ob iz-
daji medicinsko-tehničnih 
pripomočkov. 
„Prav tako je velika vloga 
lekarniškega farmacevta, ki 
je s svojim znanjem o zdra-
vilih dnevno na razpolago 
sladkornim bolnikom v pro-
cesu samozdravljenja blaž-
jih zdravstvenih težav,“ je 
dejala Omerzelova. »Slad-
korna bolezen nastane za-
radi različnih vzrokov, po 

različnih mehanizmih, a z 
enakimi posledicami. nasta-
le motnje spremljajo bolni-
ka vse življenje in so vzrok 
za trajne okvare tkiv, vodi-
jo celo do odpovedi dolo-
čenih organov, poslabšajo 
kakovost življenja in skraj-
šajo pričakovano življenj-
sko dobo. Po ugotovitvah 
svetovne zdravstvene orga-
nizacije sladkorna bolezen 
dosega že razsežnosti epi-
demije, tudi zato smo se 
odločili, da našim obisko-
valcem ponudimo pomoč pri 
odkrivanju merljivih dejav-
nikov tveganja za razvoj te 
bolezni. večino bolnikov s 
sladkorno boleznijo namreč 
odkrijemo slučajno, ko še ni 
nobenih simptomov.«

M. Kalčič M.

Med meritvami v akciji Teden zdravja v lekarnah

Božena Omerzel

SEVNICA – OŠ Sava Kladnika 
Sevnica je tudi letos v so-
delovanju z Izotech založ-
bo, d.o.o., pripravila dvo-
dnevni tehniško-tehnološki 
seminar za učitelje tehnič-
nega pouka in učence, ki  
je potekal v prostorih šole 
od petka, 16. novembra, 
do sobote, 17. novembra. 

tema letošnjega seminar-
ja, ki je k sodelovanju priva-
bil okoli 60 sodelujočih uči-
teljev z različnih slovenskih 
osnovnih šol, je bil star vo-
dnjak. Z izborom te teme 
sta želela organizatorja (OŠ 
Sava Kladnika Sevnica in za-
ložba izotech) dati poudarek 
ohranjanju slovenske kultur-
ne dediščine, ki je zelo bo-
gata, raznovrstna, zanimiva 
in ponuja nešteto ustvarjal-
nih možnosti. Uvod v delov-
no srečanje so prvi dan po-
pestrili učenci s kratkim 
kulturnim programom, sle-
dila so predavanja uglednih 
slovenskih predavateljev, 
delo v delavnicah, v kate-
rih so skupaj z učitelji sode-
lovali tudi učenci, in za za-
ključek še razstava izdelkov, 
ki je prinesla mnogo navdu-
šenja in seveda željo, da se 
prihodnje leto seminar po-
novno izvede.

Smilja Radi

Tehniško-
tehnološki	
seminar

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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„Šole so najnaprednejši del 
družbe, zato smo se usme-
rili nanje,“ pravi direktor 
Gen energije Martin No-
však. vseh 723 osnovnih in 
srednjih šol v Sloveniji želi-
jo spodbuditi k varčevanju z 
električno energijo, za vsa-
ko megavatno uro elektrike, 
ki jo bodo v letu 2008 privar-
čevali v primerjavi z leto-
šnjim letom, pa jih bodo na-
gradili s 100 evri. Z nagrado 
bodo šole lahko prosto raz-
polagale, vendar bodo mo-
rale o porabi poročati Gen 
energiji. „Če bi se v projekt 
vključile vse šole, ki pov-
prečno porabijo 150 mega-
vatnih ur električne energi-
je letno, in porabo elektrike 
zmanjšale le za pet odstot-

Šolam	pol	milijona	evrov	za	
varčevanje	z	elektriko
KRŠKO – Podjetje GEN energija je predstavilo projekt „Energetsko varčna šola“, s katerim želijo pred-
vsem mlade osvestiti o učinkoviti rabi električne energije. K sodelovanju so povabili vse slovenske 
osnovne in srednje šole, ki jih bodo za privarčevano električno energijo tudi nagradili. V dolgoročno 
naravnanem projektu bodo poleg GEN energije s hčerinsko družbo GEN-I sodelovali še Slovenski E-fo-
rum in strokovnjaki Šolskega centra Velenje. 

kov, bi Gen energija šolam 
izplačala dobrega pol mili-
jona evrov,“ je pojasnil član 
uprave podjetja Gen-i dr. 

Dejan Paravan. S petodsto-
tnim prihrankom (7,5 mega-
vatnih ur), ki bi ji prinesel 
750 evrov, bi šola prihranila 
tudi preko 1200 evrov stro-
škov za elektriko, torej bi 
skupen prihranek presegel 
2000 evrov. 

Ne	na	škodo	kvalitete	
in	varnosti!
Slovenske šole so že pre-
jele povabilo k sodelova-
nju v projektu, pogoj zanj 
pa je izbira podjetja Gen-
i kot dobavitelja električne 
energije. „Cilj ni razširitev 

trga, saj bi se v tem primeru 
usmerili na večje odjemal-
ce, temveč želimo razširiti 
družbeno odgovoren odnos 

do energije,“ sta pojasni-
la novšak in Paravan, ki pri-
čakujeta, da se bo v projekt 
vključilo 10 do 20 odstotkov 
slovenskih šol. Paravan po-
udarja, da varčevalni ukre-
pi ne smejo vplivati na kva-
liteto izobraževanja ali na 
varnost učencev, kar bo eno 
od določil pogodbe. Sodelu-
jočim šolam bodo za vsako 
četrtletje pripravili poroči-
lo o njihovi porabi elektrike 
v primerjavi s prejšnjim le-
tom, pomagali pa jim bodo 
tudi z navodili in nasveti 
za učinkovito rabo energi-
je. v šolah sicer 70 odstot-

kov elektrike porabijo za 
razsvetljavo, 30 odstotkov 
pa za računalnike in osta-
lo opremo. Mnoge med nji-
mi so energetsko potratne, 
predvsem tiste, ki delujejo 
v starejših objektih.

Organizacija,	pouk	in	
investicije
Konkretne ukrepe varčeva-
nja z elektriko je predstavil 
Cveto Fendre iz Šolskega 
centra velenje, kjer takšen 
projekt izvajajo že od leta 
1999. Z izboljšanjem or-
ganizacije pouka, npr. da 
športna vzgoja ne poteka ob 
sedmih zjutraj pod lučmi, s 
pedagoško dejavnostjo, ki 
jo mladi radi sprejemajo, 
in s tehnično-investicijski-
mi ukrepi, denimo z nadzor-
nim sistemom razsvetljave, 
so zmanjšalii specifično po-
rabo toplote za 40 odstot-
kov ter zajezili porabo ele-
ktrične energije.

Koliko šol se bo vključilo v 
projekt „energetsko varčna 
šola“, ki ga je Gen energija 
predstavila tudi gospodar-
skemu, okoljskemu in šol-
skemu ministrstvu, od kate-
rih pričakujejo podporo, bo 
znano že konec decembra. 

P. Pavlovič

Projekt „Energetsko varčna šola“ so predstavili Cveto 
Fendre, dr. Dejan Paravan in Martin Novšak

novšak meni, da v Sloveniji 
kljub nekaterim premikom 
na boljše, predvsem na po-
dročju porabe naftnih de-
rivatov, še vedno name-
njamo premalo pozornosti 
racionalni rabi energije. 
Pričakuje, da se bo cena 
električne energije za go-
spodinjstva v petih letih 
približala vsaj 50 odstotkov 
višji tržni ceni, ki jo plaču-
je gospodarstvo. vendar 
cena elektrike za gospo-
dinjstva nikoli ne bo enaka 
tržni, dodaja novšak.

dOLenJa vaS - Predsednik sveta KS dolenja vas Branimir 
Vodopivc in direktor podjetja SL inženiring Silvester Lopa-
tič sta 14. novembra podpisala pogodbo za izgradnjo več-
namenskega doma v dolenji vasi. Krajevna skupnost dole-
nja vas se že vrsto let sooča s prostorsko stisko za delovanje 
sveta krajevne skupnosti, kulturnih društev, gasilskega dru-
štva in drugih, ki ustvarjajo v tem kraju. na podlagi potreb 
je bila po usklajevanju in aktivnem delu izdelana projektna 
dokumentacija, urejena so lastniška razmerja in pridoblje-
no gradbeno dovoljenje. Z javnim naročilom izbran izvaja-
lec del, SL inženiring, bo s pripravo gradbišča začel takoj, 
ko bodo to dopuščale vremenske razmere. vrednost  tre-
nutno predvidenih del znaša 400.000 evrov, kar predstavlja 
40 % celotne investicije. S trenutno razpoložljivimi sredstvi  
je predvidena izgradnja večnamenskega objekta do tretje 
gradbene faze. načrt gradnje pa predvideva, da bo objekt 
pod streho do avgusta 2008, ko naj bi jo ob krajevnem pra-
zniku KS dolenja vas tudi slovesno odprli. 

V	Dolenji	vasi	bo	gradil	SL	
inženiring

CeLJe - iz elektra Celje so sporočili, da bodo z novim letom 
povišali ceno električne energije za gospodinjstva. napove-
dana podražitev, ki je posledica veleprodajnih cen električ-
ne energije, bo s 1. januarjem 2008 v povprečju povzročila 
podražitev računov za šest odstotkov. Povedano drugače: za 
povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki ga oskrbuje ele-
ktro Celje, se bo račun za mesec januar 2008 v primerjavi 
z decembrom 2007 povečal za 1,83 evra. Zadnja podražitev 
električne energije za gospodinjstva je bila 1. aprila letos, 
in sicer 4,94-odstotna na povprečni račun. 

Z	novim	letom	za	6	%	dražja	
elektrika

Žito Šumi d.o.o. je v večin-
ski lasti družbe Žito d.d. (90 
%), desetodstotni delež pa je 
v lasti nemškega podjetja Hit-
schler. dejavnost skupine Žito 
temelji na pekarski, mlinar-
ski in konditorski dejavnosti 
ter proizvodnji testenin in za-
mrznjene hrane. Sicer pa Šu-
mijeve korenine segajo v leto 
1876, ko je Josipina Schumi 
v Gradišču v Ljubljani priče-
la s prvo obrtniško izdelavo 
bonbonov, slaščic in melisnic. 
Proizvodnja družbe Žito Šumi 
trenutno poteka na dveh lo-
čenih lokacijah, in sicer v Lju-
bljani ter v Krškem, na podro-
čju nekdanje družbe imperial, 

Proizvodnja	bonbonov	iz	
Ljubljane	v	Krško
LJUBLJANA, KRŠKO  - Največje slovensko konditorsko podjetje Žito 
Šumi, ki zagotavlja več kot 70 % vsega izvoza skupine Žito, seli vso svojo 
proizvodnjo na že obstoječo lokacijo na Vidmu, kar bo Krškemu prineslo 
55 novih delovnih mest.

kjer že gradijo nov proizvo-
dni objekt. nova proizvodna 
hala bo zgrajena na površi-
ni 2000 m², skupna uporabna 
površina bo znašala 3500 m², 
vrednost investicije pa oce-
njujejo na nekaj več kot 5 mi-
lijonov evrov, od tega bo peti-
na namenjena novi proizvodni 
opremi. Zagon nove proizvo-
dnje v Krškem načrtujejo 
aprila 2008. 

trenutno je v Krškem, kjer 
poteka proizvodnja žvečilne 
gume in karamele, zaposlenih 
125 ljudi, uvajajo pa še doda-
tno izdelavo bonbonov, zlasti 
gumijevih. Z aprilom 2008 pa 

bodo v Krškem pri-
čeli še s proizvodnjo 
trdih bonbonov. Šu-
mijev program ob-
sega linije trdih bon-
bonov (Herba), trdih 
polnjenih bonbonov, 
žvečljive karame-
le, žele bonbonov, 
gumijevih bonbo-
nov, oblite čokola-
dne deserte in žve-
čilne gume. Letna 
proizvodnja druž-
be Žito Šumi obsega 
5.000 ton bonbonov 
in 2.000 ton žvečil-
ne gume, pri čemer 
85 % proizvodnje iz-
vozijo. 
Po besedah direk-
torja družbe Zvo-
neta Hrovata so bili 
razlogi za selitev v 
Krško v želji po zdru-
žitvi proizvodnje in 
skladiščenja na eno-
tni lokaciji, možnost 
za uvajanje novih 
proizvodnih progra-
mov in zmanjšanje 
stroškov na enoto 
proizvoda, s tem pa 
zagotoviti večjo kon-
kurenčnost družbe. 

B.K.

KrŠKO – Krški hipermarket Spar je v petek, 23. novembra, 
praznoval svojo osmo obletnico. 31 zaposlenih se je še pose-
bej potrudilo in za vse obiskovalce na parkirišču pred trgo-
vino pripravilo pravo veselico. igral je ansambel Zreška po-
mlad, otroke je animiral zajček Sparky, razrezali pa so tudi 
torto velikanko z osmimi svečkami. Ob tem je Spar Sloveni-
ja malčkom iz vrtca Krško podaril tudi novo glasbilo – elek-
trične klaviature Yamaha. 

Sparov	osmi	rojstni	dan

Proizvodnja bonbonov v podjetju Žito Šumi

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE

www.
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December je čas, ko se ozremo po preteklem letu, 
opravljanem delu in sadovih.

Center za razvoj podeželja Posavje je tudi v letu 2007 
s svojim delom sodeloval pri uresničevanju priložnosti 

posavskega podeželja.
Del ustvarjalnosti, rokodelske dediščine in sadov podeželja 

boste lahko občudovali, kupili in poskusili tudi sami.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite

v sredo, 5. decembra 2007, 
ob 11. uri v Dvorani v parku v Krškem

Predstavili bomo nov Katalog rokodelskih izdelkov 
s posavskega podeželja,

rokodelci pa bodo v okviru Miklavževega sejma 
prodajali svoje izdelke.

Dogodek bo otvoril g. Franc Bogovič, predsednik Sveta 
zavoda in župan občine Krško.

Vabljeni vsi, ki iščete praznična darila in tisti, ki vas zanima 
ponudba in bogastvo rokodelske ustvarjalnosti,

da se nam pridružite.

Miklavžev sejem bo od 9. do 17. ure potekal 
v Dvorani v parku.

Prijazno vabljeni!

Mojca Pompe, v.d. direktorice
Anita Radkovič, etnologinja in mentorica rokodelcev

direktor novomeškega pod-
jetja Begrad Franc Panjan 
je povedal, da so v skladu s 
svojo poslovno politiko de-
javnost razpršili po celi Slo-
veniji in tako so se jim zdele 
prava priložnost tudi Breži-
ce kot mesto ob schengenski 
meji. idejno zasnovo projek-
ta je izdelalo podjetje elite 
iz Krškega, katerega direktor 
Fedor Špacapan je povedal, 
da bo stanovanjsko naselje 

zajemalo približno 1800 m2 
površin, ki bodo namenjene 
samo za stanovanja, ki naj 

Stanovanjski	kompleks	
Cholewa
BREŽICE - V Brežicah bodo prihodnje leto pričeli z gradnjo stanovanjskega 
kompleksa Cholewa, ki bo zemljišče ob avtobusni postaji obogatil za 22 mi-
lijonov evrov, saj bodo nanj v petih letih postavili do 300 stanovanjskih enot 
ter primerno uredili okolico. V sredo, 21. novembra, so občina Brežice in 
podjetji Begrad ter Elite podpisali dogovor za izdelavo podrobnega prostor-
skega načrta za novo sosesko. 

bi jih bilo med 250 in 300, 
vključno z varovanimi stano-
vanji, v petih stanovanjskih 
objektih s pritličjem in šti-
rimi etažami. Zgrajene bodo 

tudi podzemne garaže, ce-
lotna prostornina pa znaša 
skupaj 2.700 m2. Primerno 
pa bodo uredili tudi okolico. 
Ocenjena vrednost investici-
je znaša 22 milijonov evrov, 
z gradnjo pa naj bi pričeli že 
prihodnje leto, saj naj bi se 
prvi stanovalci vselili v letu 
2009. 

Ob tej priložnosti je breži-
ški župan Ivan Molan dejal: 
„na občini smo zelo vese-
li, da imamo ponovno nove-
ga investitorja, ki želi vlaga-

ti v naš prostor. Z današnjim 
podpisom omogočamo doda-
ten razvoj tega dela mesta 
na drugi strani avtobusne 
postaje. to pojmujemo tudi 
kot dodaten dokaz, da ima 
občina Brežice perspektivo, 
v katero je smiselno vlagati 
sredstva.“ 

M. Kalčič M.

S podpisa pogodbe (z leve) Franc Panjan, Ivan Molan, 
Fedor Špacapan

dr. Josip Cholewa (1885 – 
1942) je bil prvi razisko-
valec na področju ekspe-
rimentalne onkologije na 
Slovenskem in prvi pred-
stojnik Onkološkega inšti-
tuta v Ljubljani. Leta 1920 
se je zaposlil v brežiški bol-
nišnici kot kirurg na kirur-
škem oddelku in naslednje 
leto s svojimi sredstvi v 
bolnišnici uredil onkološki 
eksperimentalni laborato-
rij ter znatno pripomogel 
pri boju proti raku.

Prvi dan srečanja je bil po 
tradiciji namenjen različ-
nim aktivnostim in nefor-
malnim razgovorom, go-
stom pa smo predstavili 
tudi turistične znamenito-
sti območja, kjer smo bi-
vali. naslednji dan je v 
Kongresnem centru Olimia 
potekala tržna konferen-
ca, na kateri smo poslov-
nim partnerjem prestavili 
trenutno tehnično in teh-
nološko stanje v tovarni 
ter naša razmišljanja gle-
de nadaljnjega razvoja to-
varne in možnih usmeritev 
proizvodnega programa. v 
razpravi, ki je sledila, so 
bili izraženi različni pogle-
di in razmišljanja v zvezi 
z prisotnostjo naše tovar-
ne na evropskem trgu pa-
pirjev, kar bomo v podje-
tju upoštevali pri pripravi 
končne strategije nadalj-
njega razvoja. 
Skupnemu kosilu, na kate-
rem se je seveda razpra-
va v manjših skupinah na-
daljevala, je sledilo nekaj 
bolj operativnih sestankov 
z nekaterimi agenti.
veseli nas, da so tudi tokra-
tni odzivi udeležencev zelo 
pozitivni, kar potrjuje naše 
prepričanje, da so tovrstna 
srečanja izredno pomemb-
na tako za nas kot tudi za 
agente, ki naše proizvode 
tržijo po celi evropi.

…	in	sodeloval	
na	11.	Dnevu	
papirništva	na	
Bledu
na tradicionalnem, letos že 
11. dnevu slovenskega pa-
pirništva, ki je v okviru 34. 
mednarodnega letnega sim-

pozija društva inženirjev in 
tehnikov papirništva (ditP) 
potekal 21. novembra na 
Bledu, je bila posebna po-
zornost namenjena ekologi-
ji in s tem povezanim stal-
nim prizadevanjem panoge, 
da okrepi skrb za okolje.
v uvodnem nagovoru je Ka-

tarina Celič, vodja sektorja 
za okoljske politike na Mini-
strstvu za okolje in prostor (ki 
je v zadnjem trenutku zame-
njala najavljenega ministra 
Janeza Podobnika), izposta-
vila problematiko uravnote-
ženja industrije in ekologije 
v smeri trajnostnega razvoja 
ter izrazila prepričanje, da 
se papirna panoga v Sloveniji 

zaveda odgovornosti in obve-
znosti pri odpravljanju okolj-
skih problemov. temu v prid 
govore tudi različna okolj-
ska priznanja, ki zagotavlja-
jo vse pomembne vidike oko-
ljevarstvenega ravnanja v 
celotnem življenjskem kro-
gu proizvoda, in s katerimi se 
lahko pohvali kar pet tovarn 
iz papirne panoge - Paloma 
Sladki vrh, Paloma Prevalje, 
viPaP videM KrŠKO, Goriča-
ne in valkarton. Žal so potro-
šniki z vsem tem premalo se-
znanjeni.
v nadaljevanju je dr. Andro 
Ocvirk, predsednik Združe-
nja za papirno in papirno-
predelovalno industrijo pri 
GZS, izpostavil težavo, s ka-
tero se soočajo vsa podjetja 
v tej panogi, in sicer pomanj-
kanje ustrezno usposoblje-

nega mladega kadra. to je 
predvsem posledica pre-
majhnega zanimanja mladih 
za tovrstno izobraževanje in 
posledičnega ukinjanja izo-
braževalnih programov pa-
pirništva. Papirničarji se tega 
negativnega trenda zaveda-
mo in rešujemo situacijo po 

svojih močeh, vendar hkra-
ti pričakujemo, da se bo v 
proces oživljanja zanimanja 
za to področje bolj aktiv-
no vključila tudi država in s 
tem končala daljše obdobje 
neustrezne pozornosti poli-
tičnega okolja do te pano-
ge. dr. Branko Kalpič iz at 
Kearney Ljubljana je opozo-
ril na priložnosti, ki jih ima-

jo male in srednje velike 
papirnice, zlasti v segmentu 
specifičnih tržnih niš. Seve-
da pa tudi ta segment zah-
teva ustrezno zastavljeno in 
jasno strategijo. Boris Tav-
čar, direktor inštituta za ce-
lulozo in papir Ljubljana, je 
poudaril pomen sodelova-
nja inštituta z industrijo in 
ob tem izpostavil problema-
tiko financiranja raziskoval-
nih projektov. Primerjava s 
sorodnimi inštituti v evrop-
skih državah pokaže, da so 
primerljivi inštituti pri svo-
jih raziskovalnih dejavno-
stih v veliko večjem deležu 
financirani s strani države, 
kar koristi industriji in s tem 
posredno celi državi. dr. Ul-
rich Weise, Pöyry, dresden, 
nemčija, je v svojem refe-
ratu opozoril na možne pri-

hranke pri energiji, ki so 
zelo pomemben faktor zni-
ževanja stroškov, saj bodo 
cene energije še naprej na-
raščale. Antonija Božič Ce-
rar, GZS, pa je opozori-
la na dilemo glede stroškov 
vlaganj v okolje, in sicer v 
tem smislu, da ta vlaganja 
niso le strošek temveč tudi 
spodbuda za boljše in učin-
kovitejše delo.

Peter Drakulić
strokovni delavec 

za odnose z javnostmi

25. in 26. oktobra smo v Termah Olimia gostili več kot 40 poslovnih par-
tnerjev iz Evrope. Šlo je za pomembnejše prodajne agente, ki pokrivajo 
večino držav od Nizozemske do Turčije.

večino predlaganih projektov 
naj bi sicer začeli uresničeva-
ti že v letu 2008, vendar pa 
bo to v precejšnji meri odvi-
sno od uspeha občine pri kan-
didiranju za pridobitev sred-
stev  na različnih razpisih, s 
katerimi naj bi zagotovili so-
financiranje. Med projekti na 
področju družbenih dejavno-
sti si obetajo nove pridobitve 
v izobraževanju in vzgoji v 
Krškem, na raki in v Leskov-
cu pri Krškem, saj so na raz-
pisih in po točkovanju z OŠ 
rako (gradnja vrtca in dogra-
ditev šole) na 1. mestu, z OŠ 
Jurij dalmatin (gradnja telo-
vadnice) na 5. mestu in z OŠ 
Leskovec (prenova osnovne 
šole naj bi se sicer začela v 
letu 2009) na 8. mestu med 
147 prijavljenimi projekti. 

na področju kulture bodo 
predvidoma že naslednje leto 
stekle investicije v celovito 
prenovo gradu rajhenburg v 
višini 870.000 evrov (skupna 
vrednost projekta 3,55 mili-
jona evrov), nadaljevala se bo 
obnova valvasorjevega kom-
pleksa v višini 1.4 milijona 
evrov, za priprave na gradnjo 
knjižnice v Krškem pa naj bi 
porabili 375.563 evrov, med-
tem ko bo celotna vrednost 
projekta do 5 milijonov evrov. 

Še največ razprave je bilo v 
zvezi z načrtovanim olimpij-
skim bazenom, ki naj bi ga 
zgradili na območju špor-
tnega kompleksa ob Stadio-
nu Matije Gubca, njegova in-
vesticijska vrednost pa naj 
bi v maksimalni varianti zna-
šala 7 milijon evrov, od če-
sar naj bi v letu 2008 porabili 
592.972 evrov.

Odobrili	šest	investicij
KRŠKO – Na 16. redni seji krškega občinskega sveta so svetniki po razmeroma 
kratki razpravi sprejeli začetno odobritev za šest velikih investicij s področja 
družbenih dejavnosti, ki naj bi jih v krški občini realizirali do leta 2012. 

te so le del intenzivne inve-
sticijske dejavnosti, v okviru 
katere bo občina začela izva-
jati kar 13 projektov, katerih 

posamezna vrednost presega 
1 milijon evrov, 5 med njimi 
pa presega vrednost 2 milijo-
na evrov.

VIPAP	VIDEM	KRŠKO	d.d.	
organiziral	tretjo	tržno	

konferenco
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Lokalno partnerstvo ozi-
roma njegov Odbor dečno 
selo sta v četrtek, 22. no-
vembra, v gasilskem domu 
dečno selo pripravila pred-
stavitev rezultatov anali-
ziranih vzorcev iz vpadnih 
rovov dečno selo. 
Končno mnenje o morebi-
tni onesnaženosti, ki sta ga 

pripravila strokovnjaka in-
štituta Jožef Stefan doc. 
dr. Borut Smodiš in dr. tja-
ša Kanduč, kaže, da v od-
vzetih vzorcih sedimentov, 
vode in zraka ni umetnih ra-
dionuklidov in tako Smodiš 
zaključuje, da v rovih ni ne-
varnih odpadkov. Smodiš je 
okoli 35 zbranim pojasnil, 
da so specifične aktivno-
sti radionuklidov v vzorcih 
zraka povečane v primer-
javi z vzorci zračnih delcev 
zunaj rovov (kar je posledi-
ca neprezračenosti rovov), 
vendar v okviru tipičnih 
vrednosti izmerjenih v ne-
prezračenih slovenskih ja-
mah. vse izmerjene hitro-
sti doze sevanja  gama so 
v okviru naravnih doz, tj. 
normalno prisotnih v nara-
vi, in kot je pojasnil, ima 70 
kg človek v sebi 4260 Bg oz. 
celo življenje živi z radioak-
tivnostjo. 
tudi pri analizi kemijske se-
stave podzemnih vod po 
besedah Kandučeve  kon-
centracije raztopljenih 

osnovnih in indikativnih pa-
rametrov niso nikjer presegle 
zakonsko predpisanih mejnih 
vrednosti za podzemne vode. 

Predsednik odbora Ferdo 
Pinterič je izpostavil vztraj-
nost in pogum vodstvenega 
odbora Lokalnega partner-
stva, da se neposredno pre-

veri stanje v rovih in odvza-
mejo vzorci ter možnosti, da 
so krajani vstopili v rove in si 
jih ogledali. našli niso nič in 
kot pravi, rezultati potrjuje-
jo, da je stanje v redu. Zato 
pričakuje, da se bo vznemir-
janje med ljudmi, ki je bilo 
prisotno v zadnjih 20 in več 
letih, na podlagi argumen-
tov poleglo. Hkrati je pre-
pričan, da ta akcija vrača 
zaupanje v inštitucije siste-
ma in odločanje o naslednjih 
projektih, ki se bodo odvijali 
v teh prostorih.

v razpravi, ki je sledila pred-
stavitvi prvi mož Civilne ini-
ciative Milan Cizl ni dvomil v 
rezultate, zato pa se je oprl 
na po njegovem prepričanju 
nerelevantno metodologi-
jo. a je vodstveni odbor rav-
no zaradi večnih nevernikov 
izbral neodvisne strokovnja-
ke instituta Jožef Stefan, 
pravi predsednik vO Stane 
Preskar, ki niso jemali vzor-
ce, tako da odločno zavrača 
mnenje o nepravilni meto-

dologiji. alojz Cizl je vztra-
jal, da bi ga prepričala le 
analiza vzorcev, ki bi bili 
odvzeti veliko globje. taj-
nika Krajevne skupnosti ar-
tiče Franca volčanška pa je 
zanimala visoka vsebnost 
svinca v enem od vzorcev, 
in Smodiš je pojasnil, da 
je svinca v vodi več zato, 
ker je bil vzorec vzet s se-
dimenti, na kar so opozori-
li že izvajalci vzorčenja. iz-
vedel pa je, da ima voda v 
levem rovu večje pretoke 
in je kemijsko čista, zato-
rej bi bila primerna za na-
makanje.

Info	točka	v	
Brežicah	
agencija za radioaktiv-
ne odpadke vabi prebival-
ce občine Brežice in vse, 
ki vas tematika zanima, 
na araO info točko, ki bo 
v Brežicah prvič v sredo, 5. 
decembra 2007, od 8.00 do 
16.00 ure v občinski stav-
bi v Brežicah, Cesta prvih 
borcev 18.
na araO info točki boste 
lahko:

brezplačno dobili polju-
dna gradiva o tematiki 
(zgibanke, časopise, Cd)
predstavnikom araO za-
stavljali vprašanja in do-
bili strokovne odgovore
povedali ali v knjigo mnenj 
zapisali svoja mnenja in 
predloge (lahko anoni-
mno)
preizkusili svoje poznava-
nje tematike z odgovori 
na nagradna vprašanja

Omenjeno končno poročilo 
in vse dodatne informacije 
dobite v KS Globoko in Šen-
tlenart, na voljo pa bodo 
tudi na spletni strani www.
lokalnopartnerstvo.si.

Vodstveni odbor
Lokalno partnerstvo 

Brežice

•

•

•

•

Onesnaženja	v	rovih	
Dečnega	sela	ni!
Meritve radioaktivnosti v vzorcih, odvzetih pri odpiranju vpadnikov Dečno 
selo, niso ugotovile prisotnosti umetnih radionuklidov, je dognanje stro-
kovnjakov Inštituta Jožef Stefan, ki so analizirali vzorce iz rudnika in nje-
gove okolice 30. junija letos.  

Udeleženci javne predstavitve 

SevniCa - turistična zveza ob-
čine Sevnica vodi projekt na 
pobudo zavoda KŠtM »sona-
ravno novoletno okraševa-
nje«. v novembru smo izva-
jali delavnice in aktivnosti po 
naših krajih. Ljudje, ki so pri-
stopili k delovanju, se zave-
dajo onesnaženosti in škodlji-
vosti svetlečega novoletnega 
okraševanja. v delavnicah, ki 
jih je vodila Milena Mastnak, 
so sodelovali člani raznih dru-
štev, šole ter posamezniki, ki 
so nabirali naravne materiale. 
Projekt teži k ekološkim razlo-
gom v odnosu človeka do na-
ravnega okolja. tovarne  so 
nujno zlo, vendar jih ni po-
trebno okraševati s svetlobni-
mi elementi, da se še ponoči 
vidi dim, ki se vali in onesnažu-
je zrak. ne moremo se izogni-

Ekološko	okraševanje

Kot je povedala predstavnica 
Slovenije na konferenci Smi-
ljana Jurečič, so udeleženci 
na Finskem izrazili zaskrblje-
nost zaradi načrtov graditve 
jedrskih objektov v rusiji, 
Belorusiji, Ukrajini, Slova-
ški, Bolgariji, Litvi in Slove-
niji, češ, da gre za preživele 
energetske strategije. na-
mesto teh naj se investitorji 
usmerijo k razvoju obnovlji-
vih virov energije, ki lahko 
ob zadostni politični podpri 
na lokalnih pa vse do med-
narodnih nivojev nadomesti-
jo visoko tvegane energetske 
sisteme.

Potek in vsebino certifika-
cijskega postopka so v ime-
nu agencije pred slovesno-
stjo predstavili dr. Metka 
Kralj, mag. Bojan Hertl in 
v.d. direktorja dr. Miran ve-
selič, ki je ob tem dejal, da 
je agencija sicer že po svo-
jem namenu okoljsko narav-
nana, vendar so želeli tudi 
z zunanjo presojo dokazati 
zavezanost agencije najviš-
jim okoljskim standardom.  
Skozi procesni pristop so na 
araO ugotovili in določili šti-
ri glavne procese. ti so: jav-
na služba ravnanja z raO 
malih proizvajalcev, priprava 
in graditev odlagališča nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov, podpora državnim 
institucijam in upravi, načr-

JE	niso	rešitev	za	odpravljanje	
posledic	podnebnih	sprememb?
BREŽICE – Pred tednom dni so predstavniki Zveze ekoloških gibanj Slovenije v 
Brežicah predstavili zaključke z mednarodne konference o nesprejemljivosti 
jedrske energije ter podali svoja stališča o načrtovanem odlagališču radioaktiv-
nih odpadkov v Vrbini in gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

v tako imenovani evrop-
ski kritiki jedrske industri-
je 140 udeležencev iz 25 dr-
žav evrope in Zda ugotavlja, 
da jedrska regija ni rešitev 
današnjih in prihodnjih po-
treb človeštva po energiji in 
ne predstavlja sprejemljive-
ga načina za reševanje po-
sledic podnebnih sprememb. 
Jedrska industrija naj v svo-
jih izračunih emisij CO2 ne bi 
prikazovala vseh izpustov iz 
postopkov pridobivanja, ob-
delovanja, prevažanja in od-
laganja izrabljenega goriva in 
radioaktivnih odpadkov. Prav 
tako opozarjajo, da bo od-

laganje izrabljenega goriva 
predstavljalo nerešljiv pro-
blem prihodnjih generacij.

Ob svojem povzetku dogaja-
nja na konferenci na Finskem 
je Jurečičeva komentirala 
tudi razmere v Sloveniji ozi-
roma v Posavju in med dru-
gim poudarila, da je pri nas 
zelo enostransko in samo po-
zitivno prikazano, karkoli je v 
zvezi z jedrsko energijo, če-
prav so dejstva tudi drugač-
na. Med drugim je povedala, 
da imajo na Švedskem teža-
ve z odlagališčem nSraO, 
kakršnega nameravamo gra-
diti tudi v Krškem, saj naj bi 
v njem prihajalo do premoč-
nega sevanja zaradi preveli-
ke količine  srednjeradioak-
tivnih odpadkov.

M.K.M.

Smiljana Jurečič

»dvomim, da si tako majhna 
država, kot je Slovenija, lah-
ko privošči tako rizično pro-
izvodnjo energije iz jedrske 
elektrarne. dokler le-ta funk-
cionira znotraj veljavnih nor-
mativov, je zadeva za nekoga 
lahko sprejemljiva, v primeru, 
ko pa pride do izpusta, sevanja 
ali do poškodbe, terorizma, ali 
do potresa, bo to katastrofa, ki 
lahko uniči ves narod. to niso 
prazne besede in upam, da se 
ljudje na položajih tega zave-
dajo. Predvideno območje je 

takorekoč na meji z Hrvaško, ki je suverena država in upo-
števa mednarodne predpise, zato jo bo potrebno vprašati, 
ali se strinja z eventualnim drugim blokom v Krškem. Moč-
no dvomim, da bo odgovor pozitiven, saj se njihovo glavno 
mesto nahaja le streljaj od Krškega.«

Mag. Hrvoje Oršanič, 
občinski svetnik (SEG)

Zavezani	najvišjim	okoljskim	
standardom
LJUBLJANA – Na sedežu Agencije ARAO je 22. novembra potekala slovesna 
podelitev certifikata ISO 14001-2004, s katerim ta agencija nadaljuje prakso 
projektnega vodenja in potrjuje svoj okoljevarstveni značaj.

tovanje ravnanja z izrablje-
nim jedrskim gorivom in vi-
soko radioaktivnimi odpadki 

ter sklop t. 
i. podpornih 
procesov - 
mednarodno 
sodelovanje, 
odnosi z jav-
nostmi in sis-
temska pod-
pora.
v araO pri-
čakujejo, da 
bodo tudi na 
ta način pri-
dobili več za-
upanja javno-
sti, še zlasti 
glede  upra-
vljaja Cen-
tralnega skla-

dišča radioaktivnih odpadkov 
v Brinju pri Ljubljani. 

S.M.

Certifikat je direktorju agecije dr. Miranu 
Veseliču izročil direktor Slovenskega 
instituta za kakovost in meroslovje Igor 
Likar

ti ropotu, plinom, pesticidom, 
onesnaževanju voda, lahko pa 
ugasnemo svetila in naj ima 
noč svojo čarobno moč. na ta 
način se vključujemo k varo-
vanju naše pokrajine, v kateri 
živimo in ki jo namenjamo pri-

hodnjim rodovom. veseli smo, 
da imamo na terenu toliko pri-
dnih ljudi, ki se povezujejo  v 
dobrih društvih.

Cvetka Jazbec, predsednica 
TZO Sevnica

Delavnica ekološkega novoletnega okraševanja
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KrŠKO - agencija za radioaktivne odpadke je 14. novembra 
pripravila prvo info točko v občinski stavbi v Krškem. Zain-
teresirani so na njej lahko izvedeli vse, kar jih zanima v zve-
zi z radioaktivnostjo, ravnanjem z radioaktivnimi odpadki in 

načrtovanim odlagališčem zanjo. Obiskovalci info točke so 
lahko dobili informacijsko gradivo o tematiki, predstavni-
kom agencije so lahko zastavljali vprašanja, povedali ali za-
pisali svoja mnenja in predloge, lahko pa so se tudi preizku-
sili v kratkem kvizu o poznavanju radioaktivnosti. Podobno 
info točko bo agencija za radioaktivne odpadke v kratkem 
pripravila tudi v Brežicah.  P.P.

Info	točka	ARAO	v	Krškem

Obiskovalcem info točke je bilo na voljo tako gradivo 
kot predstavniki ARAO.

BrinJe - agencija za radioaktivne odpadke je 18. novem-
bra organizirala dan odprtih vrat z željo, da bi javnost bo-
lje razumela naravni pojav radioaktivnosti in se seznanila z 
ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. Zaradi slabega vreme-
na je bil obisk nekoliko manjši kot prejšnja leta, vendar si 

je razstavo v informacijskem centru jedrske tehnologije ter 
Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v Brinju vsee-
no ogledalo skoraj sto obiskovalcev. 

Odprli	vrata	centralnega	
skladišča	v	Brinju

Utrinek z dneva odprtih vrat ARAO

BreŽiCe, GOrnJi Lenart - araO in vodstveni odbor Lokalne-
ga partnerstva Brežice sta objavila začetek izvajanja začetnih 
terenskih raziskav v občini Brežice na potencialni lokaciji vrbi-
na v KS Šentlenart. na podlagi javnega razpisa je bil v oktobru 
izbran konzorcij izvajalcev del, v katerem je vodilni partner 
je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZaG), poleg pa sodelujejo 
tudi inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (irGO), Ge-
ološki zavod Slovenije (GeoZS) in Geoižinering, vsi iz Ljubljane. 
Kot podizvajalci so vključena  še nekatera druga podjetja (Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor,  inštitut Jožef Stefan), med 
njimi tudi tuje firme (SPG in OGS - italija, FUGrO – avstrija ter 
BLM – nemčija). izvajalci so si že ogledali teren, izvedli geodet-
ske izmere in začeli z izvedbo geofizikalnih raziskav na površi-
ni. Sledilo bo geološko kartiranje, nato bodo nadaljevali z vr-
tanjem vrtin in geofizikalnimi preiskavami v njih. ves čas bodo 
potekala tudi kabinetna in laboratorijska dela. Zaradi obsega 
del se predvideva, da bo na terenu okoli 10 ljudi dnevno, dela 
pa se bodo izvajala nekje do spomladi 2008. Konec oktobra je z 
lastniki zemljišč potekal sestanek s predstavitvijo izvedbe raz-
iskav, tako da je večina soglasij lastnikov zemljišč že prido-
bljenih. rezultati terenskih raziskav bodo ena izmed osnov za 
pripravo študije variant, ki bo obravnavala vse možne izvedbe 
odlagališča in tudi predlagala najprimernejšo varianto.

Začetek	raziskav	v	brežiški	
Vrbini

Zavod vrbov Log in Komunalno 
podjetje Kostak d.d. sta 7. no-
vembra organizirala prvi po-
svet o malih bioloških čistilnih 
napravah. Posvet je bil name-
njen promociji in predstavitvi 
dobrih praks z vsemi tehnič-
nimi in izvedbenimi zahtevki. 
da je tema aktualna, je potr-
dila večina sogovornikov, kaj-
ti zakonodaja nalaga, da bo 
potrebno najkasneje do leta 
2017 zagotoviti čiščenje od-
padnih voda tudi na območjih, 
kjer izvedba javne kanalizaci-
je ne bo mogoča. takih obmo-
čij je v Sloveniji glede na raz-
gibano pokrajino, razpršenost 
poselitve in visok delež majh-
nih naselij veliko. naša za-

konodaja v območja javnega 
kanalizacijskega omrežja ne 
vključuje naselij z obremeni-
tvijo pod 50 populacijskih ek-
vivalentov. Jelka Tršinar iz 
zavoda vrbov Log je uvodoma 
podala okvire, v katere so pre-
davatelji v nadaljevanju skici-
rali praktične rešitve. v svetu, 
predvsem v nemčiji že dodo-
bra uveljavljene ekoremedia-
cije (erM) v obliki rastlinskih 
čistilnih naprav, je predstavil 
Iztok Ameršek iz Limnosa. v 
mednarodno erM mrežo je ob 
tej priložnosti prvi iz dolenj-
sko–posavskega območja pri-
stopil zavod vrbov Log, sledi-
la pa bo tudi družba Kostak. 
Špela Arh Marinčič je prika-
zala prizadevanja Kostaka pri 
čiščenju odpadnih voda. Z ak-
tualno zakonodajo na tem po-
dročju je prisotne seznanila 
Tatjana Hafner iz ProSigme in 
Štefan Zorko iz istega podje-
tja predstavil male čistilne na-
prave v praksi in z vidika in-
vestitorja izpostavil možnosti 
izbire. Posvet je zaokrožila di-
skusija o primernih rešitvah in 
realnih možnostih.
 

Okviri	
zakonodaje
Zadnja desetletja postaja po-
deželski prostor predvsem za-
radi turističnih, rekreativnih 
in ostalih prostočasnih dejav-
nosti vse bolj privlačen tudi za 
bivanje, kar pa prinaša čeda-
lje večje zahteve po kakovo-
stnem bivalnem okolju. to je 
dodaten razlog, ki poleg splo-
šnih okoljevarstvenih načel in 
trajnostno zasnovanega razvo-
ja podeželja zahteva načrto-
vanje in izvedbo sistemov za 
odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda.

Krovni dokument, ki prina-
ša generalne usmeritve gle-
de čiščenja odpadnih voda do 
leta 2017, je Operativni pro-
gram odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, 
sprejet leta 2004. Program iz-
haja iz nacionalnega progra-
ma varstva okolja (Ur. l. rS št. 
83/99), resolucije o nacional-

Čiščenje	odpadnih	voda
Čiščenje odpadnih voda je sestavni del varstva okolja in odgovorno ravnanje z njimi v prihodnosti ne le 
zakonska obveza, temveč ena od prednostnih nalog trajnostno sonaravne rabe vodnih virov. Na obmo-
čjih, ki niso priključena na javni kanalizacijski sistem, je do nedavnega veljalo, da so se odpadne vode 
zbirale v greznicah ali pa odtekale v bližnji jarek, potok, reko ali gozd. Izpust v naravno okolje ob sedanji 
zakonodaji čez nekaj let ne bo več mogoč. Vsebina greznice se mora v skladu z Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo odvažati v centralne čistilne naprave.

nem programu varstva okolja 
(2005) in iz direktive Sveta eS 
91/271/eeC o čiščenju komu-
nalne odpadne vode.

naselje ali del naselja, v kate-
rem je letna obremenitev za-
radi nastajanja komunalne od-
padne vode, preračunana na 1 
ha zemeljske površine, večja od 
20 Pe, mora biti opremljeno z 
javno kanalizacijo za odvaja-
nje komunalne odpadne vode, 
če celotna obremenitev, ki tam 
nastaja, presega 50 Pe. na vo-
dovarstvenem območju ali na 
občutljivem območju mora biti 
naselje ali del naselja, v kate-
rem je letna obremenitev za-
radi nastajanja komunalne od-

padne vode, preračunana na 1 
ha zemeljske površine, večja od 
10 Pe, opremljeno z javno ka-
nalizacijo. Struktura državnega 
operativnega programa odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda je 
tako glede manjših naselij opre-
deljena z najpoznejšim rokom 
izvedbe do leta 2017.

Za območja, ki jih po Opera-
tivnem programu ni potrebno 
opremiti z javno kanalizacijo 
in kjer izvedba javne kanaliza-
cije ni predvidena s programom 
opremljanja zemljišč, mora biti 
čiščenje odpadnih voda zagoto-
vljeno v malih čistilnih napra-
vah, in sicer do konca leta 2010 
na vodovarstvenih območjih in 
do konca leta 2018 na občutlji-
vih območjih.

v letu 2007 je bil sprejet Od-
lok o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpa-
dne vode v občini Krško, ki je 
poleg ostale zakonodaje s po-
dročja varstva okolja osnova za 
kvalitetno izvajanje dejavno-
sti odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda.  

Sistemi	za	
odvajanje	
odpadnih	voda	
v	upravljanju	
družbe	Kostak	d.d.
Upravljavci skupaj z lastniki ko-
munalne infrastrukture v občini 
Krško in občini Kostanjevica na 
Krki izvajamo aktivnosti, s ka-
terimi bomo vzpostavili takšno 
stanje opremljenosti z javno 
kanalizacijo in čistilnimi napra-
vami kot je zahtevano v zako-
nodaji.

do konca leta 2007 bo izdelan 
Občinski operativni program od-
vajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod tako za občino Kr-
ško kot tudi občino Kostanjevi-
ca na Krki. v njem bodo opre-
deljene:

obveznosti v zvezi z odvaja-
njem in čiščenjem komunalne 
odpadne vode skladno z zako-
nodajo,

•

prikaz podat-
kov o obstoječih 
in projektiranih 
sistemih po po-
sameznih aglo-
meracijah oz. na-
seljih in nadaljnja 
strategija,
sredstva za inve-
sticije in investicijsko vzdrže-
vanje javne kanalizacije, 
ukrepi odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode, 
prednostni ukrepi za obdobje 
izvajanja nacionalnega opera-
tivnega programa do 31. de-
cembra 2008.

v letu 2008 se bodo izvaja-
le naslednje večje investicije, 
predvsem izgradnja in obno-
va kanalizacijskega omrežja na 
Krškem polju (nadaljevanje iz 
leta 2006, projekt se sofinanci-
ra s sredstvi programa iSPa), v 
Spodnjem Starem Gradu, v ve-
liki vasi in Gorenji vasi, v Keri-
novem grmu, na področju Seno-
vo – dovško, na Gorjanski cesti v 
občini Kostanjevica na Krki.

več pozornosti bo potrebno na-
meniti čiščenju odpadnih voda 
na območju razpršene gradnje. 
na trgu se pojavlja vse več raz-
ličnih tipov malih čistilnih na-
prav in z razvojno raziskovalnim 
delom bi radi ugotovili, kateri 
tipi so najbolj učinkoviti, tako z 
ekološkega kot tudi finančnega 
vidika, da bomo lahko uporabni-
kom naših storitev svetovali gle-
de primernosti posameznih ti-
pov. Proučili bomo tudi čiščenje 
odpadnih voda z naravnimi sis-

temi čiščenja (lagune, namakal-
na polja, rastlinske Čn) in obde-
lavo blata iz malih Čn.  

Kostak d.d. ima v upravljanju 
dve čistilni napravi, in sicer:

ČISTILNA NAPRAVA 
KOSTANJEVICA

biološka čistilna naprava s pri-
marno mehansko in sekundar-
no biološko stopnjo čiščenja 
odpadnih voda, 
projektirana za 2200 Pe (obra-
tuje z zmogljivostjo 1100 Pe),
namenjena je čiščenju komu-
nalnih in industrijskih odpa-
dnih voda mesta Kostanjevica 
z bližnjo okolico, 
obremenitev Čn se bo pove-
čevala postopno z dograjeva-
njem kanalizacijskega siste-
ma,

•

•

•

•

•

•

•

•

učinek čiščenja je 99% po 
BPK5 in 99% po KPK (vzo-
rec na iztoku iz Čn odvzet 
28.9.2007). 

ČISTILNA NAPRAVA 
BRESTANICA

biološka čistilna naprava,
projektirana za 4800 Pe,
namenjena je čiščenju ko-
munalne in padavinske od-
padne vode iz senovsko-bre-
staniške doline,
učinek čiščenja je 96% po 
BPK5 in 94% po KPK (vzorec 
na iztoku iz Čn odvzet 13. in 
14.9.2007).

vsa naselja v občini Krško in 
občini Kostanjevica na Krki je 
potrebno opremiti in priključi-

ti na javno kanalizacijo in KČn 
do 31.12.2015 oziroma skrajni 
rok do 31.12.2017. do zadnje-
ga predvidenega roka bo tako 
na javno kanalizacijo v obči-
ni Krško priključenih 22.250 
Pe in v občini Kostanjevica na 
Krki 2.418 Pe.

Podatki o onesnaženju povr-
šinskih, stoječih in podzemnih 
vodah na območju Slovenije 
kažejo, da predstavljajo ko-
munalne odpadne vode iz na-

selij zaskrbljujoče visok de-
lež. Za odpadno vodo, ki jo 
proizvajamo, je torej potreb-
no poskrbeti, pa naj nas k 
temu veže moralno-etični vi-
dik, zavest o varstvu okolja ali 
pa zakonodaja. 

v naslednjih prispevkih vas 
bomo seznanili s primernimi 
tehnologijami čiščenja odpa-
dnih voda, o pestri izbiri ma-
lih čistilnih naprav ter o eko-
remediaciji. 

Se nadaljuje…

•

•
•
•

•

Sistem za 
odvajanje 

odpadnih voda

Število priključkov 
na javno 

kanalizacijo

dolžina 
kanalizacijskega 

omrežja (m)

Krško 1.484 63.764

Senovo-Brestanica 384 14.480

Podbočje 18 1.485

Kostanjevica 221 14.461

5.584 greznic na področju občine Krško
620 greznic na področju občine Kostanjevica na Krki

•
•

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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artO – v okviru občinskega praznika občine Sevnica je tudi 
letos potekalo tradicionalno martinovanje, ki ga je organi-
ziralo društvo vinogradnikov Studenec. Martinovanje se je 
začelo z etnološko povorko vinogradnikov, ki se jo je ude-
ležila tudi vas arto z aktivom žena in društvom vinogradni-
kov. arčanke so s pridnimi rokami ustvarile kar precej slad-

kih dobrot ter se udeležile povorke, vinogradniki z arta pa 
so naredili kar tri skupine: na prvem traktorju s prikolico so 
se predstavili mladi vinogradniki, ki so vezali in kopali v vi-
nogradu, na drugem traktorju so predstavili prešanje z staro 
prešo na kamen, na tretjem traktorju pa se je zbrala druž-
ba mladih arčanov v zidanici. Sledil je kulturni program ter 
razglasitev priznanj vinogradnikom za dosežene rezultate 
mošta, nato pa še krst mošta, ki ga je opravil studenški žu-
pnik Anton Bobič. na veselici, ki je trajala dolgo v noč, sta 
zabavala Korado in Brendi s skupino.  D. Janc

Sveta Jedrt je majhna po-
družnična cerkev v Pavlo-
vi vasi, ki spada v župnijo 
svetega Mihaela Pišece. Leži 
najvišje od vseh cerkva v žu-
pniji in je tudi najstarejša 

v župniji, saj datira v leto 
1594. Kot je zapisano v kro-
niki, so bili med prvo svetov-
no vojno iz zvonika te cer-
kvice pobrani štirje bronasti 
zvonovi. v letu 1926  sta bila 
kupljena dva železna zvona, 
ki sta bila leta 1928  name-
ščena v zvonik. Ker so med 
drugo svetovno vojno v Piše-
cah nemci pobrali vse zvo-
nove, je bil po vojni mali 
zvon iz te cerkve preseljen 
na farno cerkev, kjer zvoni 
še danes. 

Martinovanje	na	Studencu

Mladi iz Arta so pokazali, kako se veže in koplje v 
vinogradu.

Nov	zvon	posvečen	sveti	
družini
Na pragu bogoslužnega leta, ki bo posvečeno družini, je bil v nedeljo, 21. 
oktobra, pri sveti Jedrti v Pavlovi vasi (župnija Pišece) sveti družini posve-
čen nov bronasti zvon.

Zunanjost cerkve je bila pr-
vič po drugi svetovni voj-
ni temeljiteje obnovljena v 
letu 1988, leta 2006 pa je 
bila zaključena prva faza 
obnovitvenih del notranjo-

sti cerkve. Pri tem je bila iz-
vedena tudi elektrifikacija. 
Želeli smo urediti tudi samo-
dejno avtomatsko zvonenje, 
žal pa to ni bilo mogoče, saj 
je bil edini železni zvon v 
zvoniku tako razpokan, da  
bi bilo zvonenje nevarno. da 
pa je cerkev le dobila novi 
bronasti zvon, je družina Bi-
serke in Jožeta Verstovšek 
iz Pavlove vasi  pokrila ve-
činski finančni delež stro-
škov nabave zvona. Uresni-
čitev projekta so omogočili 
tudi mnogi drugi dobrotniki, 

predvsem prebivalci Pavlo-
ve vasi, pa tudi ostali fara-
ni župnije Pišece. Botrom in 
vsem, ki so projekt podprli 
se iskreno zahvaljujemo.

v nedeljo, 21. oktobra, so 
duhovniki Anton Kolar, Sil-
vester Molan in Andrej 
Lampret s slovesnim bogo-
služjem, z zahvalno daritvi-
jo za vse dobrotnike, posve-
tili  nov zvon  sveti družini. 
Ponosni smo in hvaležni, 
da na pragu bogoslužnega 
leta družine iz naše podru-
žnične cerkvice svete Jedr-
ti poje novi bronasti zvon, ki 
je posvečen sveti družini. na 
njem je pod sliko svete dru-
žine napisana prošnja „Sve-
ta družina, prosi za nas“. 
Bogoslužje so popestrili do-
mači pevci in pihalna godba 
iz Pišec.  

M.O.
Nov zvon so sveti družini posvetili trije duhovniki.

SevniCa – v torek, 13. novembra, je v prostorih sevniške knji-
žnice Sevničan Vinko Šeško, upokojeni gozdar, ljubitelj gora in 
pohodništva, avtor planinskega vodnika izleti v sevniško okoli-
co, ob prečudovitih fotografijah predstavil Sevnico in okoliške 
kraje ter kulturno-zgodovinske, 
etnološke in naravne znameni-
tosti, ki nudijo nešteto možno-
sti za izlete in potepanja po 
Sevnici ter njeni okolici v vseh 
letnih časih.

v sevniški občini je še vedno 
zelo lepo ohranjen gozd, ki nudi 
zatočišče mnogim gozdnim ži-
valim in številnim rastlinam 
ter podrasti, pohvali pa se lah-
ko tudi z najdebelejšo bukvijo 
v Posavju. Les se je v preteklo-
sti uporabljal pri gradnji lesenih 
hiš, mlinov, pri gradnji kozolcev, 
ki so posebna slovenska značil-
nost in posebnost v evropi. na Lovrencu, priljubljeni planinski 
izletniški točki, je zaščiteno rastišče edinstvenega encijana; za 
sevniško območje je značilna množična rast opojne zlatice; na 
višje ležečih predelih stojijo cerkve; ob različnih poteh so po-
stavljena kamnita ali lesena znamenja (najpogostejša so t.i. ku-
žna znamenja, križi in kapelice) in vsako od teh znamenj nosi 
svojo zgodbo, ki jo morda poznajo samo še starejši ljudje; mar-
sikje so še vidni ostanki gradov, čigar preteklost še ni dodobra 
raziskana (boštanjski grad, grad na rekštanju…); okolica Sev-
nice je znana po potokih in potočkih, po slapovih; v vranju pri 
Sevnici stoji starorimska naselbina… vse to bogastvo v naravi 
je neprecenljive vrednosti in potrebno bi bilo nanj čim večkrat 
opozoriti in ga pokazati obiskovalcem.   Smilja Radi

Foto: Tanja Grabrijan

Neprecenljivo	bogastvo	v	
naravi

KrŠKO, GHent - igrani film Luksuz produkcije Jagr je na po-
delitvi letošnjih nagrad the One Minutes Jr. v belgijskem 
Ghentu med 1308 enominutnimi filmi mladih avtorjev iz 71 
držav osvojil glavno nagrado publike. avtor filma Miha Mo-
žina je na slavnostni podelitvi 10. novembra prejel kipec in 
video kamero. Mreža the One Minutes Jr. je nepridobitna 
skupnost, ki mladim, še posebej tistim z manj priložnostmi 
ali so kako drugače marginalizirani, daje možnost, da nji-
hov glas sliši širša publika in da lahko z ostalim svetom deli-
jo svoje ideje, sanje, strahove in stališča. v letošnjem letu 
se je mreži pridružilo tudi društvo zaveznikov mehkega pri-
stanka. avgusta so v okviru Mladinskega filmskega tabora na 
trški gori pri Krškem organizirali petdnevno delavnico eno-
minutnega filma, na kateri je sodelovalo 20 mladih. ti so z 
mentorsko pomočjo Vave M. Stojadinovića, Dženi Rosto-
har in Borisa Petkoviča posneli 10 filmov, med njimi tudi 
zmagovalnega Jagra. Film prikazuje lovca, ki ga v njego-
vi glavi preganjajo v preteklosti pobite živali. v glavni vlogi 
blesti Blaž Radej, poleg odlične kamere in režije atmosfe-
ro gradi posebej za ta film ustvarjena avtorska glasba Ene-
ja Mavsarja. 

Nagrada	za	„Jagra“

SevniCa, BerLin - na povabilo župnika Izidorja Pečovnika - Do-
rija je ansambel Franca Ocvirka 10. novembra igral na velikem 
martinovanju v Berlinu, ki ga je organiziral omenjeni župnik in 
cerkveni odbor, ki deluje v Berlinu. v nabito polni dvorani je bilo 
vzdušje enkratno, ljudje so se veselili, saj so prišli tudi po 300 
km daleč na praznovanje, avtobus Slovencev pa je prispel celo iz 
vranskega, od koder je dori doma. ansambel je že drugič gosto-
val v Berlinu, imajo pa tudi že povabilo za naslednje leto.  B.O.

KOStanJeviCa na KrKi, raKa 
– v nedeljo, 18. novembra, so 
kljub za razne aktivnosti na 
prostem nenaklonjenim vre-
menskim razmeram, saj je 
tega dne snežilo, v Planin-
skem društvu Polom Kosta-
njevica na Krki v sodelovanju 
s Kulturnim društvom raka, 
raškimi vinogradniki in turi-
stičnim društvo Lovrenc z ar-
dra organizirali tradicionalni 
čebularski pohod. Skupno 70 
pohodnikov je pod vodstvom 
vodnika Franca Bakšiča vze-
lo pot pod noge pri kostanje-
viškem gostišču Žolnir, nada-
ljevali pohod skozi Krakovski 
gozd do Zalok, kjer so vino-
gradniki pripravili za udele-
žence postanek in okrepčilo, 
zatem prehodili traso ob po-
toku Lokavec do ardra, kjer je 
so pomalicali in zatem kreni-
li skozi vinsko gorico Pekel do 
raškega župnišča, kjer so ura-
dno tudi zaključili letošnji po-
hod. raški župnik je vse poho-
dnike pogostil tudi s pristno 
domačo raško čebulo, zatem 
pa je v gostišču Bon sledilo še 
druženje pohodnikov ob topli 
jotini enolončnici, ob kateri 
kajpak ni manjkalo tudi vin-
ske kapljice.  B. M. 

Čebularski	pohod

Vinko Šeško

Praznovanje vsakega rojstnega dne se mora enkrat končati. 
Mi bomo svečke ob 50. rojstnem dnevu Pihalnega orkestra vi-
dem Krško upihnili 1. decembra v Kulturnem domu v Krškem, 
kjer smo vrsto let tudi domovali.
na koncertu se bodo predstavili predvsem solisti: dolgoletni 
član, tubist Aleš Mlakar, mladi talent, tolkalist Aristel Škr-
bič, ki se bo predstavil na marimbi, razigrani klarinetisti Ur-
ška Strojin, Domen Marn, Peter Gabrič in Robert Pirc, na 
oder pa bodo zopet stopile godbeniške nune, saj svojih obo-
ževalcev ne bodo pustile na cedilu, posebej ne po tako buč-
nem aplavzu, kot so ga prejele na osrednjem koncertu ob 
praznovanju tega jubileja.
Ker je bilo časa na osrednjem koncertu premalo, se bomo 
tokrat posvetili tudi našim sponzorjem in donatorjem ter se 
jim javno zahvalili.
Predstavili bomo tudi interna priznanja, ki jih bomo podelili 
letos prvič in to štirim članom našega orkestra, ki so orkestru 
prispevali nekaj več kot samo igranje na svoj instrument.
Koncert torej bo, sedaj pa ste ponovno na vrsti vi, naši po-
slušalci, da se nam pridružite in z nami še zadnjič proslavi-
te naš rojstni dan.

Še	zaključni	koncert	ob	
abrahamu

POdBOČJe – v tamkajšnji osnovni šoli je v soboto, 24. novem-
bra, potekalo vsakoletno tradicionalno srečanje starostnikov 
nad 75 let, ki sta ga organizirala Krajevna organizacija rde-
čega križa in Osnovna šola Podbočje. 55 udeležencev sreča-
nja - najstarejša med njimi je bila 89-letna Amalija Nečemer 

iz Kalce-nakla – je uvodoma pozdravil in jim zaželel dobro 
počutje ravnatelj šole Branko Strgar, namen srečanja in tudi 
delovanje prostovoljk rdečega križa pa je predstavila nova 
predsednica krajevne organizacije Antonija Černelič, ki se 
je ob tej priložnosti zahvalila svoji predhodnici Mihaeli Dor-
nik za več kot 50-letno vodenje podboškega rdečega križa. 
Starostnikom so s prijetnim glasbenim, pevskim in plesnim 
programom dan polepšali podboški učenci in učenke, na la-
stno pobudo so jim zapele tudi pevke zbora aktiva kmečkih 
žena Pod Gorjanci, zaposleni v šoli in prostovoljke rdečega 
križa pa so jim pripravili tudi pogostitev.  

P.P.

Srečanje	starostnikov	v	
Podbočju

Starostniki so bili navdušeni nad programom, ki so ga 
zanje pripravili podboški šolarji.

PIHALNI ORKESTER
VIDEM KRŠKO

vabi na

ZAKLJUČNI KONCERT
OB 50. OBLETNICI

1. december 2007 
ob 18:00 uri

Kulturni dom Krško

dirigent: Dejan Žnideršič

1 9 5 7

2 0 0 7
Ansambel	Franca	Ocvirka	
gostoval	v	Berlinu
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BLANCA - Godba Blanški vinogradniki je v petek, 16. novem-
bra, že četrto leto zapored organizirala v Kulturnem domu 
Blanca samostojni glasbeni koncert z gosti.

Zgodba o nastanku Godbe Blanški vinogradniki sega v leto 2000, 
ko se je skupaj zbralo nekaj »muzikantov« z Blance in njene 
okolice pod vodstvom domačina Martina Marka. redne vaje so 
potekale v prostorih blanških gasilcev, ki so s tem pokazali iz-
jemen posluh za glasbenike. Prvič so se predstavili javnosti na 
proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku leta 2001 v Kul-

turnem domu na Blanci, kjer jih je občinstvo za zaigrane šti-
ri skladbe nagradilo z gromkim aplavzom – in to je godbenikom 
dalo nov, dodaten zagon. danes so Blanški vinogradniki gosti na 
številnih prireditvah v domačem in širšem slovenskem okolju, 
podali  so se že tudi na tuje, vendar pravijo, da lepšega kraja, 
kot je domači, ni in zato so tudi letos v domačem kraju organi-
zirali samostojni koncert v počastitev občinskega praznika Ob-
čine Sevnica z nekaterimi uveljavljenimi slovenskimi glasbenimi 
imeni ter s prijatelji iz sosednjih godb. v malo več kot uro tra-
jajočem koncertu so obiskovalci uživali ob preigravanju zimze-
lenih melodij iz »zlatih« 60-ih in 70-ih let. Program je povezoval 
Andrej Pinterič, kot odlični pevki sta se pokazali sestri Jerne-
ja Žarn in Mateja Žarn-Čepin ter pevec Jure Urek, ki je  tudi 
vrhunski pozavnist. 

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Koncert	Godbe	Blanški	
vinogradniki

DECEMBER MESEC ŽELJA, PRIČAKOVANJ 
IN OBDAROVANJ V MESTU BREŽICE

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice in Mladinski center Brežice organizirata decem-
brski dogodek s ciljem prebivalcem in obiskovalcem mesta popestriti praznične decem-
brske dni. dogodek smo poimenovali " december mesec želja, pričakovanj in obdarovanj. 
Zvrstilo se bo več dogodkov, več v programu:

Naziv in čas dogodka Opis Kraj dogajanja

Pravljična vasica
5.12.2007 ob 16.30

Pravljica: rdeči paket, Božično drevo
Kreativne delavnice: Potiskane in 
popacane voščilnice 

Mladinski center Brežice

Pravljična vasica
12.12.2007 ob 16.30

Pravljica: rdeči paket
Kreativne delavnice: novoletni okraski iz 
naravnih materialov in papirja 

Mladinski center Brežice

Pravljična vasica
19.12.2007 ob 16.30

Pravljica: rdeči paket, Pravljica o Božičku
Kreativne delavnice: rdeči paket Mladinski center Brežice

Božične karaoke
20.12.2007 ob 16.00 Božične karaoke Mladinski center Brežice

Božično – novoletni 
bazar

21.12.2007 od 11.00 
do 17.00

rokodelci in rokodelke društva Škrija

društvo kmetic Brežice

Mestno jedro Brežice
(pred občinsko zgradbo)

Prepevanje božično 
novoletnih pesmi 
21.12.2007 med 
13.00  in  16.00

Oktet Orlica Pišece

Pogostitev društvo kmetic Brežice

Mestno jedro Brežice
(pred občinsko zgradbo)

Kreativne delavnice 
na prostem

21.12.2007 od 13.00 
do 16.00

Kreativne delavnice v mestnem jedru 
mesta Brežice z animatorji MC Brežice

Mestno jedro Brežice
(pred občinsko zgradbo)

Prihod dedka Mraza 
in Božička 

21.12.2007 od 16.00 
do 17.00

Obisk dedka Mraza in Božička 

Predstava: take praznične v izvedbi Sam 
Sebastiana ter glasbena popestritev, ki naj 
zaenkrat ostane skrivnost. 

Mestno jedro Brežice
(pred občinsko zgradbo)

Vljudno vabljeni !
V primeru slabega vremena se bodo vsi dogodki izvajali v Mladinskem centru Brežice, Gubčeva 10 a, Brežice.

POdBOČJe - Člani dramske sekcije Kulturnega društva Stane Ke-
rin Podbočje so v petek, 23. novembra, v krajevnem kulturnem 
domu pripravili premiero, naslednji dan pa še ponovitev kome-
dije Mire Mihelič z naslovom dan žena (stara zgodba o adamu in 
evi ali boj za oblast). Gre že za četrto predstavo podboških gle-
dališčnikov, odkar je režisersko taktirko prevzela Ivanka Čer-

nelič Jurečič, prav to komedijo pa so na podboškem odru upri-
zorili že leta 1987. Premiere, ki si jo je ogledala polna dvorana 
gledalcev, so se udeležili tudi tako rekoč vsi protagonisti uprizo-
ritve igre pred 20 leti, dve med njimi celo v dvojni vlogi: režiser-
ka Černelič Jurečičeva je takrat odigrala eno izmed vlog, Tina 
Strgar pa je svojo vlogo ponovila. Zaigrali so še Darjan Colarič, 
Uroš Kerin, Luka Gramc, Borut Colarič, Marko Flajšman, Ana 
Kerin, Jerneja Dornik, Metka Vrhovšek, Anja Hosta in Alenka 
Colner, pri pripravi in izvedbi igre pa so sodelovali Matjaž Ju-
rečič, Peter Vrhovšek, Milan, Jernej in Justina Colner, Rena-
ta Jurečič, Anamarija Dedukič in Marjan Retelj.
Sicer pa je tema igre dan žena brezčasna, saj temelji na od za-
četka človeštva prisotnem spopadu žensk in moških za prevlado 
v družbi. Zgodba se prične že v raju oziroma pri adamu in evi, 
nato se preseli v antično Grčijo, zatem v ne tako davno socia-
listično družbo, na koncu pa še v prihodnost, ko se stereotipne 
vloge žensk in moških zamenjajo. igralska zasedba se je prepri-
čljivo sprehajala med obdobji ter navdušila občinstvo.  P.P. 

Brezčasni	»Dan	žena«	
navdušil	občinstvo

Prizor iz »stare zgodbe o Adamu in Evi«, ki so jo podboški 
kulturniki po 20 letih ponovno postavili na oder.

akcijo vodi misijonar Tone 
Kerin, po rodu iz Straže pri 
Krškem, ki opravlja pastoral-
no delo v tujini že 23 let, od 
tega deset let v fari Midon-
gy atsiro z 80.000 prebival-
cev na odročnem jugovzho-
dnem predelu Madagaskarja. 
Ker tamkajšnja zakonoda-
ja ne predpisuje obveznega 
osnovnošolskega izobraževa-
nja, temveč ga le priporoča, 
tudi ni vzpostavljene razve-
jane mreže državnih šol, za-
radi česar večina otrok ne 
obiskuje in ne zaključi niti 
osnovnošolskega izobraže-
vanja. Zato namerava Kerin 
s sredstvi, ki mu jih bo uspe-
lo zbrati z akcijami v času 
trimesečnega dopusta v do-
movini, po povratku nabavi-
ti potreben gradbeni mate-
rial, sama dela pri izgradnji 
šole pa bodo opravili doma-
čini plemena antaseka. Si-
cer si Kerin že vse, odkar je 
na Madagaskarju, ki velja za 
eno najsiromašnejših dežel 
na svetu, prizadeva za dvig 
kakovosti življenja tamkaj-
šnjih prebivalcev. na obmo-
čju fare skuša k učenju in 
pouku, ki spričo razmer po-
teka na prostem, pritegni-
ti čim več malgaških otrok, 
tako najmlajših, katerim bo 
petorazrednica namenje-
na, kot tudi starejših, kate-

Dobrodelni	koncert	za	šolo	
na	Madagaskarju
KRŠKO - V organizaciji Občine Krško in Dekanije Leskovec je v nedeljo popoldan, 25.11., potekal v kr-
škem Kulturnem domu dobrodelni koncert, na katerem so nastopajoči in obiskovalci namenili sredstva 
za gradnjo osnovne šole na Madagaskarju. 

rim pomaga pri pripravah na 
maturo. 

Kerin se angažira tudi pri 
gradnji cest in ostale infra-
strukture, zdravstvenih di-

spanzerjev, za versko po-
slanstvo pa je zgradil na 
območju fare Midongy že kar 
sedem cerkva. Poleg Kerina 
na različnih predelih Mada-
gaskarja trenutno opravlja 
pastoralno in humanitar-
no delo še devet slovenskih 
misijonarjev. Glede na od-

ziv in število obiskovalcev, 
ki so do zadnjega kotička 
zapolnili veliko dvorano kr-
škega Kulturnega doma, bo 
Kerin uspešno izvedel tudi 
akcijo za gradnjo šole, za 

katero potrebuje po njego-
vih ocenah najmanj 40.000 
€. v ta namen so se honorar-
ju odpovedali tudi nastopa-
joči, in sicer: ribniški oktet, 
pevki Jožica Mavsar in Joži 
Kališnik, Miha Hliš s kitaro, 
Mavrice - dekliška skupina 
iz Podbočja, ansambel Ori-

on, dolenjski ansambel novi 
spomini, Brežiški flosarji, 
tamburaški orkester GŠ Kr-
ško in humoristka Mara vilar 
iz domžal.

Bojana Mavsar

Misijonar Tone Kerin se je dobrodelnega koncerta 
udeležil v družbi brata Lojzeta Kerina. Medtem ko 
si Tone prizadeva zagotoviti osnovne življenjske 
pogoje ljudem na Madagaskarju, se Lojze že dolga leta 
angažira pri dvigu kakovosti življenja v KS, ki jo tudi 
že dolga leta vodi kot predsednik sveta.

Z	ročno	bombo	
kar	na	Policijo
Kar dodobra presenečeni, če 
ne tudi nekoliko preplašeni, 
so bili 22. novembra krški po-
licisti, ko se je nenadoma na 
policijski postaji z ročno bom-
bo pojavil občan iz okolice Kr-
škega. na bombo, za katero ni 
vedel od kod izvira, ne kdo jo 
je prinesel, je naletel pri podi-
ranju stare stanovanjske hiše, 
nato pa jo v dobri veri, a vse-
eno lahkomiselno odnesel na-
ravnost na Policijo. nevaren 
predmet je prevzel delavec 
bombne zaščite.

Otrok	obstrelil	
otroka
Krški policisti so v soboto po-
poldne, 17.11., obiskali na-
slov v okolici Krškega, kjer sta 
bila otroka na obisku pri svo-
jem stricu. Starejši izmed nji-
ju je našel zračno puško, jo 
po nesreči sprožil in zadel z 
izstrelkom mlajšega brata v 
brado. najprej so otroka oskr-
beli v zdravstvenem domu, 
nato pa so ga prepeljali v bol-
nišnico. Kljub temu, da je šlo 
za splet okoliščin in nesrečen 
dogodek, pa so policisti za la-
stnika zračne puške napisali 
obdolžilni predlog.

Vlak	zbil	občana
v četrtek zjutraj, 15.11., je 
vlak, ki je peljal iz smeri Kr-
škega proti Brestanici zbil 
47-letnega moškega iz Krške-
ga. vlakovodja je sicer mo-
škega, ki je hodil po in ob 
tirih, opozoril z zvočnim si-
gnalom, vendar je ta v času, 
ko je vlak peljal mimo, stopil 
nazaj proti tirom, zaradi če-
sar ga je vlak bočno oplazil. 
Prvo pomoč ponesrečenemu 
je na kraju nudila zdravni-
ca, nakar so ga z reševalnim 
vozilom odpeljali v bolnišni-
co Brežice, kjer je ostal na 
zdravljenju.

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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Pri ogledu prve hidroelek-
trarne na dravi v Lavamün-
du, ki deluje že od leta 
1944, so bili udeleženci po-
sebej pozorni na ureditev 
velikega športno-rekreacij-
skega centra, ki poleg igrišč 
in pristana za čolne ponuja 
tudi kamp s pripadajočo in-
frastrukturo in urejeno ko-
pališče s pomolom, skakal-
nico in toboganom. Center 
obišče do 150.000 obisko-
valcev letno.

v mestecu Soboth, kjer se 
nahaja akumulacijsko jeze-
ro (globoko 80 metrov), je 
udeležence sprejel župan 
Sobotha. Predstavil je vklju-
čevanje jezera v turistično 
ponudbo mesteca. Občina 
je ob jezeru zgradila resta-
vracijo, ki jo daje v najem, 
v načrtu pa imajo tudi gra-
dnjo turističnega naselja. 
Pomembno je tudi povezo-
vanje turističnih društev in 
organizacij na regijski rav-
ni, je dejal sobothški žu-
pan. največ lahko občina 
iztrži pred gradnjo hidroe-
lektrarne, je udeležencem 
strokovne ekskurzije sveto-
val župan Sobotha. 

Ogled He in okolice je po-
trdil, da so načrti, ki jih 
ima Občina Brežice za ra-
zvoj turizma, pravilni. Šte-
vilni obiskovalci športno-re-
kreacijskega centra ob He v 
Lavamündu so zadosten do-
kaz, da se je vredno potru-
diti in zgraditi potrebno in-
frastrukturo, ki bo občini 
omogočila spremljajočo de-
javnost ob akumulacijskem 
jezeru za hidroelektrarno. 

OBČinSKa UPrava
Oddelek za prostorsko načrtovanje
in razvoj

VABILO
Občina Brežice – Oddelek za prostorsko načrtovanje in ra-
zvoj v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Ljubljana 
pripravlja urbanistično/arhitekturne delavnice za obu-
ditev mesta Brežic. v dneh od 30.11. do 2.12. 2007 bodo 
naše mesto obiskali na delavnicah sodelujoči študentje in 
njihovi mentorji. Predstavili jim bomo naš prostor, osre-
dotočili pa se bomo na 5 tematskih sklopov, katerih opis 
vam posredujemo v prilogi 1. 

Študentje bodo spoznavali brežiško arhitekturo in urbani-
zem. njihovo videnje Brežic pa bo mogoče spoznati sre-
dini maja prihodnje leto, ko bo predstavitev rezultatov 
delavnic (razstava). 

tako se bodo v sklopu te prve faze delavnic odvijala tudi 
predavanja strokovnjakov Fakultete za arhitekturo, Fa-
kultete za gradbeniško in geodezijo, Sveučilišta u Zagre-
bu – arhitektonski fakultet in Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine iz novega mesta. 

Ob tej priložnosti vabimo vse, ki vas zanima arhitektura 
in urbanizem, na brezplačna predavanja, 

ki bodo potekala
v soboto, 1. decembra 2007, s pričetkom predvidoma 
ob 10. uri v prostorih turistično informacijskega centra 

ZPt Brežice v Mestni hiši, na Cesti prvih borcev 22.

Okvirni program predavanj za soboto, 1.12.2007

01.12.07, sobota – 
delo na delavnici po skupinah, predavanja

9.00 pričetek dela na delavnici, predavanja

10.00
prof. mag. Peter Gabrijelčič, UL, Fa, 
Ljubljana: Organizacija dejavnosti v urbanem 
okolju

10.30
doc.dr. ilka Čerpes, UL, Fa, Ljubljana: 
Strukturni pristop k urbanističnemu 
načrtovanju 

11.00
viš.pred.mag. alma Zavodnik-Lamovšek, UL, 
FGG, Ljubljana: Prostorsko planiranje na poti 
k sistemski ureditvi

11.30 artur Olaj, Sava-iP: Inženiring v arhitekturi – 
stanovanjska gradnja

12.00 Mateja Smolnikar, UL, Fa, Ljubljana: Primeri 
sodobne stanovanjske gradnje

12.30

doc.dr. alenka Fikfak, UL, Fa, Ljubljana: 
Stanovanjska hiša in  kultura bivanja vabljeni: 
Sveučilište u Zagrebu, arhitektonski fakultet 
in Zavod za spomeniško varstvo, novo mesto

Na	ogledu	avstrijskih	
hidroelektrarn
V petek, 16. novembra, so se predstavniki Občine Brežice skupaj s predstav-
niki Občin Krško in Sevnica ter podjetja Infra udeležili strokovne ekskurzi-
je v Avstrijo. Ogledali so si dve hidroelektrarni v Lavamündu in akumulacijski 
bazen v Sobothu. 

Hidroelektrarna na Dravi v Lavamündu

Restavracija ob akumulacijskem bazenu 
hidroelektrarne v Sobothu

Brežiški župan Ivan Molan je županu Sobotha izročil 
priložnostno darilo.

v dopoldanskem času so si 
predstavo „Zakaj je Pika šla 
v šolo?“ ogledali učenci 3. 
razredov vseh osnovnih šol. 
da imajo navihano Piko no-
gavičko otroci še vedno zelo 
radi, so pokazali mnogošte-
vilni obiskovalci popoldanske 
predstave. v igrani predsta-
vi po motivu astrid Lindgren 
so otroci spoznavali, kako je 
prišla Pika v šolo in kaj se je 
tam dogajalo. dvorano Savi-
ce Zorko je napolnilo veliko 
smeha in nasmejanih otro-
ških obrazov. v predstavi se 
je nadučitelju Marjanu Ma-
rinšku in Piki priključilo tudi 
pet učencev OŠ Brežice. Po-
poldanska predstava je bila 
organizirana ob zaključku 
Kristjanove knjižne uganke. 
Še do jutri, 30. novembra, 
pa je v knjižnici na ogled 
razstava »100 let astrid Lin-
dgren«, posvečena stole-
tnici rojstva ene največjih 
otroških in mladinskih pisa-
teljic vseh časov. Skupaj z 
Marjanom Marinškom, zače-

Pika	Nogavička	v	Knjižnici	
Brežice
BREŽICE - Letošnji Dan slovenskih splošnih knjižnic (20. november) je po-
tekal pod geslom Pravica do branja - najstniki in splošne knjižnice. Knjižni-
co Brežice so na ta dan obiskali brežiški najstniki iz Gimnazije Brežice, ki so 
razmišljali o branju in spoznavali domoznansko zbirko. Knjižnico pa je obi-
skala tudi Pika Nogavička. 

tnikom Pikinega festivala in 
osebnim prijateljem astrid 
Lindgren, smo pripravili raz-
stavo njenih knjižnih del, 
ki obsega številne izdaje in 
prevode njenih knjig, doku-
mente, fotografije in drugo 
gradivo o veliki švedski pisa-
teljici in njenih knjižnih ju-

nakih. v okviru razstave smo 
na ogled postavili tudi izdel-
ke tretješolcev brežiške ob-
čine, ki so ustvarjali na temo 
Pike nogavičke. razstavo so 
si ogledali številni otroci iz 
vrtcev in osnovnih šol breži-
ške občine. 

Sabina Stanič

Igralska zasedba predstave Pika Nogavička: Marjan 
Marinšek, Pika Nogavička in otroci OŠ Brežice, ki so v 
predstavi igrali učence - Jana Stanič, Lara Jambriško, 
Urška Rožman, Jan Predrag in Patrik Cvelbar

tokratno predavanje je bilo 
namenjeno obuditvi spomi-
na na razstavo, katere avto-
rica in hkrati kataloga zanjo 
je bila kustosinja Jovano-
vićeva, Posavski muzej pa 
je ob razstavi izdal publika-
cijo, v kateri so na zanimiv 
način poskušali predstaviti 
dognanja o načinu življenja 
Keltov, ki so živeli na obmo-
čju Posavja.  

Kelti se prvič omenjajo v za-
pisih antičnih zgodovinarjev 
v 5. in 6. st. pr.n.š., nekoli-
ko kasneje o svojih severnih 
sosedih poročajo tudi rimski 
pisci. rezultati dolgoletnih 
arheoloških raziskav kaže-
jo na to, da so različna kelt-
ska plemena živela na ob-
močju zgornjega toka rek 
rena, rone in donave. Svo-
jo kulturo so uspeli dokonč-
no ustvariti do sredine 5. st. 
pr. n. št., prve keltske seli-
tve pa so se začele okoli leta 

Kelti	ob	sotočju	Save	
in	Krke
BREŽICE – V malem avditorju Posavskega muzeja je kustosinja Alenka Jovano-
vić pripravila predavanje o bivanju Keltov na področju Posavja. Kustos Ivan 
Kastelic je v uvodu seznanil, da je bila lani v muzeju postavljena razstava o 
Keltih, ki se je izkazala za pomembno, saj si jo je ogledalo preko 2500 obi-
skovalcev – odraslih, otrok in tistih, ki so se udeležili delavnic.

400 pr. n. št., najverjetneje 
zaradi prenaseljenosti ma-
tičnega ozemlja ter pritiska 

Germanov s severa in sicer 
čez alpe na apeninski polo-
tok ter vzdolž donave na ob-
močje v in Jv evrope. na 
ozemlje današnje Slovenije 
so prišli iz Panonije, najizra-

zitejše sledove keltske pose-
litve najdemo na osrednjem 
in vzhodnem delu Sloveni-

je, torej v dana-
šnjem Posavju.

na sejmišču v Bre-
žicah, ki je najve-
čje grobišče in je 
bilo do sedaj tu 
odkritih 73 gro-
bov, sta bila v le-
tih 1948 in 1954 
odkrita dva žgana 
grobova s pridat-
ki ( to so - orožje, 
brus, britva, na-
kit, lončene poso-
de…stvari, ki jih je 
pokojni imel rad), 
grobovi s pridatki 
pa so tudi dokaz o 

njihovem načinu življenja in 
kdo je bil pokopan. Svoje mr-
tve so Kelti sežigali na grma-
di, niso uporabljali žar, tem-
več so kupčke kosti zapakirali 
v lanene ali volnene vrečke – 
zato so te najdene na enem 
mestu. antropolške raziska-
ve vsake sledi grobišč so iz-
rednega pomena, saj razkri-
jejo številne potankosti iz 
življenja ter pogrebne obi-
čaje tukajšnjih Keltov. Grobi-
šča Keltov iz Posavja niso bila 
urejena po pravilnem talnem 
načrtu – so v neizrazitih skupi-
nah ali pa so grobovi posame-
zno neenakomerno razmetani 
po zemljišču.

v Posavju so bile do sedaj od-
krite lokacije štirih keltskih 
grobišč, in sicer v Brežicah, 
dobovi, velikem Mraševem 
in Žadovinku. Za reševanje 
najdenih predmetov in zašči-
to arheoloških najdišč je bilo 
ključnega pomena delovanje 
Posavskega muzeja, ki je od 
ustanovitve1949 pomembno 
prispeval k varovanju kultur-
ne dediščine Posavja. Zlasti 
sta k temu prispevala zgodo-
vinar in kustos ter ravnatelj 
Posavskega muzeja Stanko 
Škaler in kustos za arheologi-
jo dr. Mitja Guštin ter resta-
vrator Jože Lorber.

N. Jenko S.

Kustosinja Alenka Jovanović

Pogovori	z	
županom
vsak tretji torek v mese-
cu po oddaji Od tOrKa dO 
tOrKa je na programu tv 
studia v Brežicah pogovor 
z županom občine Breži-
ce ivanom Molanom. vabi-
mo vas k ogledu, obenem 
pa povabljeni k zastavlja-
nju vprašanj. 
vprašanja pošljite na tel. 
oz. tel. odzivnik 07 496 33 
44, tel. 07 496 63 44, na e-
naslov: marija.kalcic@po-
savje.info ali po pošti na Po-
savski obzornik, trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško s pri-
pisom POGOvOri Z ŽUPa-
nOM. 
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Spregovorili so o aktivnostih, 
ki jih želijo izvesti v priho-
dnjih mesecih in z njimi pri-
spevati k lepšemu izgledu 
mesta. Član odbora, krajin-
ski arhitekt Roman Stopar, je 
uvodoma predstavil študijo in 
v njej rešitve za ureditev vizu-
alno motečih točk v občini. Z 
delom na tem področju je na-
mreč mogoče prispevati k bolj 
prijazni podobi našega mesta. 

drug vidik dela Odbora zaje-
ma obuditev bogate zgodovi-
ne mesta in njeno predstavitev 
tako občanom kot našim vse 
številčnejšim obiskovalcem. 
Slednji se bo posvetila opera-
tivna skupna znotraj odbora in 
poskrbela za historično jedro 
Krškega. Člani odbora so se v 
nadaljevanju dotaknili še bli-
žajočega decembra, ko bo sta-
ro jedro še posebej zaživelo.
 
27. decembra, na dan Janeza 
evangelista, zavetnika našega 
mesta, bo na Hočevarjevem 
trgu potekal krst vina in mu 

Župan občine Krško Franc Bogovič je skupaj s svojimi so-
delavci v začetku prejšnjega tedna na povabilo direktorja 
Marjana Šunte obiskal invalidsko podjetje Levas.  Seznanil 
se je z načrti podjetja in obljubil podporo pri njihovem ure-
sničevanju.

Glavna skrb pred 16-imi leti ustanovljenega podjetja LevaS, 
ki je trenutno v 84-odstotni lasti podjetja viPaP, je zagota-
vljanje delovnih mest za zaposlovanje in usposabljanje invali-
dov ob primernem poslovnem rezultatu, ki bo zagotovil dolgo-
ročni obstoj podjetja.. Podjetje trenutno zaposluje 125 ljudi, 
po besedah direktorja pa je možnosti za delo pri njih še do-
volj, saj se srečujejo celo s pomanjkanjem delovne sile. Levas 
Krško proizvaja leseno transportno embalažo, opravlja stori-
tve na področju vzdrževanja strojev in naprav, poslovne stori-
tve in storitve varovanja premoženja. Župan si je ogledal pro-
izvodnjo euro palet ter ostale lesene embalaže in kovinsko 
delavnico v kateri izvajajo vsa zahtevnejša popravila strojnih 
sklopov. vodstvo je pohvalil v prizadevanjih za zagotavljanje 
ekonomskega in socialnega interesa posameznika v delovnem 
okolju ter podprl načrte o zagotovitvi boljših pogojev dela, saj 
so sedaj delavnice razpršene po širokem območju proizvodne-
ga kompleksa podjetja vipap videm Krško.

Pred nekaj dnevi so se folkloristi delavsko kulturnega dru-
štva Svoboda Senovo vrnili iz Stuttgarta, kjer so se odzvali 
povabilu edinega delujočega slovenskega  kulturno–umetni-
škega društva v nemčiji, društva triglav. Folklorna skupina 
iz Senovega je svoj program predstavila na 2. internacional-

ni folklorijadi, ki so se je udeležili tudi predstavniki ostalih 
držav sveta, ki živijo in delajo v nemčiji. namen folklorija-
de je ohranjati svojo kulturo in lastno identiteto znotraj dr-
žave, v kateri pripadniki različnih narodnosti služijo kruh. 
dogodka se je udeležil tudi župan s Krškim pobratenega me-
sta Obrigheim Roland Lauer in se tam srečal z uradno dele-
gacijo občine Krško, ki sta jo zastopala podžupan Cveto Sr-
šen in Metka Resnik iz kabineta župana.

Obveščamo vas, da je od 22. novembra do 21. decembra 
2007 javno razgrnjeno gradivo dopolnjenega osnutka dr-
žavnega prostorskega načrta za letališče Cerklje ob Krki:
- na Ministrstvu za okolje in prostor - direktoratu za pro-
stor, v prostorih Občine Krško in Občine Brežice ter v Kra-
jevnih skupnostih Cerklje ob Krki, Krška vas, Podbočje, 
veliki Podlog in Krško polje.

Javna obravnava v občini Krško poteka danes, v četrtek, 
29. novembra 2007, z začetkom ob 17. uri v prostorih 
gasilskega doma v Velikem Podlogu. Pisne pripombe in 
predloge lahko do 21. decembra oddate na Občini Krško 
ali pošljete na MOP, dunajska cesta 48, Ljubljana ali na 
elektronski naslov gp.mop@gov.si. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov je postavil strožje ome-
jitve, ki posredno zadevajo tudi obiske in čestitke ob viso-
kih jubilejih naših občanov. Te za občane prijetne obiske so 
župan oziroma predstavniki krajevne skupnosti opravljali 
na podlagi zbranih osebnih podatkov občanov, ki so jih vo-
dili kot posebne evidence ali zbir podatkov o občanih. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da se osebni po-
datki lahko obdelujejo le, če obdelavo določa zakon ali če 
je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana oseb-
na privolitev posameznika. namen obdelave mora biti torej 
določen v zakonu, če pa jih organ obdela na podlagi oseb-
ne privolitve posameznika, pa mora biti ta predhodno pisno 
ali na drug ustrezen način s tem seznanjen. v kolikor bodisi 
občina bodisi posamezna krajevna skupnost obdeluje in zbi-
ra osebne podatke v nasprotju z določbami zakona, je nje-
no ravnanje nezakonito.

Zagrožene kazni za kršitev zakona o varovanju osebnih po-
datkov so visoke, zato lahko župan ali predstavniki določene 
krajevne skupnosti v skladu s povedanim jubilanta z vošči-
lom presenetijo le, če jih ta sam obvesti o svojem prazniku 
in jih povabi oz. če ti organi od občanov, ki jih imajo namen 
obdariti oziroma obiskati, pridobijo njihovo predhodno pi-
sno privolitev, za kar se lahko oblikuje tudi tipičen obrazec. 
na podlagi tako pridobljenih osebnih podatkov (ime, prii-
mek, naslov, rojstni datum) pa bodisi župan bodisi krajevna 
skupnost lahko oblikuje svojo evidenco oziroma zbirko oseb-
nih podatkov za vse bodoče obdaritve.

v kolikor bi torej občani sami želeli, da jih obdarimo, Obči-
na Krško prosi, da jo o tem obvestite na naslovu: Občina Kr-
ško, Kabinet župana, CKŽ 14, Krško; enako velja za pristoj-
no krajevno skupnost. tako nas lahko samodejno povabite 
v svoj dom ali pa pošljite svojo pisno privolitev, na podlagi 
katere vas bomo lahko vpisali v našo evidenco, namenjeno 
obiskovanju in obdarovanju ob jubilejih in praznikih. 

Seja	Odbora	za	olepšanje	mesta
Oktobra ustanovljen Odbor za olepšanje mesta se je 22. novembra sestal na svoji drugi seji, na kateri 
so si člani zastavili načrt dela za vnaprej. Dogovorili so se tudi o pripravi živih jaslic na prizorišču nek-
danjega letnega gledališča v starem mestnem jedru Krškega. 

sledil pohod z baklami do cer-
kve sv. rozalije. Za božič, 25. 
decembra, pa odbor načrtu-

je žive jaslice, ki jih bomo na 
pobudo Živka Šebeka pripra-
vili na prostoru, kjer so se v 
preteklosti že odvijale gleda-
liške predstave. Gre za obmo-
čje nad novozgrajenimi parki-
rišči pri Občini Krško, ki je v 

zgodovini veljalo za eno naj-
pogosteje obiskanih prizorišč 
letnega dogajanja. Lahko bi 

dejali, da je omenjena prido-
bitev prva od tistih, ki si jih je 
Odbor za olepšanje v svojem 
konkretnem programu začrtal 
za oživitev in dvig kakovosti 
življenja v samem mestu. 

Člani Odbora so spregovorili 
tudi o pomembnih datumih, s 
katerimi bi ustvarili novo tra-
dicijo. v prvi vrsti gre za 5. 
marec, dan, ko je Krško leta 
1477 dobilo mestne pravice, v 
prihodnje pa naj bi ga vsako 
leto zapolnili z določeno vse-
bino. ena izmed njih naj bi 
bila čistilna akcija. Pomemb-
no je namreč, da vsi prebival-
ci s svojim sodelovanjem potr-
dimo zavedanje, da je podoba 
našega mesta v prvi vrsti od-
visna od prizadevanja vsakega 
posameznika.   

Med glavnimi prizadevanji Od-
bora je še vedno odpreti raz-
gled na sv. rozalijo, ki stoji na 
hribu nad starim mestnim je-
drom. Župan Franc Bogovič in 
podžupanja Ana Nuša Somrak 
sta si področje, ki je danes 
povsem poraščeno z gozdom, 
ponovno tudi ogledala. v pre-
teklosti se je tam razprostiral 
mestni vinograd, ta v tem tre-
nutku ostaja ena izmed resnih 
in uresničljivih idej. 

Župan in podžupanja sta si ogledala ombočje pod 
cerkvijo sv. Rozalije.

Strožje	omejitve	za	obiske	in	
čestitke	jubilantom

Javna	razgrnitev	in	javna	
obravnava	DPN	za	letališče	
Cerklje	ob	Krki

Župan	obiskal	invalidsko	
podjetje	Levas	Krško

Senovški	folkloristi	na	obisku	
v	Nemčiji

Folklorna skupina s Senovega na nemškem odru

vprašanje svetnika Slovenske ljudske stranke Alojza Keri-
na se je na 14. seji OS nanašalo na ukrepe Občine Krško, ki 
ji je izvedla kot delni lastnik ob zaprtju turističnega nase-
lja Bučanje. Oddelek za družbene dejavnosti je pojasnil, da 
je v času nastajanja naselja v času od 1974 do 1988 zemlji-
šča kupovala PSK Krško, izgradnjo in opremo hišic pa so fi-
nancirali zainteresirani investitorji, med njimi tudi Občina 
Krško. Z gradbenimi dovoljenji, ki jih je takrat pridobivala 
PSK, je bilo določeno, da mora investitor (PSK) po končani 
izgradnji in pred začetkom uporabe pridobiti uporabno do-
voljenje. v tistem času se ni izvajal vpis nakupa zemljišč v 
zemljiško knjigo, prav tako niso bila pridobljena uporabna 
dovoljenja za zgrajene objekte. navedene pomanjkljivosti 
so se poskušale odpravljati oz. urejati v zadnjih letih. tako 
je velik del zemljišč naselja že vpisano kot lastnina ali kot 
pravice uporabe za PSK Krško. v primerih, ko se zadeve niso 
mogle sanirati sporazumno, so vložene tožbe za pridobitev 
lastninske pravice. Poskušala so se pridobiti tudi uporab-
na dovoljenja, vendar pristojni organi niso izdali le-teh na 
podlagi starih gradbenih dovoljenj in stare dokumentaci-
je, ker so se v tem času predpisi bistveno spremenili. Glede 
na veljavne predpise je PSK v letu 2001 izpeljala postopek 
kategorizacije naselja, ki ga je potrebno obnoviti vsaka tri 
leta. Zato je PSK v letu 2004 ponovno zaprosila za katego-
rizacijo naselja. v vmesnem času so se spremenili predpisi. 
Po novem je bilo potrebno k vlogi priložiti uporabna dovo-
ljenja, ki pa jih PSK ni imela iz prej navedenih razlogov. na-
selje je v tem času poslovalo brez kategorizacije.

v letošnjem letu je bila na podlagi anonimne prijave na Mi-
nistrstvo in inšpekcije rH v Zagrebu izvedena cela vrsta in-
špekcijskih pregledov naselja. na podlagi odločitve gospo-
darskega inšpektorja je bilo konec septembra za mesec dni 
zapečateno celotno naselje, ker naselje nima kategorizaci-
je. Konec oktobra je bilo naselje odpečateno, vendar se v 
njem ne sme vršiti nastanitev in prenočevanje gostov, do-
kler ne bo ponovno kategorizirano. 

v letošnjem letu, v začetku julija, je rH sprejela nov za-
kon o prostorskem načrtovanju in gradnji, po katerem ni 
potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja tistim investitor-
jem, ki so gradili objekt pred letom 1991 na podlagi ve-
ljavnega gradbenega dovoljenja. navedene določbe lahko 
bistveno olajšajo nastalo situacijo, seveda pa je vse v pre-
cejšnji meri odvisno od načina, kako bodo pristojni hrvaški 
organi izvajali navedene predpise. iz dosedanjih izkušenj 
Slovencev ni moč pričakovati velike kooperativnosti hrva-
ških organov in oblasti. 

Stališče Občine Krško, ki je bilo dano tudi predstavnici Obči-
ne Krško v organih PSK Krško, v navedeni situaciji je, da mora 
PSK Krško narediti vse potrebno, da se zavaruje interes la-
stnikov počitniških kapacitet, pridobiti kategorizacijo nase-
lja, urediti zemljiškoknjižne zadeve, vrisati infrastrukturne 
in počitniške objekte v kataster in urediti lastništvo le-teh 
v zemljiški knjigi, torej čim prej sanirati obstoječe stanje in 
urediti poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi. Glede na si-
tuacijo je potrebno najti oz. izvesti določene kadrovske spre-
membe oz. okrepitve v PSK Krško in PSK nerezine. 

Svetnik Slovenske demokratske stranke Janez Kranjc je 
na eni od minulih sej podal pobudo in zaskrbljenost na di-
jaki, ki prečkajo glavno cesto G1-5 Celje –drnovo v obmo-
čju Srednje šolskega centra Krško pri črpalki OMv. Oddelek 
za gospodarsko infrastrukturo Občine Krško pojasnjuje, da 
je varen prehod preko glavne ceste urejen preko novoure-
jenega in osvetljenega prehoda pri srednji šoli nasproti po-
kopališča v Krškem, drugi prehod pa je v semaforiziranem 
križišču pri nakupovalnem centru v Krškem. Ureditev izho-
dov in območja gibanja v času pouka šole je v domeni Sre-
dnje šole. Občina Krško pa je navedeno pobudo poslala tudi 
na drSC v Ljubljano. 

Svetnica Liste za prihodnost mladih Vilma Jan Špiler je 
predlagala, da se na odseku Zdolske ceste med OŠ Juri-
ja dalmatina in trgovino na resi postavijo »ležeči polica-
ji«. Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pojasnjuje, da 
je za območje OŠ Jurija dalmatina Krško bil izdelan in iz-
veden projekt za ureditev avtobusnega postajališča in peš 
prometa predvsem iz vidika šolskih poti, kjer je izvedena 
vsa potrebna signalizacija z omejitvijo prometa na 30km/
h. tudi na preostalem delu je omejitev 50km/h, ker se ob-
močje nahaja znotraj naselja. Preglednost in ureditev iz-
hodov na cestišče je predvidena z ureditvijo posameznih 
cestnih priključkov v skladu z izdelano projektno dokumen-
tacijo. v skladu z Zakonom o javnih cestah je vsak posame-
znik dolžan urediti priključek tako, da je zagotovljena var-
nost in preglednost priključka.

Svetnik Posavske unije mladih Metod Šerbec je na 14. 
seji Občinskega sveta občine Krško izpostavil vprašanje, 
ki zadeva menjavo oken v vrtcu pri OŠ Leskovec in uredi-
tev kanalizacije. Oddelek za družbene dejavnosti pojasnju-
je, da se je s postopno menjavo oken začelo pred dvema 
letoma najprej na višji stopnji osnovne šole. v bližji pri-
hodnosti sledi gradnja prizidka OŠ Leskovec ob jugovzho-
dni fasadi objekta, ko bo izvedena tudi sanacija strehe nad 
nižjo stopnjo in zamenjava stavbnega pohištva na šoli. na 
osnovi študije o stanju objektov javnih zavodov pa bo pri-
pravljen tudi program investicijskega vzdrževanja ostalih 
stavb. Smrad iz kanalizacije po mnenju vodstva šole priha-
ja iz zapuščenega zaklonišča, ki je polno vode in ga bo po-
trebno v prihodnosti sanirati.

Odgovori	na	pobude,	predloge	
in	vprašanja	svetnikov	OS
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Infrastrukturne	ureditve	ob	izgradnji	
HE	Blanca	na	območju	Sevnice
Predstavniki izvajalca vodnogospodarskih ureditev na akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Blan-
ca Primorje d.d. iz Ajdovščine so v Kulturni dvorani Sevnica predstavili način izgradnje infrastrukturnih 
ureditev za 2. razpisni sklop za ureditve na območju Sevnice. Poleg krajanov, živečih na vplivnem ob-
močju izgradnje, so se predstavitve udeležili tudi predstavniki investitorja Infra d.o.o. in predstavniki 
Občine Sevnica. 
Udeleženi so bili seznanje-
ni, da že poteka zakoličba 
parcel, izvajati se bo priče-
lo čiščenje vegetacije in na-
daljevalo z izkopi materiala 
iz Save ter vsem potrebnim 

za izvedbo del po pogod-
bi. infrastrukturne ureditve 
za Sevnico, ki se bodo izva-
jale med vranjskim potokom 
in mostom čez Savo v Sevnici, 
so celovita ureditev Florjan-
skega potoka in ulice, delna 
ureditev drožanjskega poto-
ka in ulice, ureditev izlivnega 
dela Sevnične in brežine reke 
Save. izvajalec si bo za izved-
bo ureditev napravil gradbišč-
no cesto ob Savi za odvoz in 
dovoz potrebnega materiala. 
Prvi dostop do gradbišča z re-
gionalne ceste r3 bo pri mo-
stu čez Savo, drugi pa pri že-
lezniškem prehodu Gobovce. 
Krajani, ki živijo na vplivnem 
območju, so se z investitorji 
in izvajalci dogovorili za se-
stanke po posameznih obmo-
čjih, kjer bodo detajlno do-
govorili način izgradnje, da 
bo čim manj moteče za oko-
lje. Poročevalci so po konča-
ni predstavitvi podali konkre-
tne odgovore na posamezna 
vprašanja. vsa odprta vpra-
šanja ob izgradnji lahko po-
sredujete Posebni komisiji 
za spremljanje izgradnje hi-
droelektrarne Blanca Občine 
Sevnica, ki jih bodo ob med-

sebojnem sodelovanju re-
ševali skupaj s predstavniki 
izvajalca Primorje d.d. in in-
vestitorja infra d.o.o. 
Bogdan Barbič, direktor Hol-
dinga Slovenske elektrarne za 

projekt Skupni podvig, ki gra-
di energetski del He Blanca, 
pa je župana Janca seznanil 
z aktivnostmi pri gradnji He 
Blanca. dela potekajo v skla-
du s sprejetim terminskim 
planom in zaenkrat ne pri-
haja do večjih odmikov. So-
delovanje Holdinga, Javne-
ga podjetja infra in lokalne 
skupnosti, Občine Sevnica, je 
ključnega pomena za uspe-
šno nadaljevanje in izvedbo 
projekta. Zavzela sta se tudi 
za usklajevanje projektiranja 
in izvajanja del ob sočasni iz-
gradnji centralne čistilne na-
prave.

v okviru občinskega praznika 
Občine Sevnica je bil na Mar-
tinovo soboto v sodelovanju s 
HSe d.o.o. za projekt Skupni 
podvig organiziran dan odpr-
tih vrat gradbišča hidroelek-
trarne Blanca. Predstavniki 
HSe d.o.o. za projekt Sku-
pni podvig so sprejeli obča-
ne in jih organizirano vodi-
li po gradbišču. Ogledali so si 
gradbeno jamo, prelivna po-
lja in objekt hidroelektrar-
ne Blanca v gradnji. Ob tem 
so občani dobili občutek zah-

tevnosti izvedbe projekta. na 
posamezna vprašanja so stro-
kovnjaki podali tudi konkre-
tne odgovore. 
Predstavniki investitorjev hi-
droelektrarn na spodnji Savi, 

javnega podjetja infra d.o.o. 
in HSe d.o.o., so si skupaj 
s predstavniki Občin Breži-
ce, Krško in Sevnica in Od-
bora za hidroelektrarne na 
spodnji Savi ogledali hidroe-
lektrarne na dravi v sosednji 
avstriji. v kraju Lavamünd so 
si ogledali 28 MW-no hidroe-
lektrano družbe verbund in 

okolico, kjer se nahaja kul-
turno-rekreacijsko urejen 
prostor s pristanom in prosto-
rom za kampiranje. Sledil je 
ogled 50 MW-ne črpalke hi-
droelektrarne družbe Kelag. 

v kraju Soboth pa so si pri-
sotni ogledali akumulacijsko 
jezero na višini 1080 n.m.v. 
Obiskovalce je sprejel župan 
kraja Soboth, ki je predsta-
vil posamezne karakteristi-
ke akumulacijskega jezera 
in podal izkušnje z upravlja-
njem in delovanjem jezera.  

HE Blanca v gradnji (vir: Holding Slovenske elektrarne) HE Verbund v Lavamündu v Avstriji

v osnovni šoli Krmelj je potekala prireditev ob 40-letnici de-
lovanja vrtca pri Osnovni šoli Krmelj. Občina Sevnica se za-
veda pomembnosti kvalitetnega izvajanja dejavnosti pred-

šolske vzgoje, zato v okviru možnosti zagotavlja pogoje za 
uspešno dolgoletno delovanje vrtca. Kolektivu šole iz vrtca je 
ob obletnici vse dobro zaželel tudi podžupan Rudi Dobnik.

Obnova	državnih	cest	v	občini	
Sevnica
Župan Kristijan Janc se je sestal z direktorjem direkcije rS 
za ceste Vilijem Žavrlanom in njegovimi sodelavci. Pogo-
varjala sta se o nadaljevanju izvajanja projektov obnove dr-
žavnih cest v občini Sevnica in zagotavljanju virov. Sredstva 
za obnovo ceste skozi Sevnico so zagotovljena. v pripravi je 
idejni projekt krožnega križišča pri gostišču Barbara v Kr-
melju, za dokončanje preplastitve ceste med Krmeljem in 
Šentjanžem pa bodo poskušali zagotoviti dodatna sredstva, 
s katerimi bi  se celovito zaključila obnova ceste med Krme-
ljem in Šentjanžem. Župan je direktorja povabil na obisk v 
Sevnico, kjer naj bi se dogovorili o terminskem planu in po-
stopkih izvedbe vseh projektov, ki se odvijajo v občini.

Študija	ogrevanja	na	
lesno	biomaso	in	variante	
urbanističnega	načrta	Krmelj
na sedežu Krajevne skupnosti Krmelj je potekala predsta-
vitev Študije izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso predvidene poslovne cone in naselja Krmelj, ter 
zasnova dveh variant urbanističnega načrta Krmelj. Pred-
stavnik podjetja eco Consulting iz Ljubljane, mag. Milan 
Šturm, je podrobneje predstavil vmesno poročilo Študije 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. v študiji sta obrav-
navani dve varianti sistema daljinskega ogrevanja. v nada-
ljevanju je mag. Urška Klenovšek predstavila zasnovo dveh 
variant Urbanističnega načrta Krmelj, v katerih so oprede-
ljene širitve naselja za stanovanjsko in poslovno pozidavo, 
prometne povezave in omejitvena območja za posege v pro-
stor. Odprte možnosti za nadaljnji razvoj Krmelja krajani vi-
dijo v 3. razvojni osi, ki se po variantnih predlogih umešča v 
območje Mirnske doline in s tem neposredno v bližino Krme-
lja. Ob zaključku predstavitve je bil sprejet dogovor, da svet 
KS Krmelj do konca decembra 2007 poda še svoje predloge 
in pripombe k predstavljenima dokumentoma.

Otvoritev	ceste	na	Mrtovec
na Mrtovcu so krajani ob sodelovanju s KS Boštanj pripra-
vili otvoritev 3 km dolgega obnovljenega odseka ceste od 
glavne ceste do njihovega naselja. Ob velikem angažiranju 
krajanov, ki so prispevali znatna finančna sredstva, sta in-

vesticijo uspešno zaključili KS Boštanj in Občina Sevnica. 
asfaltno prevleko so dobili tudi hišni priključki, zato bo bi-
vanje v tem naselju še bolj prijazno. Ob novi pridobitvi sta 
krajanom čestitala predsednik KS Boštanj Marjan Kogovšek 
in župan Kristijan Janc.

Otvoritev obnovljene ceste na Mrtovec (foto: V. 
Zupančič)

Novo	športno	igrišče	na	Bregu
v sklopu infrastrukturnih ureditev ob izgradnji He Boštanj so 
člani Športno kulturno turističnega društva Breg pričeli z ak-
tivnostmi za izgradnjo športnega igrišča na Bregu. Podjetje 
infra je s svojimi izvajalci del zagotovilo ureditev spodnje-

ga ustroja, pri dokončanju del pa sta sodelovali tudi KS Loka 
in Občina Sevnica, ki je predhodno uredila tudi premoženj-
sko pravne zadeve z odkupom in odmero zemljišča. Ob igri-
šču poteka tudi obnova ceste na brv, ki bo preko reke Save 
povezala Breg in naselje Šmarčna in jo bo izvajalec del tudi 
kmalu dokončal.

Otvoritev igrišča na Bregu (foto: V. Zupančič)

Srečanje	župana	s	Sevničani,	
ki	živijo	in	delajo	izven	občine
v času prireditev ob občinskem prazniku Občine Sevni-
ca je župan Kristijan Janc na srečanje, ki je bilo na sev-
niškem gradu, povabil sevniške rojake, ki živijo in delajo 
izven meja občine Sevnica. Priložnostni program so pripra-

vili učenci Glasbene šole, prisotni pa so si ogledali še po-
snetke Francija Pavkoviča, ki prikazujejo razvoj in družab-
ne dogodke v Sevnici od leta 1969 dalje. Župan je predstavil 
delovanje in pomembnejše projekte, ki se izvajajo v občini 
in rojake pozval, da vsak na svojem področju delovanja po-
maga pri doseganju zastavljenih ciljev. Srečanje so zaključi-
li z družabnim večerom.

izgradnja mrliške vežice na telčah je bil letos eden večjih 
projektov KS tržišče. O izgradnji ter uspešno izvedeni in za-

ključeni investiciji sta ob njeni otvoritvi in blagoslovu spre-
govorila tudi predsednik KS tržišče Janez Kukec in župan 
Kristijan Janc. 

Nova	mrliška	vežica	na	Telčah

40-letnica	delovanja	vrtca	pri	
OŠ	Krmelj

Srečanje z uspešnimi Sevničani- ki živijo in delajo izven 
meja občine (foto V. Zupančič)

Pevski nastop najmlajših ob 40 letnici Vrtca Krmelj 
(foto V. Zupančič)

Nova mrliška vežica na Telčah (foto V. Zupančič)
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BreŽiCe, LeSKOveC, LJUBLJana - v nedeljskem 2. krogu dr-
žavnih lig v streljanju z zračno pištolo so se člani brežiške 
mladinske ekipe v postavi Gabrijela Pešec, Marko Pšenič-
nik in Tadej Sečen po dveh letih znova povzpeli na najviš-
jo stopničko. Peščeva in Pšeničnik sta bila posamično tretja. 
na stopničke so se z 2. mestom povzpeli tudi brežiški kade-
ti Vladislav Šelest, Simona Molan in Anja Pepunič. Zelo so-
liden dosežek je v prvoligaški druščini uspel  tudi oslabljeni 
ekipi članov, ki so tokrat nastopili brez najboljšega v 1. kro-
gu Mihe Zevnika. Srečko Vidmar, Matej Kranjčič in Robert 
Ferenčak so bili sedmi, vsega en krog za 5. mestom. 
tekmovalci iz Strelskega društva Leskovec v postavi Jelica 
Majstorovič, Primož Kaplan in Andrej Pavlin so v drugi ligi 
končali na 12. mestu. Posamezno je bila najboljša Majstoro-
vičeva na 3. mestu. Kadetinja Simona Levičar je bila peta.

Viden	nastop	posavske	
gimnastike

rainovka Urška Štus je v mno-
goboju v članski konkuren-

ci osvojila 6. mesto, uvrstila 
pa se je tudi v finalna nasto-
pa na preskoku in bradlji ter 
bila obakrat sedma. v 5. sto-
pnji nivojskega tekmovalnega 
sistema je v mnogoboju odlič-
no nastopila Ana Vodeb ter se 
med posameznicami uvrstila 
na 3. mesto, peta je bila Lara 
Žibert, osma pa Maruša Me-
telko. ekipno so  vodebova, 
Žibertova in Metelkova osvo-
jile naslov državnih podprva-

KRŠKO, BREŽICE, RUŠE - 17. in 18. novembra je v Rušah potekalo državno pr-
venstvo v športni gimnastiki, na katerem so nastopile tudi telovadke in telo-
vadci GD Rain Krško in TD Sokol Brežice. 

kinj. v 3. stopnji nivojskega 
tekmovalnega sistema se je 

v mnogoboju posa-
meznic kot najmlaj-
ša rainova telovad-
ka predstavila Nastja 
Modic, ki je osvojila 
26. mesto. 
Uspešni so bili tudi 
brežiški telovadci. 
ekipa mlajših dečkov 
je v obve-
znih vajah 
osvojila 4. 
mesto, po-
samično pa 

je bil Janko Vizjak 
osmi, Matic Slopšek 
10., Klemen Slop-
šek 13., Beno Kunst 
16. in Matija Kajs 17. 
deklice na 2. stopnji 
so zmagale ter po-
stale ekipne držav-
ne prvakinje. Med 
posameznicami je 
na najvišjo stopnič-
ko stopila Sara Ška-
ler, podprvakinja je 

postala Leda Krošelj, Karin 
Urek je bila sedma, Kalina 
Kranjec 21. in Kristina Koči-
jaševič 29. na tekmovanju ni 
bilo najboljših brežiških telo-
vadk »zlate generacije«, kate-
rim omejeni pogoji treniranja 
po izgubi lastne telovadnice 
ne dovoljujejo več vadbe zah-
tevnejših prvin, zato izgublja-
jo konkurenčnost. 

Srebrna ekipa GD Rain: Ana Vodeb, 
Lara Žibert in Maruša Metelko

„Sokolke“ Kristina Kočijaševič, 
Kalina Kranjec, Leda Krošelj, Karin 
Urek in Sara Škaler

domači karateisti so osvojili 
devet medalj od tega dve zla-
ti, tri srebrne in štiri bronaste. 
Zlato so osvojili Aljoša Orač v 
katah med kadeti ter članska 
ekipa Denis Orač, Marko Sto-
par in Rok Črepinšek v ka-
tah ekipno. a. Orač je osvojil 
tudi srebro v borbah kadetov 
nad 75 kg, skupaj z Žigo Žve-
gličem in Linom Šalamonom 
srebro v ekipnih katah kade-
tov ter bron v članskih katah. 
Srebrn je bil tudi Miha Cvel-
bar v borbah članov nad 80 
kg, bronasti pa Ivan Šribar v 
katah dečkov do 10 let, Oskar 
Stopar v borbah mlajših kade-
tov nad 55 kg ter ekipa deklic 
10-12 let Špela Štojs, Patrici-
ja Trefalt in tamara Grčar v 
katah ekipno. 
10–članska zasedba Karate 
kluba triglav je na tekmo-
vanju za Hypo Pokal v Sevni-
ci osvojila šest medalj. v ka-
tegoriji mlajših deklic do 35 
kg je bronasto medaljo osvo-
jila Anja Grilc, bogatejši za 

Na	9.	Hypo	pokalu	kopica	
medalj	Posavcem
SEVNICA - Karate klub Hypo Sevnica je 17. novembra v športni dvorani v Sevni-
ci organiziral 9. mednarodni karate turnir Hypo pokal 2007, ki se ga je udeležilo 
332 tekmovalcev iz 44 klubov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Slovaške in Italije. 

bronasto odličje pa so bili še 
Janoš Špan v kategoriji mlaj-
ših dečkov do 40 kg, Samanta 

Zbiljski v kategoriji starejših 
deklic do 45 kg, Saša Venek 
pri kadetinjah do 57 kg in An-
drej Pajk pri članih do 80 kg. 
Srebrno medaljo je v katego-
riji starejših deklic do 50 kg 
osvojila Valentina Kukovi-
čič.
Karate klub Brežice se je tek-
movanja v Sevnici udeležil 

s šestimi tekmovalci, ki so 
osvojili ravno toliko medalj. 
Med starejšimi se je najbolje 

izkazal Sandi Petelinc, ki je 
osvojil srebrno medaljo v bo-
jih med kadeti. dober povra-
tek je uspel tudi članu Jože-
tu Ferenčaku, ki si je priboril 
bronasto medaljo. Viktor Ko-
pinč je prišel do bronaste 
medalje v katah in v borbah, 
bron pa sta osvojila še Bruno 
Budič in Aleksander Godler.

Sevniški dobitniki medalj

BreŽiCe - telovadno društvo Sokol Brežice je v soboto, 24. 
novembra, že 37. leto zapored v telovadnici Gimnazije Bre-
žice organiziralo gimnastično tekmovanje v spomin na Jo-
sipa Holyja, ki se ga je tokrat udeležilo 67 slovenskih telo-
vadcev in telovadk. dopoldne so najprej nastopili dečki v 
obveznih vajah 1. Zmagala je ekipa Šd Sokol iz Bežigrada 

Ljubljana pred ekipo Partizan vič Ljubljana, na tretje mesto 
pa so se uvrstili domačini, dečki iz td Sokol Brežice, v po-
stavi Janko Vizjak, Matic in Klemen Slopšek, Matija Kajst, 
Beni in Ali Kunst ter David Povh. v obveznih vajah 2 so pre-
pričljivo zmagali tekmovalci iz Šd Center Maribor.
Popoldne so se pomerila dekleta od 1. do 4. nivoja. Med 
domačinkami so najuspešneje nastopile Ksenija Kržan (1. 
nivo), Dana De Costa (2. nivo) ter Sara Škaler in Leda Kro-
šelj (4. nivo). vzporedno je potekal tudi že tradicionalni 
dvoboj med kadetinjami td Sokol Brežice in Šd tabor Lju-
bljana, ki so ga dobile slednje, med posameznicami pa sta 
se najbolje odrezali Nina Boumkircher in Brina Skočaj. Za 
poslastico gledalcem so pred domačo publiko nastopile tudi 
članice Asja Omerzu, Kaja Galič in Barbara Gerjevič, ki so 
navdušile številne ljubitelje gimnastike.
tekmovanja sta se udeležili tudi najmlajši selekcijski telo-
vadki Gimnastičnega društva rain Krško Nastja Modic in Do-
roteja Imperl. v 3. stopnji nivojskega tekmovalnega siste-
ma je nastja zmagala v mnogoboju posameznic, doroteja 
pa je zasedla 3. mesto. 

V	Brežicah	že	37.	Holyjev	
memorial

Ekipa mladih brežiških Sokolov s trenerji

Podbočje	niza	zmage
POdBOČJe - KK Podbočje je po petih odigranih tekmah v 
3. slovenski košarkarski ligi - center še vedno brez poraza. 
v derbiju z do takrat prav tako še neporaženo ekipo Utrip 
iz trzina so bili Podbočjani v domači telovadnici prepričlji-
vo boljši z 78:55. Gostje so bili enakovredni le v prvi četrti-
ni, nato pa so domačini po zaslugi trdne obrambe zanesljivo 
zmagali. najboljša strelca sta bila Rozman z 20 in Ogorevc 
s 14 točkami. teden kasneje so Podbočjani dosegli rekordno 
zmago, saj so ekipo društva gluhih in naglušnih iz Ljublja-
ne premagali kar s 128:45. več priložnosti za igro kot sicer 
so dobili tudi rezervisti. rozman je končal pri 21, Černelič, 
Ploj in Pavlovič pri 16, Ogorevc pri 13, Laktič pa pri 12 toč-
kah. v naslednjem krogu Podbočje gostuje v Smledniku pri 
ekipi druga pomoč. 

Plesala	med	svetovno	elito
KrŠKO, dUnaJ - Luka Vodlan in Maja Omovšek (PK Lukec) 
sta se po svoji prvi zmagi v razmeroma kratki skupni špor-
tni karieri, ki sta jo v začetku novembra dosegla v aleksan-
drovcu v BiH, na dunaju udeležila neuradnega odprtega sve-
tovnega prvenstva za vse starostne kategorije v standardnih 
in latinsko ameriških plesih. v svetovni konkurenci več kot 
1000 parov sta v standardnih plesih med starejšimi mladin-
ci dosegla 64. mesto, v skupni starostni kategoriji v dunaj-
skem valčku sta bila 58. med 210 pari, prav tako na 58. me-
sto sta se uvrstila v latinsko ameriških plesih med starejšimi 
mladinci, v latinsko ameriških plesih med člani pa sta pri-
stala na 130. mestu.

Vid	Zevnik	suvereno	na	EP
ČateŽ, veLenJe – na izbirni tekmi v krosu za nastop na 
evropskem prvenstvu, ki je potekala v velenju, je med mla-
dinci (letnik 1988 in mlajši) na 6700 metrov dolgi progi za-
nesljivo zmagal član aK Fit Brežice Vid Zevnik (letnik 1991). 
Obetavni Čatežan je drugouvrščenega premagal kar za 14 se-
kund. Sevničan Miha Povšič (1991) je bil deveti, še en član 
brežiškega kluba Jan Breznik (1990) pa 16. Med mladinkami 
je edina Posavka, Sevničanka Maja Teraž, odstopila.

Mandlovi	dva	pokalna	naslova
KrŠKO, LOGateC - na zaključni prireditvi triatlonske zveze 
Slovenije v Logatcu so podelili pokale in nagrade zmagoval-
cem slovenskega pokala v triatlonu, duatlonu in cici poka-
lu za sezono 2007. Nina Mandl je postala pokalna zmagoval-
ka v triatlonu in v duatlonu med mlajšimi mladinkami, Blaž 
Žmavčič je bil med kadeti tretji v triatlonu in peti v duat-
lonu, Nina Volčanjk je med kadetinjami osvojila 7. mesto v 
v triatlonu in 8. mesto v duatlonu, Nina Škoberne je osvo-
jila 15. mesto v duatlonu med starejšimi deklicami, Martin 
Škoberne pa 9. mesto med mlajšimi dečki v cici pokalu.

Pevčeva	s	številko	90	na	30.	
mesto
LeSKOveC, taernaBY - Smučarka Lorna Pevec iz Leskovca 
pri Krškem je v taernabyu na Švedskem v svojem prvem FiS 
slalomu osvojila zelo dobro 30. mesto. Med 120 tekmoval-
kami iz evrope se je s štartno številko 90 pogumno spoprije-
la z slabo progo in dobro začela novo sezono.

KrŠKO - Krški kegljači so se z gostovanja pri ekipi agroruše v 
zadnjem jesenskem krogu 3. lige vrnili z zmago s 5:3. Krčani 
so dobili tri dvoboje (Golja, Macur, Novak), podrli pa so tudi 
več kegljev (3139: 3175). na lestvici je po jesenskem delu v 
vodstvu Fužinar, ki je zbral 16 točk, drugouvrščena radenska 
jih ima 12, nafta 11 in Krško na četrtem mestu 10 točk. 

LeSKOveC – 20. novembra se je v OŠ Leskovec odvijalo šol-
sko občinsko prvenstvo v kategoriji deklic in dečkov do 9, 12 
in 15 let. tekmovanja se je udeležilo 40 učenk in učencev iz 
OŠ Podbočje, OŠ Koprivica, OŠ Brestanica in OŠ Jurija dalma-
tina Krško. Med fanti je v kategoriji do 9 let je zmagal Aljaž 
Bogolin pred Matejem Požunom in Simonom Vukom, v ka-
tegoriji do 12 let je zmagal Tomaž Kozmus pred Matevžem 
Kukovičičem in Urošem Bogovičem, v kategoriji do 15 let 
pa David Maksl pred Maksom Pečarjem in Žigo Škvorcem. 
Pri deklicah je v kategoriji do 12 let zmagala Laura Škvorc, 
druga je bila Tjaša Škvorc, tretja pa Lucija Kranjec, v ka-
tegoriji do 15 let pa je bila najboljša Erika Sluga pred Nino 
Kurinčič in Mojco Kozole. najboljši so prejeli medalje, na 
regijsko tekmovanje, ki bo 1. decembra v Brežicah, pa so se 
poleg dobitnikov medalj uvrstili še uvrščeni do 7. mesta.

GLOBOKO, SevniCa, MariBOr - na državnem prvenstvu v ju-
jitsu tehnikah za otroke do 15. leta starosti, ki je potekalo 
v Mariboru, so med 115 tekmovalci iz 8 klubov nastopili tudi 
člani dBv Katana iz Globokega in KBv ippon iz Sevnice. 19-
članska ekipa Katane je osvojila kar 12 medalj. v svojih ka-
tegorijah so zmagali Matej Knezič, Žan Obradovič, Tomaž 
Ban in Nina Kržan, druga mesta so osvojili Špela Obrado-
vič, Benjamin Kržan, Žiga Haler in Tjaša Cizl, tretja pa Ta-
mara Žarn, Jure Kolar, Kristjan Kežman in Janja Geršak. 
Blizu stopničk so bili tudi Sara Gregl, rok Selko (oba 4.) in 
elena Jurman (7. mesto). ekipa sevniškega ippona je osvo-
jila devet medalj. Prva mesta v svojih kategorijah so osvo-
jili Alja Kolman, Mojca Bence, Robi Pavčnik in Domen Bo-
žič, druga mesta so si priborili Sergej Teraž, Avgust Teraž 
in Adrian Klenovšek, bronaste medalje pa Žiga Kolman in 
Severin Stegenšek.

12	medalj	za	Katano,	9	za	Ippon

Občinski	šahovski	prvaki

Konec	suše	za	brežiške	
mladince

Krčani	jesen	končali	z	zmago

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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MINI TEATER LJUBLJANA:

ZAČARAN I  ŠTORKLJ I  
sreda, 5.12., ob 17.30 uri

za RUMENI ABONMA in izven

GREVA SE  JEŽKA 
muzikal / komedija

sobota, 8.12., ob 19.30 uri
za MODRI ABONMA in izven

JURE IVANUŠIČ:
KABARET

show
četrtek, 20.12., ob 19.00 uri

MARKO HATLAK 
IN FUNTANGO

koncert
četrtek, 27.12., ob 20.00 uri

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

Sončne	barve	
in	otroško	veselje	v	novem	

mladinskem	oddelku
Nedavna otvoritev mla-
dinskega oddelka v sta-
rem mestnem jedru na 
Cesti krških žrtev 47 
(nekdanja stavba Pre-
skrbe) je med našimi 
člani in uporabniki pov-
zročila poleg veselja gotovo tudi nekoliko zmede in slabe 
volje. Kljub temu upamo, da boste radi zahajali v ta pro-
stor, ki je zaživel v toplih sončnih barvah, oranžne in rde-
če obogaten z otroškim smehom.

Zakaj smo se preselili?
v knjižnici v Krškem se že desetletje srečujemo s hudo 
prostorsko stisko, zato se veselimo naše začasne nekajle-
tne rešitve, seveda le do izgradnje nove knjižnice v starem 
mestnem jedru Krškega.

Kaj smo z začasno selitvijo pridobili?
S selitvijo smo pridobili 220 m² prostorov. 
Otroci in mladina so pridobili skoraj še enkrat večje pro-
store, kot so jih imeli doslej, več računalniških delovnih 
mest za iskanje po internetu, pisanje nalog, več delovnih 
in bralnih kotičkov ter ločeno čitalnico, v kateri lahko pre-
birajo, pišejo ali le klepetajo. Predvsem pomembno pa je, 
da je to prostor, kjer se med seboj lahko družijo, smejijo, 
ustvarjajo ali potujejo po globusu. nenazadnje je obnova 
pritličja stare hiše na CKŽ 47 tudi korak k oživljanju dela 
mestnega jedra.  

Komu je oddelek namenjen in kakšno gradivo hranimo?
v mladinskem oddelku hranimo preko 20.000 enot pred-
vsem knjižnega gradiva za otroke in mladino, kar ne po-
meni, da nekoliko starejši člani in uporabniki ne smejo ali 
ne morejo zaiti v te sončne prostore. dobrodošli ste vsi, ki 
radi posežete po otroški literaturi ali le spremljate svoje 
malčke med iskanjem po knjižnih policah, računalniku ali 
obisku pravljičnih uric.

Kdaj je odprt?

Ponedeljek: 8.00 - 18.00
torek: 8.00 - 16.00
Sreda: 8.00 - 18.00
Četrtek: 8.00 - 18.00
Petek: 8.00 - 18.00
Sobota: 8.00 - 13.00

Kako nas prikličete?
Slišimo se na tel. številki 
07 4925582
izven delovnega časa pa lahko gradivo podaljšate tudi na 
bibliofon tel. št. 01 5634907 ali 031 909 007 ali preko in-
terneta. toplo vabljene vse generacije v naša oba oddelka 
v starem mestnem jedru tako na CKŽ 26 in CKŽ 47.

V ponedeljek, 3. decembra, na ta veSeLi dan KULtUre 
vas vabimo, da si podarite v branje dobro knjigo, vsi tisti, 
ki še niste člani, pa se lahko brezplačno vpišete in posta-
nete naši stalni bralci in obiskovalci.

Vabimo vas na zanimiva druženja in učenje: 

na delavnico ARANŽIRANJE DARIL ter pripravo 
NOVOLETNEGA ARANŽMAJA v torek, 4. 12. 2007 ob 16.00,

na tečaj SLOVENŠČINA ZA TUJCE
v ponedeljek, 3. 12. 2007 ob 16.00,

na tečaj kreativnega KUHANJA
v ponedeljek, 10. 12.2007 ob 16.00.

Za prijavo  pokličite Ljudsko univerzo Krško. 
Telefon: 488 11 73 do 28.11.2007. Število prostih mest je omejeno. 

Pokličite takoj, da vas drugi ne prehitijo.

Že prekaljena fotografa sta 
na ogled postavila fotografi-
je z motivom narave, in si-
cer Blaž Mirt s ciklom Utrinki 

Bohorja in Gorjancev, Hrvo-
je T. Oršanić pa fotografije 
iz cikla Zelena sotočja. Hr-
voje, ki se sicer tokrat ni 

Mirtovi	in	Oršanićevi	
motivi	narave
KRŠKO - Ob programu Kulturnega društva Leskovec pri Krškem je bila v sobo-
to, 24. novembra, v krški Dvorani v parku odprta fotografska razstava Blaža 
Mirta z Malega Kamna in Hrvoja Teodorja Oršanića iz Brežic. 

mogel udeležiti otvoritve 
razstave, velja tako poklic-
no kot tudi zasebno za ve-
likega častilca narave in se 

uvršča med najbolj prepo-
znavne ustvarjalce naravo-
slovne fotografije v Posavju 
in v Sloveniji, za svoja dela 

pa je prejel že številna pri-
znanja. Blaž se ukvarja s fo-
tografiranjem 12 let, v tem 
obdobju pa se je predsta-

vil ljubiteljem fotografije 
in umetnosti na petih samo-
stojnih, kakor tudi na števil-
nih skupinskih razstavah. 

Še pred otvoritvijo fotograf-
ske razstave, ki bo na ogled 
vse do 22. decembra, pa je 
vse od popoldanskih pa do 
večernih ur v dvorani v par-
ku potekala 2. etnološko-
muzejska delavnica, ki so jo 
pripravili v Slovenskem etno-
loškem društvu. Po besedah 
Helene rožman, predsednice 
društva, želijo v društvu pre-
ko tovrstnih delavnic vzpo-
staviti z ljubitelji zbiralci 
slovenske kulturne dedišči-
ne tako na območju države 
kot tudi v zamejstvu tesnej-
še sodelovanje, eden izmed 
ciljev pa je tudi v tem, da 
se izpostavi specifičnost in 
pestrost etnološke dedišči-
ne posameznega območja 
kot pomemben del turistič-
ne ponudbe. 

Bojana Mavsar

Utrinek klepeta med predsednico Sveta KS mesta Krško 
Jožico Mikulanc in Blažem Mirtom

Helena Rožman, 
predsednica Slovenskega 
etnološkega društva, 
je tudi kustosinja v 
kostanjeviški Galeriji 
Božidar Jakac

aFS Ozara Kranj v tem letu 
praznuje 55-letnico obstoja, 
70-članski ansambel plesal-
cev, pevcev in godcev ohra-
nja ljudski ples, pesem in 
običaje vseh slovenskih po-
krajin, na odrskih postavitvah 
želijo ljudska izročila pred-
staviti na čimbolj verodo-
stojen način, poudarek pa je 
na Gorenjski. Umetniški vod-
ja društva je Brane Šmid, z 
mentorji posameznih skupin 
in njihovimi člani je na arti-
škem odru na simbolni rav-
ni predstavil šrango, ki je se-
stavljena iz delčkov izročila, 
delno lokalnega in delno po-
krajinskega, s prihodom ma-
škar in prodajanjem kamele 
na poročni gostiji. v predsta-
vitev so vključili plesno, pev-
sko in godčevo znanje, v tej 
obliki pa je šranga postala 
del njihovega družabnega ži-
vljenja in hkrati lokalno pre-
poznavna.

Običaj ohceti v vaseh oko-
li artič, v času med obe-
ma svetovnima vojnama, so 
pred 10 leti raziskali čla-
ni domačega društva, veči-
no informacij so posredova-
li že preminuli ljudski godci 
Jože Žagar, Martin Radej 
in Franc Škofljanec, poseb-
no težo pa so imele informa-
cije Marije Petan in Jožeta 
Slovenca. tokrat so odrsko 
postavitev običaja pripravi-
li ljudski pevci Fantje arti-
ški in člani FS pod vodstvom 
Zdravka Dušiča. dogajanje 
so postavili na nevestinem 
domu po večerji, ko se je v 
največjem možnem prosto-
ru zbrala ožja svatovska za-
sedba, pa nevestini sorodni-
ki, botri in botrce. Slavje je 
vodil starešina, ki je dolo-

Ohcet	pri	nas	in	na	
Gorenjskem
ARTIČE – Folklorna skupina KUD Oton Zupančič in Fantje artiški so sredi novem-
bra v Prosvetnem domu gostili Akademsko folklorno skupino Ozara iz Kranja, go-
stujoči in domači folkloristi so občinstvu skušali predstaviti poroko, ki je danes 
intimno doživetje mladoporočencev, v preteklosti pa je bila eden glavnih mej-
nikov v človekovem življenju; zlasti pa želijo člani folklornih skupin na ta način 
ljudsko izročilo šeg in navad slovenskega ljudstva približati mlajšim.

čal vrstni red številnih na-
pitnic, pesmi, iger in plesov. 
Po večerji, ko se pojedli go-
vedino, je napovedal neve-

stin ples, točno opolnoči po-
snešitev neveste in zatem še 
številne »larme« - pobiranje 
denarja za vse, ki so delali 
na tej ohceti. Ob zori je na-

povedal konec ohceti, po na-
vadi so bili svatje pri neve-
sti še na kosilu, potem pa so 
se napotili na ženinov dom, 

kjer se je slavje nadaljeva-
lo. Za obiskovalce prireditve 
v artičah je bil to prijeten 
ohcetni večer. 

N. Jenko S.

Ribanje zelja

KrŠKO - v krški dvorani v parku je bila predstavitev knjige 
z naslovom Luč, tema in naše sence, ki jo je napisal nekda-
nji krški gospodarstvenik in politik Janez Rošker. rošker je 
knjigo zasnoval na dnevniških zapisih in pričevanjih svoje 
matere Cilke, ki so jih našli po njeni smrti, te pa je dopol-
nil s svojimi spomini na zgodnja otroška in mladostna leta. 
ta je, kakor življenje vseh članov družine rošker, kruto za-
znamovala druga svetovna vojna, pa tudi povojna leta, ki 
sta jih mama Cilka in oče Stanko rošker kot politična ob-
sojenca preživela po zaporih. Kot gosta sta na predstavitvi 
knjige sodelovala Radovan Hrast, avtor knjige viharnik na 
razpotjih časa in mag. Marjan Linasi, kustos – zgodovinar v 
Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu, roškerju 
pa se je tokrat s pričevanji pridružila tudi sestra Bogomila 
– Milenka.  B. M.

Se ne strinjate s katero od v Posavskem obzorniku zapisa-
nih trditev? Menite, da objavljeni podatki niso točni? ima-
te predlog za izboljšanje dela občinskih organov ali držav-
nih služb v Posavju? Se ne strinjate s stališči katerega od 
naših politikov? imate v vašem okolju probleme, za kate-
re menite, da bi jih lahko ali morali reševati bolje in hi-
treje? Posavski obzornik je priložnost za najširšo demokra-
tično razpravo o zelo različnih vprašanjih. izkoristite jo! 

In še uredniško navodilo: Vaši prispevki naj ne bodo dalj-
ši od 2.500 znakov (izjemoma 3.000), biti morajo podpisani 
in priložite jim svoj naslov. Prispevkov, ki vsebujejo osebne 
žalitve, ne bomo objavili.  

Uredništvo

Roškerjeva	knjiga	izstopila	iz	
»sence«

Sodelujte	
v	Posavskem	obzorniku!
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KrŠKO - nam se rola brez drog in alkohola je  preventiv-
ni program, namenjen mladostnikom v starosti od 13 do 18 
let, ki je nastal leta 2002 v sodelovanju med Policijsko po-
stajo Krško in Mladinskim centrom Krško. Oblikovan je bil 
predvsem zaradi pojava naraščajoče problematike tveganih 
oblik vedenja mladih. Mesec november je mesec prepreče-
vanja odvisnosti, zato ob tej priložnosti predstavljamo naš 
skupni tradicionalni preventivni projekt.

v Mladinskem centru Krško smo torej že šesto sezono zapo-
red v mesecu oktobru pričeli z naravoslovnimi dnevi nam se 
rola brez drog in alkohola po šolah v občini Krško. naravo-
slovni dnevi so namenjeni predvsem ozaveščanju in vzpo-
stavljanju pravilnega odnosa mladih do problematike dovo-
ljenih in nedovoljenih drog. Sestavljeni pa so iz treh kratkih 
predavanj za osnovnošolce ter predavanj bivših odvisnikov iz 
društva Srečanje za srednješolce, predavanjem pa na vseh 
šolah sledijo delavnice, ki so namenjene poglobljenemu po-
govoru na temo dovoljenih in nedovoljenih drog. Program je 
v osnovnih šolah namenjen učencem zadnjih razredov, v sre-
dnji šoli pa dijakom 2. letnikov različnih usmeritev.

naravoslovni dnevi so se pričeli v oktobru in se bodo vrsti-
li vse do januarja 2007. v letošnjem šolskem letu smo z na-
šim projektom prisotni na večini osnovnih šol v Občini Krško 
ter v Šolskem centru Krško-Sevnica. v preventivnem mesecu 
novembru smo ponavadi zelo aktivni in tudi v letošnjem smo 
izvedli naravoslovne dneve na OŠ Kostanjevica na Krki, OŠ 
Jurija dalmatina Krško ter OŠ Leskovec pri Krškem.

v projektu od vsega začetka prijazno sodelujejo Policijska 
postaja Krško, Center za preprečevanje in zdravljenje odvi-
snosti od nedovoljenih drog pri Zd Brežice, Center za social-
no delo Krško, društvo Srečanje ter večje število prostovolj-
cev Mladinskega centra Krško. naš projekt je bil tudi letos 
pozitivno sprejet s strani učencev in nenazadnje šol samih, 
ki naš program vsako leto umestijo v svoje urnike.

Mihaela Kovačič, koordinatorica projekta 

BreŽiCe - Že od leta 1999 deluje citrarski orkester Glasbene 
šole Brežice, ki trenutno šteje 23 članov. Citrarji smo stari 
od deset do dvajset let. Smo edini tak orkester v Sloveniji. 
vodi ga gospa Anita Veršec. Skupaj vadimo enkrat tedensko 

dve uri in imamo že kar velik nabor pesmi. igramo vse – od 
ljudskih pesmi do popevk. Kmalu načrtujemo tudi snemanje 
in izdajo zgoščenke ljudskih pesmi. Pred kratkim smo se od-
zvali povabilu in se predstavili v oddaji na zdravje. Snema-
nje za nas ni bilo mačji kašelj, a je vseeno potekalo vese-
lo in sproščeno. Odigrali smo ljudsko pesem. Preživeli smo 
lepo popoldne v Ljubljani in ni nam žal, da smo se udeležili 
snemanja, ker je bila za nas to nova in zanimiva izkušnja. 

Anja Urek,
učenka OŠ Artiče in predsednica citrarskega orkestra

KOStanJeviCa na KrKi - Čebelarska zveza Slovenije je sku-
paj z Ministrstvom za šolstvo 16. novembra pripravila dobro-
delno izobraževalno akcijo »en dan za zajtrk med slovenskih 
čebelarjev v naših vrtcih«. akcije so se udeležili tudi malčki 

iz vrtca pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. tako so 
v skupinah starejših sredinčkov ves teden potekale različne 
dejavnosti. najprej so skupaj predelali zgibanko »Čebelica, 
moja prijateljica«, ki jo je izdala Čebelarska zveza Slove-
nije. Hkrati je nastajal tudi plakat, ki je predstavil vse, kar 
najmlajši vedo in kar so zbrali o čebelah in medu. Pri zbira-
nju materiala so sodelovali tudi njihovi starši, dneve pa so 
si polepšali s pravljicami in pesmicami o čebelah. Obiskali 
so jih tudi predstavniki društva čebelarjev Kostanjevica na 
Krki, ki so na otrokom primeren način prikazali vlogo in delo 
čebelarja, skupaj pa so izdelali še svečke iz čebeljega voska 
in okušali domače pecivo z medom. v petek se je akcija »en 
dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev« razširila tudi na 
šolske otroke, tako da so za malico ta dan vsi učenci imeli 
cvetlični med, darilo domačih čebelarjev, v vrtcu pa so po-
leg medenega zajtrka pripravili tudi različne medene napit-
ke in se sladkali s pecivom, ki so ga spekli sami. 

BreStaniCa - v torek, 6. novembra, sta nas pri izbirnem 
predmetu šport za zdravje obiskala dva slovenska olimpij-
ca: letošnji svetovni podprvak meta kladiva Primož Kozmus 
in skakalec s palico Jure Rovan. Začeli smo v učilnici, kjer 
sta nam gosta ob gledanju video posnetkov pripovedovala 
vsak o svoji disciplini. Primož Kozmus, ki je bil letos drugi 

na svetovnem prvenstvu, na leto naredi okoli 10.000 metov 
tako, da se s kroglo, ki je privezana na žico in ima dobrih 7 
kilogramov, vrti v krogu in jo vrže. Ker v Sloveniji ni dvora-
ne, kjer bi lahko vadil mete, mora tudi pozimi metati zu-
naj. Jure rovan se trenutno manj pojavlja v medijih, druga-
če pa je bil nekaj let nazaj zelo izpostavljen. Jure skače s 
palico, zato potrebuje palico, blazino in luknjo, ki je dolga 
20 cm, kamor se palica zapiči. dosegel je zelo dobre uspe-
he in podrl državni rekord. Po koncu predavanja smo odšli 
v telovadnico, kjer smo dobili v roke palico, s katero skače-
jo skakalci, ter disk, kroglo in kladivo. Pogledat nas je prišla 
tudi gospa ravnateljica, ki se še spominja Primoža Kozmusa, 
ko je hodil v našo šolo. Povedala je tudi dve anekdoti iz teh 
let. Športnikoma se je lepo zahvalila za obisk. 

Nina Resnik, 9.a
OŠ Adama Bohoriča Brestanica

dOBOva - v mesecu oktobru smo pred vrtcem najdihojca v 
dobovi že 30. leto zapored praznovali prihod "tetke jeseni". 
na praznovanje smo povabili otroke iz vrtca in njihove dru-
žine ter otroke iz krajevne skupnosti, ki ne obiskujejo vrt-

ca. Značilne delavnice na dan praznovanja so oblikovanje iz 
naravnega materiala, peka kostanja, krompirja in jabolk ter 
trenje orehov in lešnikov. Za popestitev smo se lahko vozili 
s konjskimi vpregami. Otroci so lahko uživali v ježi konjev, 
ponijev in oslička. Poleg delavnic smo gostom postregli ja-
bolčni zavitek, sadje, sok in kavo. Praznovanja se je udele-
žila tudi ravnateljica Biserka Čančer. Za nami je še eno pri-
jetno, zdaj že tradicionalno druženje, ki nam bo ostalo v 
lepem spominu.  V.Č.

KrŠKO - društvo izvir za prostovoljno delo, preventivo in 
svetovanje že več let izvaja program trening socialnih ve-
ščin, ki se je izkazal kot dobra metoda za delo z mladostni-
ki. v okviru tega programa udeleženci s pomočjo izkušenih 
mentorjev raziskujejo pomen in vrednost boljšega spozna-
vanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih in odnosov, 
v katere vsakodnevno vstopamo. Ker v šolskem sistemu ve-
likokrat ni ne časa ne prostora za bolj poglobljene pogovore 
o določenih mladim pomembnih temah, so lahko takšne de-
lavnice dobra priložnost, za sproščen pogovor.

treningi socialnih veščin v društvu izvir običajno potekajo 
enkrat tedensko v popoldanskem času, ker pa smo opazili, 
da je udeležba med tednom slaba, smo se odločili, da pro-
gram izvedemo na nekoliko drugačen način. 2. in 3. novem-
bra smo v društvu organizirali t.i. vikend treninga socialnih 
veščin, kar pomeni, da smo program izvedli dva dni zapored 
in z večjim številom aktivnosti hkrati. Mentorji in skupina 
mladostnikov so se za konec tedna nastanili v hramu v vrbo-
vem Logu na Brezovski Gori, kjer so tudi prenočili. Program 
je bil skrbno prijavljen in je poleg različnih tematskih de-
lavnic, ki so sestavljene iz iger, pogovorov, izkustvenih vaj, 
kratkih razlag, iger vlog itd., vključeval tudi druženje ob 
gledanju filmov, glasbi in družabnih igrah. vikend je uspel 
nad pričakovanji, saj so udeleženci vikenda ocenili izvedbo 
kot zelo zabavno in poučno, v delavnicah pa so vseskozi ak-
tivno sodelovali. v sproščenem vzdušju, ob zabavi in druže-
nju, kjer so se spletla nova in še trdnejša prijateljstva, je 
bilo mladostnikom omogočeno pridobiti  tudi določene soci-
alne veščine, ki bodo doprinesle k lažji premostitvi osebnih 
težav ter krepitvi samopodobe v prihodnje.

Za Društvo Izvir - Alenka Vrhovšek 

Brežiški	citrarski	orkester

Člani citrarskega orkestra z voditeljema oddaje Na 
zdravje

Tetka	jesen	v	dobovskem	
vrtcu

Otroci so med drugim uživali tudi v ježi konjev.

„Nam	se	rola	brez	drog	in	
alkohola“	

Čebelarji	na	obisku	v	vrtcu

Obisk čebelarjev je otrokom popestril dan.

Treningi	socialnih	veščin	za	
mladostnike

Udeleženci vikenda treninga socialnih veščin

Obisk	atletov	v	OŠ	Brestanica

Primož Kozmus in Jure Rovan z brestaniškimi šolarji

POdBOČJe - v vrtcu Levček pri OŠ Podbočje so potekale raz-
lične delavnice na temo jeseni.v skupini Metuljčkov (3-6 
let) je potekala ustvarjalna delavnica, na kateri so izde-
lovali bučne „strahce“ iz papirja, posladkali pa so se tudi 

s pečenimi jabolki, ki so bila zelo slastna in dobra. Strahce 
so izdelovali tako, da so najprej s škarjami izrezali bučo iz 
kartona, nato pa so nanjo nalepili oranžne koščke papirja. 
Otroci so bili nad „strahci“ zelo navdušeni in so se z njimi 
tudi fotografirali.  Tina Čimžar in Verica Cizerle

Izdelovali	so	„strahce“

Podboški vrtičkarji kot „strahci“

KrŠKO - v soboto, 8. decembra, bo v Mladinskem centru Kr-
ško potekala tržnica mladinskih organizacij. Mladinski svet 
Krško (MSK) se je za organizacijo takšnega dogodka odlo-
čil predvsem z razlogom, da poskuša združiti različne orga-
nizacije, katerih program je namenjen mladim. Zato je ta-
kšen dogodek, kot je tržnica mladinskih organizacij, zelo 
pomemben in ga ne gre zamuditi. Že od 17.00 dalje bo-
ste lahko v prostorih Mladinskega centra Krško spoznali de-
javnosti vseh vključenih organizacij skozi njihove originalne 
predstavitve. Mogoče boste imeli priložnost poskusiti tudi 
kakšne domače kulinarične dobrote. tržnica se bo zaključi-
la s koncertnim dogodkom s strani lokalnih glasbenih skupin. 
vsekakor je to dogodek, ki ga ne gre zamuditi.

R.S.

Tržnica	mladinskih	
organizacij

INFORMACIJSKO SREDIŠČE POKRAJINE POSAVJE
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SevniCa - v soboto, 17. no-
vembra, so v Mladinskem 
centru Sevnica uspešno za-
ključili festival za mlade 
glasbene skupine First chan-
ce festival 2007. na 11 pre-
dizborih, na katerih se je 
od februarja do septembra 
2007 pomerilo več kot 50 
mladih glasbenih skupin, so 
dobili 11 zmagovalcev, od 
katerih se jih je devet po-
merilo za lepe nagrade v fi-
nalu. S pomočjo strokovne 
komisije, ki so jo sestavlja-
li Ivo Rimc – Ivč, bobnar pri 
skupinah Leeloojamais in da 
Phenomena in nekdanji član 
skupin demolition Group in 
Laibach, Boštjan Imenšek – 
kitarist skupine Mi2, in do-
mača glasbena mojstra – ex 
»jugo zvezda« bobnar Jani 
Košir in strastni ljubljenec 
klaviatur Matthias Jasbetz, 
ter glasov publike so izbra-
li najboljše med najboljši-
mi in jim podelili lepe na-
grade. Zmagala je jazz rock 
zasedba trio K iz Sevnice, ki 
si je prislužila snemanje vi-
deospota in glasbene podla-
ge ter intervju in powerplay 
na radiu energy in Studio d. 
drugo mesto je osvojila sku-
pina Kansky iz Ljubljane, 
tretje pa Chakra iz Sloven-
skih Konjic. Posavske barve 
je zastopala še skupina May 
iz Kostanjevice na Krki, ki je 
bila deveta. Festival bodo 
izvedli tudi v letu 2008.

Trio	K	zmagovalec	
First	chance	
festivala

Še živ spomina na včasih 
zelo cenjeno jabolko, ki so 
ga v daljni preteklosti iz-
važali celo v zahodno evro-
po in v rusijo, na angleškem 
trgu pa je bilo priznano kot 
posebna specialiteta, je že-
lela iztrgati pozabi Sevni-
čanka Jerca Šantej - in njen 
trud je padel na plodna tla. 
vrtec Ciciban, skupina roži-
ce z vzgojiteljicama Sonjo 
Simončič in Branko Konaj-
zler, se je v letu 2006/2007 
prijavil na razpis turistične 
zveze Slovenije v okviru pro-
jekta turizem in vrtec ter 
začel z ustvarjanjem podo-
be sevniške voščenke – slad-
ko dišečega rumenega jabol-
ka. v sodelovanju z zavodom 
KŠtM so k snovanju povabili 
še ustvarjalce iz domačega 
kraja, ki so sevniško »ušen-
ko« upodobili na slikarskem 
platnu. nastala je prikupna, 
prijetna, zanimiva, nevsak-
danja razstava o sevniški vo-
ščenki - jabolku posebne vr-

Ideja	je	padla	na	plodna	tla
KrMeLJ - razvoj računalnikov in računalniške tehnologije 
prinaša tudi zabavno plat zgodbe, ki se je veselijo tudi mla-
di v Krmelju, kjer je 28. in 29. oktobra že peto leto pote-
kal tradicionalni Lan Party. Udeležilo se ga je 60 igralcev, 

ki so tekmovali v najbolj igrani igri Call of duty 2. Organi-
zirali so dve vrsti tekmovanj, v „deatmatchu“ in „Search 
and destroyju“. v „deatmatchu“ je zmagal igralec Fastix, 
ki je igral za ekipo intense, in si tako priboril grafično kar-
tico Geforce 8800GtS. v „Search and destroyju“ je zmaga-
la ekipa intense. drugi so bili team six, tretje mesto pa je 
ostalo v rokah domačinov team KPG. nagradni sklad je bil 
1000 evrov.
Organizatorji se že dogovarjajo za nov dogodek - Lan Party, 
na katerem bo sodelovalo 180 igralcev v različnih igrah, kot 
so npr. Warcraft, Fifa, Quake, Counter-strike in seveda Call 
of duty 4. več informacij je na voljo na www.msk-kpg.com. 

Krmeljski	Lan	Party

Prizor z Lan Partyja v Krmelju

KrŠKO - Projekt Glasbena al-
ternativa Posavja (G:a:P) se 
počasi zaključuje. vseh 14 
vključenih glasbenih skupin 
iz posavske regije je igra-
lo na koncertih v Čebeln'aku 
(Mladinski center Krško). 
Prav tako so v sklopu pro-
jekta v studiu Multimedij-
skega centra Posavja posne-
li avtorsko skladbo. Sedaj 
lahko le še čakamo na izid 
zgoščenk, da bodo sadovi 
njihovega dela postali javni. 
Predvidoma konec decem-
bra naj bi izšla Cd in dvd s 
posnetki skupin, vključenih 
v projekt. na avdio Cd plo-
šči bodo zbrane vse sklad-

Glasbena	alternativa	Posavja

Čebelarska zveza Sloveni-
je je pripravila za najmlajše 
akcijo, da bi z njo opozorila 
na kakovosten slovenski med 
ter njegove zdravilne učin-
ke. K sodelovanju je tako 
povabila vrtce v različnih 
slovenskih krajih. K omenje-
nemu projektu, ki so ga po-
imenovali »en dan med slo-

venskih čebelarjev za zajtrk 
v naših vrtcih«, so pristopili 
tudi v artiškem ringaraja.v 
ta namen so se v artičah do-
gajale najrazličnejše aktiv-
nosti in tudi preko zgibanke 
so seznanjali tako otroke kot 
njihove starše o koristnosti 
čebeljih pridelkov. vse sku-

Vrtičkarji	so	se	sladkali	
z	medom
ARTIČE - V okviru vseslovenskega projekta »En dan med slovenskih čebelarjev 
za zajtrk v naših vrtcih« so tudi v artiškem vrtcu Ringaraja pripravili najrazlič-
nejše aktivnosti ter se v petek, 16. novembra, z njim za zajtrk tudi posladkali. 

pine vrtičkarjev so ustvarja-
le na temo čebelice, izde-
lali so plakat, risali in lepili 
čebelnjake ter okušali tudi 
različne vrste medu. v akci-
jo pa so se vključili še nji-
hovi starši ter poskrbeli za 
slikovni material, vosek in 
celo panj. v petek, 16. no-
vembra, so pričeli dan z me-
denim zajtrkom. dogodku v 

vrtcu, ki ga vodi Nataša Pe-
telinc, so prisostvovali tudi 
ravnateljica Vesna Bogo-
vič, brežiška podžupanja 
Patricia Čular, o čebelah in 
vsem, kar je povezano z nji-
mi, pa sta vrtičkarje pouči-
la čebelarja Jože Kelhar iz 
Cundrovca in Tine Vimpol-
šek iz Brežic. 

M. Kalčič M.

Pred medenim zajtrkom so artiški vrtičkarji poklepetali 
z brežiško podžupanjo Patricio Čular. 

SEVNICA – V okviru praznovanja občinskega praznika Občine Sevnica je pote-
kala v četrtek, 15. novembra, v galeriji sevniškega gradu otvoritev razstave 
otroških izdelkov Vrtca Ciciban Sevnica in likovnih del sevniških ustvarjalcev. 
Tema snovanja je bila sevniška voščenka - stara, a zelo priznana vrsta jabol-
ka, ki jo mnogi bolje poznajo pod imenom »ušenka«

ste, ki raste na sevniškem 
območju, vendar ga že zelo 
redko najdemo v sadovnja-
kih – in to je še ena podoba 
naravnega bogastva, ki izgi-
nja iz našega okolja. Otvori-
tveni program na razstavi z 

naslovom Sevniška voščen-
ka je jabolko so popestrili 
učenci Glasbene šole Sevni-
ca z igranjem na citre in na 
flavte.

Smilja Radi
Foto: Ljubo Motore

Najmlajši ustvarjalci "sevniške voščenke" iz skupine 
Rožice Vrtca Ciciban Sevnica, za njimi stojijo od leve 
proti desni: Branka Konajzler, Sonja Simončič, Jerca 
Šantej, Rudi Ameršek, Irena Ameršek, Milena Roštohar, 
Peter Vene in Nena Bedek.

be, ki so jih posneli v studij-
ski sobi Mladinskega centra 
Krško (MMCP). Skladbe so 
zelo raznolike, saj se glas-
beni stili posameznih skupin 
izredno razlikujejo med se-
boj. Med drugimi lahko sliši-
te ska ritme, punk melodijo, 
metal solo vložke in tudi do-
bri stari rock se najde vmes. 
Poleg Cd plošče bo izšel tudi 
video dvd, na katerem bodo 
zbrani posnetki glasbenih 
skupin s koncertov v klubu 
Čebeln'ak. Za poslastico smo 
pa še vključili intervju z le-
gendami „alter-scene“ v Po-
savju - Milošem Radosavlje-
vičem, Urošem Srpčičem in 

Goranom Šalamonom. 
v prvi polovici leta 2008 sle-
di še promoviranje vključe-
nih skupin po slovenskih klu-
bih. v projekt G:a:P je bilo 
vključenih 14 skupin: Mo-
mento, Uranium Pills, rann, 
incubator of death, Splash 
the toilet, Kronika, Liquf, 
destruktorji, the road, Fi-
nal approach, Growing rats, 
agrokultura, Blasted Mind in 
Snowblind. Projekt je pod-
prlo Ministrstvo za kulturo.

Rok Sanda, MC Krško

SenOvO - Otroci iz vrtca pri OŠ Xiv. divizije Senovo smo se 
odpravili na sprehod po dežju. Podjetje Hribši d.o.o. nam je 

doniralo lepe pisane pelerine, za kar se gospodu ivanu Hrib-
šku najlepše zahvaljujemo, saj nam je s tem omogočil giba-
nje na svežem zraku tudi v dežju. Kaj pa je še večji užitek 
kot »po lužah cmok, cmok«?

Mojca Gorenc, vzgojiteljica

„Po	lužah	cmok,	cmok“

Petkove prireditve, ki se je 
odvijala v termah Čatež, se 
je udeležilo poleg izbranih 
Zoisovih štipendistov in nji-
hovih staršev še veliko rav-
nateljev in drugih osebnosti 
iz javnega življenja, brežiški 
župan Ivan Molan in podžu-
pana Sevnice Srečko Ocvirk 
ter Krškega Cveto Sršen. 
Zbrane je v uvodu nagovo-
ril direktor Območne služ-
be Sevnica Anton Koren, 
ki je pojasnil, da je komisi-
ja izmed 70 prijav po stro-
gih kriterijih izbrala leto-
šnje Zoisove nagrajence, ki 
so se pridružili veliki Zoiso-
vi družini štipendistov. Mar-
ko Štrovs, državni sekretar 
na Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve, je 
med drugim zbranim spo-
ročil, da zahteva sedanja 
družba vedno več dodane 
vrednosti. „Zato na ministr-
stvu skrbimo tudi za takšno 
vrsto spodbude, obenem pa 
puščamo prosto pot pri izbi-
ri študija. Čestitam vam za 

Nadarjeni	učenci	zopet	
prejemniki	Zoisovih	štipendij
ČATEŽ OB SAVI - V petek, 23. novembra, je sevniška Območna služba Zavoda 
RS za zaposlovanje pripravila posebno slovesnost, na kateri so podelili Zoiso-
ve štipendije za šolsko leto 2007/2008. Letošnjih prejemnikov je 41, slavno-
stni govornik pa je bil direktor brežiške bolnišnice Anton Zorko.

prejeto in želim, da bi zase 
izbrali kar najboljše,“ je za-
ključil.

Slavnostna potrdila pa je 41 
novim posavskim štipendis-
tom podelila generalna di-
rektorica Zavoda rS za za-
poslovanje Marija Poglajen, 
ki je dejala, da beležijo do 
sedaj že 24 tisoč podelje-
nih štipendij za nadarjene 
ter dodala, da je bilo v pre-
teklem letu 13 tisoč štipen-
distov, ki jim je država na-

menila 25 milijonov evrov. 
Slavnostni govornik je bil 
direktor Splošne bolnišnice 
Brežice Anton Zorko, ki se 
je spominjal znanih doma-
činov kot spodbude mladim 
nadarjenim štipendistom. 
„Bili ste izbrani, ker ste se 
izkazali kot umetniško nad-
povprečni potencial, tudi s 
tem lahko dosežete velike 
cilje, vendar pot do tja vse-
eno ni lahka. Prepričan sem, 
da vam bodo prisluhnili tudi 
vaši starši in vam pomaga-
li, zato le čimbolj razvijajte 
svoje intelektualne potenci-
ale,“ je med drugim dejal 
Zorko. 
Program je povezovala Bar-
bara Pungerčič, ki se je po-
govarjala tudi z nekdanjo 
Zoisovo štipendistko dr. Si-
mono Kranjc. Umetniško pa 
so ga izpopolnili Marko Fer-
lan na kitari ter vokalni jazz 
duo Tjaša Fabjančič in Mi-
chael Logger. 

M. Kalčič M. 

Slavnostni govornik Anton 
Zorko

Osnovna šola artiče ima 
pod svojim okriljem tudi 
vrtec, ki so mu nadeli ime 
ringaraja. Za vrtičkarje, ki 
jih je v letošnjem šolskem 
letu 88, kar pomeni štiri in 
pol oddelke, skrbi 15 zapo-
slenih, kot ocenjujejo, pa 
imajo z njihovega okoli-
ša 70-odstotno vključenost 
otrok. 
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Prodam 21 silažnih bal prve 
košnje (sejana travnik 2), 
cena 40 €/kom oz. po dogo-
voru. tel.: 041 664 254

Prodam ugodno pocinkane 
loke in stebričke za tunele 
(rabljeno) za pokritje nasa-
dov jagod, vrtov in rastlinja-
kov. tel.: 051 823 515 

Prodam bukova kalana drva, 
na 25 cm ali grobo za cen-
tralno ali kamin (okolica 
Brežic). tel.: 07 49 64 096 

Prodam zelo kvalitetno rde-
če in belo vino, cca. 200 li-
trov vsakega, menjam tudi 
za prašiča ali drva. 
tel.: 07 49 56 473 

OBVESTILA, PREJELI SMO

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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 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!

P R E J E L I  S M O

MARJAN GABRIČ

ZaHvaLa
Po težki bolezni nas je zapustil ljubi mož, ate,  

dedek, brat, stric in tast

iz Sevnice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste mu izkazali spoštovanje in ga tako množično 
pospremili na njegovi zadnji poti, Združenju borcev za vrednote 
nOB Sevnica, praporščakom, kvartetu iz Ljubljane za lepo 
zapete pesmi in trobentaču za žalostinke.
Hvala za besede slovesa županu Kristijanu Jancu, Silvu Gorencu 
in Berti Logar.
Hvala za izrečena pisna in ustna sožalja, za podarjeno cvetje 
in sveče.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi njegovi

Kogar ljubimo,
Nikoli ne umre
Le daleč je…

JOŽEFA DROBNE

ZaHvaLa

iznenada nas je zapustila ljuba 
žena, mami, babica in sestra

iz Sevnice
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na nje-
ni zadnji poti. Zahvaljujemo se g. župniku za opravljen obred 
in g. vrtovšku za opravljene pogrebne storitve. Hvala vsem 
za pisna in ustna sožalja, za podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala osebju zdravstvenega doma Sevnica, da ste ji po-
magali pri njenih zdravstvenih težavah.

njeni: mož Franci, hčerka Jelka, sin Zoran z ženo nado, vnuki 
Matic, iza in ela ter sestre elza, Julči in anica.

	 Vino	Brežice	d.d.
	 Cesta	Bratov	Cerjakov	33
	 8250	BREŽICE
	 tel:	+386	7	466	84	30
	 fax:+	386	7	466	84	32

Zaradi	reorganizacije	proizvodnega	procesa	in	
logistike	vabimo	k	sodelovanju	in	razpisujemo:

5	prostih	delovnih	mest	
skladiščnika	(m/ž)

Od	kandidatov	pričakujemo:
V.	stopnjo	ekonomsko	–	komercialne	smeri	oz.		
izobrazba	druge	ustrezne	smeri	
2	letne	delovne	izkušnje	na	podobnih	delih
Izpit	 za	 viličarja	 (možnost	 opravljanja	 izpita		
v	podjetju)
Poznavanje	dela	z	računalnikom
Sposobnost	vodenja	manjših	skupin

Delovna	razmerja	bomo	sklenili	za	nedoločen	čas	
s	3	mesečnim	poskusnim	delom.

Ponudbe	 za	 delo	 z	 dokazili	 o	 ustrezni	 izobrazbi	
pošljite	na	naslov:	
Vino	 Brežice	 d.	 d.,	 Cesta	 Bratov	 Cerjakov	 33,	
Brežice.	Rok	za	prijavo:	8	dni	od	objave	v	časopisu	
do	vljučno	7.12.2007.









Zahvala	prodajalkam
Skupina strank, ki se pogosto drenjamo v prodajalni obutve 
Žilnik v Brežicah, se na ta način želimo zahvaliti prodajal-
kama Alenki in Mariji, ki se z zavzetostjo, potrpežljivostjo, 
svetovanjem in prijaznostjo trudijo ugoditi potrebam, že-
ljam in modi naših nog. Sta svetal zgled v prevečkrat nepri-
jaznem in odtujenem svetu, za stopala naših nog in posre-
dno še duha pa blagodejen balzam in olajšanje.

Brežičanke različnih generacij (naslov v uredništvu)   

Oddam kolo, smuči + čevlje, 
rolerje + čelado, za deklico 
do 5  let. tel.: 041 769 896

Iščem dvosobno stanovanje 
v okolici Brežic ali manjšo 
hišo. tel.: 041 578 863

Kupim otroške smuči 70 – 80 
cm in smučarske čevlje št. 
26. tel.: 031 569 209

Kupim trosilec umetnega 
gnoja. tel.: 07 49 56 664

Kupim zazidljivo parcelo ali 
staro hišo na območju Krškega 
in okolice. tel.: 031 597 649

Kupim srnasto kozo, brejo, 
staro do tri leta. tel.: 041 
501 417 (zvečer)

Najamem dvosobno stano-
vanje na Senovem, v Bre-
stanici, Krškem ali Brežicah. 
tel.: 031 403 092

Prodam vinograd v Šedmu 
(okolica Senovega), okoli 20 
arov, možna gradnja zidani-
ce, vodovod na parceli. tel.: 
041 740 845

Prodam stanovanje v Breži-
cah. tel.: 041 935 804

Prodam stanovanje v Breži-
cah, 68 m², cena po dogovo-
ru. tel.: 041 244 661

Prodam ugodno Opel Omego 
1,8 karavan, z vlečno klju-
ko, l. 93, vozen, neregistri-
ran. tel.: 031 533 071

Prodam Mercedes C 280, au-
tomatik, črne barve, prvi la-
stnik, prevoženih 120.000 
km, letnik 94, lepo ohra-
njen, cena 3.800 €. 
tel.: 031 524 204

Prodam motokultivator Hon-
da 700, 10 KM, s priključki: 
obračalni plug, freza, plitvi, 
globoki noži 60 cm, drobilnik 
grud 80 cm. 
tel.: 031 415 488

Prodam vitrino 3d, program 
Walker, skoraj novo, cena 
350 €. tel.: 031 786 378

Prodam malo rabljeno sne-
žno frezo rolba Mutor, dva 
vijaka, leseno prešo na ka-
men ter 500 litrov rdečega 
vina. tel.: 031 717 624

Prodam traktor Universal 
445 dtC 198, 4 x 4 kabina, 
1600 ur, lepo ohranjen. 
tel.: 051 802 325

Prodam dve leti staro kuhi-
njo 2 m, s hladilnikom in po-
mivalnim koritom, ter tridel-
no garderobno omaro, cena 
300 €. tel.: 031 688 422

Prodam ugodno dve novi 
moški obleki, št. 54, v črni 
in modri barvi, cena 60 €. 
tel.:  031 431 725

Prodam posteljo alples, 
dim. 120 x 200 cm, dobro 
ohranjeno, cena po dogovo-
ru. tel.: 07 49 61 585

Prodam potni list iz leta 
1938, Kraljevine Jugoslavi-
je, z oznako in žigom Krške-
ga. tel.: 031 728 121 

Prodam žametno sedežno 
garnituro, kotno 2+3, 220 x 
260 m, dobro ohranjeno, cena 
ugodna. tel.: 051 258 778

Prodam ugodno cca. 100 let 
star klavir. tel.: 040 748 154

Prodam profilne škarje, 45 
t, z osnovnim orodjem. 
tel.: 031 218 221

Prodam dva hrastova soda 
500 in 300 litrov. 
tel.: 041 741 067

Prodam cepilec za drva – sve-
der na traktorski pogon, cena 
300 €. tel.: 031 572 150

Prodam ugodno slamo – ba-
lirano v kockah. 
tel.: 07 49 67 337

Prodam suha drva. 
tel.: 041 653 309

Prodam balirano krmo, zavi-
to v folijo. 
tel.: 07 81 42 851
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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 
Matjaž Mirt,  
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 
5. december. 
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,  
13. decembra 2007.

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
P r i r e d i t v e  m e d  2 9 .  n o v e m b r o m  i n  1 2 .  d e c 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:

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

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

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

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

Četrtek, 29. 11.
od 16.00 do 18.00 v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi: 
božično-novoletna delavnica - izdelovanje rož iz krep pa-
pirja
od 16.00 do 18.00 v MC Sevnica: ustvarjalnica za otroke
od 16.00 do 18.00 v spodnji telovadnici OŠ Sava Kladnika 
Sevnica: plesna delavnica - hip-hop 
od 16.00 do 17.00 v zgornji telovadnici OŠ Sava Kladnika 
Sevnica: joga za osnovnošolce
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: veseloigra „v var-
stveno delovnem centru je veselo“ v izvedbi varovancev 
vdC Krško - Leskovec
ob 17.00 v telovadnici OŠ Globoko: 17. glasbeni festival, 
nastopajo učenci OŠ Globoko, plesna skupina hot ladies iz 
Brestanice in tamburašice Glasbene šole Brežice
ob 18.00 na gradu Sevnica: odprtje stalne zbirke „Kamni 
govorijo“ in premiera filma „ajdovski gradec skozi stoletja“

Petek, 30. 11.
od 8.00 do 14.00: dan odprtih vrat v zavodu inde – Posav-
je, zaposlitvenem centru
ob 17.00 v večnamenskem prostoru OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: božično-novoletni koncert otroške-
ga in mladinskega pevskega zbora ter cerkvenega pevske-
ga zbora, po koncertu še praznični sejem
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): veseloigra "Skrivnosti iz 
šolskega veceja" v izvedbi gledališke skupine OŠ Leskovec 
ob 19.00 v domu svobode Brestanica: večer ob topli peči v 
izvedbi igralcev in pevcev Kd Svoboda Brestanica, citrarke 
Jasmine Levičar, harmonikarja Mata Zakonjška in folklor-
ne skupine dKd Svoboda Senovo

Sobota, 1. 12.
ob 7.00 s parkirišča pri restavraciji Štefanič v Brežicah: 
odhod na Polhograjsko planinsko pot
od 8.00 do 12.00 v OŠ Blanca: praznične delavnice za 
učence in starše 
od 9.00 do 12.00 na sejemskem prostoru pred OŠ Sevni-
ca: sejemski direndaj
od 9.00 do 11.00 v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi: bo-
žično-novoletna delavnica - izdelovanje adventnih venč-
kov 
od 9.00 do 16.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: prost vstop v vse stalne zbirke in začasne razsta-
ve, ob 10.30 v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: nova 
postavitev izbora grafik Bogdana Borčića, ob 12.00 v La-
mutovem likovnem salonu: strokovno vodstvo dr. andre-
ja Smrekarja po razstavi Jože Gorjup - neizživeto hrepe-
nenje
ob 10.00 v MC Sevnica: ustvarjalna delavnica za otroke - 
izdelovanje novoletnih voščilnic
ob 17.00 v farni cerkvi v tržišču: miklavževanje 
ob 16.00 v športni dvorani Sevnica: dijaški festival Mali-
nuc – športne in dijaške igre, stojnice mladinskih organi-
zacij, kulturni program, nastopi glasbenih skupin, „krst fa-
zanov“
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: zaključni koncert ob 
50. obletnici Pihalnega orkestra videm Krško

Nedelja, 2. 12.
ob 9.00 v prostorih intime design Krmelj: šahovski turnir - 
26. memorial Borisa debelaka
ob 16.00 v župnijski cerkvi na Studencu: miklavževanje z 
igrico Franca Juvana "Kdo bo zmagal"

Ponedeljek, 3. 12.
ob 19.00 v dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: kle-
pet s svetovno popotnico Benko Pulko in predstavitev nje-
nega življenjskega potopisa Pocestnica
ob 19.30 v športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 
med reprezentancama Slovenije in Švice
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Torek, 4. 12.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Marje Bo-
žič „vaša hrana naj bo zdravilo“ 
ob 16.00 na Ljudski univerzi Krško: delavnica aranžiranja 
daril ter priprave novoletnega aranžmaja
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: lutkovna predstava 
"Pepelka in obisk Miklavža", za abonma in izven

Sreda, 5. 12. 
od 9.00 do 17.00 v dvorani v parku Krško: Miklavžev se-
jem rokodelskih izdelkov s posavskega podeželja
ob 16.30 v MC Brežice: Pravljična vasica - pravljica in kre-
ativne delavnice
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: miklavževanje - Mi-
klavževa igra, prihod miklavža s spremstvom in obdarova-
nje otrok
ob 17.30 v Kulturnem domu Krško: lutkovna predstava 
"Začarani štorklji", za rumeni abonma in izven
ob 18.00 v kulturnem domu Podbočje: miklavževanje
ob 19.00 v Kd Krško: potopisno predavanje - Madagaskar

Četrtek, 6. 12.
ob 12.00 v Kulturnem domu Krško: okrogla miza „Primeri do-
bre prakse pri delu z žrtvami nasilja na področju Posavja“
od 16.00 do 18.00 v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi: bo-
žično-novoletna delavnica - izdelovanje novoletnih voščilnic
ob 18.00 v MC Sevnica: odprtje razstave del Mihe Grač-
nerja "Črno na belem"

Petek, 7. 12.
ob 18.00 v kulturno-mladinskem domu na Lukovcu: Mi-
klavžev koncert
ob 19.00 v Kulturni dvorani v Sevnici: antična komedi-
ja "Lizistrata" v izvedbi KUd Franjo Stiplovšek Gimnazi-
je Brežice
ob 20.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje o Kitajski
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Butnhrupn koncert 

Sobota, 8. 12.
ob 6.00 z avtobusne postaje Sevnica: sobotni planinski iz-
let v hrvaško Zagorje
ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: novoletni turnir v ju-
jitsu športnih borbah
ob 13.00 v galeriji in etno art turizmu Špiler v Kostanj-
ku: novoletno druženje ZPM Krško – predstava Poroka či-
stilke Marije v izvedbi Mojce Partljič, ogled galerije, dru-
žabno srečanje
od 14.00 do 16.00 v SMC Sevnica: ustvarjalne delavni-
ce za otroke 
ob 15.00 v športni dvorani Sevnica: dan košarke - predsta-
vitev košarkarske šole
od 17.00 dalje v MC Krško: tržnica mladinskih organizacij 
ob 18.00 v gasilskem domu telče: predstava "Pismonoša 
aljoša in Miklavž"
ob 19.00 v domu Xiv. divizije Senovo: antična komedi-
ja "Lizistrata" v izvedbi KUd Franjo Stiplovšek Gimnazi-
je Brežice
ob 19.00 v kulturni dvorani Gd Studenec: komedija "do-
hodnina" v izvedbi Kd Leskovec pri Krškem
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: muzikal/komedija 
"Greva se Ježka", za modri abonma in izven
ob 20.00 v kulturni dvorani Šentjanž: potopisno predava-
nje o skandinavskih državah

Torek, 11. 12.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Zorka vi-
čarja „O astronomiji“

Sreda, 12. 12. 
ob 16.30 v MC Brežice: Pravljična vasica - pravljica in kre-
ativne delavnice
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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 seno – sladko, v koc-
kah, cca. 400 kock. 
tel.: 041 791 507

Prodam 20 m³ suhih drv, 
cena po dogovoru. 
tel.: 041 839 802

Prodam kovinsko ogrodje za 
gugalnico s sedežem, cena po 
dogovoru. tel.: 07 81 40 972

Prodam kvalitetno rdeče 
in belo vino rizling, plavec, 
kraljevina, pinot, bizeljsko-
sremiški okoliš, letnik 2007. 
tel.: 031 466 504

Prodam rdeče vino ter doma-
če žganje. tel.: 041 904 815

Prodam več prašičev, težkih 
od 70 do 150 kg, krmljenih z 
domačo krmo, ter suha bu-
kova in mešana drva. 
tel.: 07 49 75 373 (zvečer) 

Prodam orehe. 
tel.: 031 244 548 

Prodam 300 litrov nove-
ga belega vina, letnik 2007, 
lahko tudi v manjši količini. 
tel.: 07 49 56 080

Prodam rdeče vino za 1,10 € 
in frankinjo za 1,67 €. 
tel.: 040 982 599

Prodam kvalitetno vino mo-
dro frankinjo, letnik 2007, 
možna menjava za odojke. 
tel.: 07 47 78 214

Prodam večjo količino do-
mačega žganja »tepkovec«, 
cena po dogovoru. 
tel.: 041 229 343

Prodam vino, belo in rde-
če, letnik 2007, zelo dobro, 
cena 1€/liter, večjo količino 
pripeljem na dom. 
tel.: 041 720 308

Prodam vino, belo in rdeče, 
letnik 2006, ter modro fran-
kinjo, letnik 2007. 
tel.: 031 305 839

Prodam psičke pasme zlati pri-
našalec, čistokrvne, cepljene, 
brez rodovnika, cena po dogo-
voru. tel.: 041 742 891

Prodam preležan hlevski 
gnoj. tel.: 07 49 76 130

Prodam orehova jedrca 
odlične kvalitete. 
tel.: 041 369 641

Prodam telico simentalko, 
primerno za pripust, in te-
ličko, staro 5 tednov. 
tel.: 07 49 51 320

Prodam prašiča, težkega cca 
220 kg, krmljenega z doma-
čo hrano, možen zakol, cena 
1,50 € žive teže ali 2,10 € - 
polovica. tel.: 040 432 445 

Prodam prašiča, težkega 
170 kg, domače reje, mo-
žnost zakola na domu. 
tel.: 07 81 89 150

Prodam telička simentalca, 
cena po dogovoru, ter suha 
metrska drva. tel.: 
07 81 89 265

Prodam orehova jedrca, 200 
litrov letošnjega vina – cvič-
ka in Omego 2,0 i, letnik 
1996, po delih. 
tel.: 07 49 21 254

Prodam dva prašiča in slamo 
v kockah. tel.: 07 49 20 493

Prodam dve telički limuzin, 
stari 10 tednov. 
tel.: 031 843 282

Prodam bursko kozo, brejo, 
staro tri leta. tel.: 041 377 
860

Prodam ugodno jedilni 
krompir romana. 
tel.: 07 49 75 309 

Prodam prašiče, težke od 
80 do 130 kg, v prosti reji in 
svinjsko mast. 
tel.:040 202 022

Prodam dva prašiča, težka 
od 130 do 160 kg. 
tel.: 041 594 443

Prodam prašiča, jedilni beli 
krompir, masivno spalnico sta-
rejše izdelave, menjam tudi 
za cviček. tel.: 041 581 492

Prodam prašiče, težke od 
130 do 170 kg, in krompir 
kalinford in romano. 
tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

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

Stiki: 48-letni moški išče 
samsko žensko, staro od 40 
do 50 let. Pošlji SMS. 
tel.: 040 906 095

Pomoč: Če potrebuje stano-
vanje ženska ali mamica ali 
mlada družina, naj se  javi 
52-letnemu moškemu, ki za-
radi bolezni potrebuje po-
moč v gospodinjstvu, možno 
dedovanje. tel.: 031 533 071

Pomoč: Če ste voljni pomaga-
ti v gospodinjstvu v Brežicah, 
pokličite. tel.: 040 817 254

Pomoč: Prosim, da mi kdo 
podari lesen »hoblpank« ali 
mi ga proda po simbolični 
ceni. tel.: 031 839 237

Iščem: Pevec - tenorist iz 
Posavja iščem trio ali an-
sambel za resno delo – fraj-
tonarica. 
tel.: 031 595 485  
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Zadnje čase se po skoraj 
vseh lokalnih radijskih po-
stajah vrti pesem Še te lju-
bim oz. Još te uvik volim, 
kot je naslov pesmi v hrva-

ščini, našega novega pevca 
Boštjana Dirnbeka iz dre-
novca pri Leskovcu. Boštjan 
je pesem posnel v studiu v 
Splitu. Pri sami pesmi pa so 
mu veliko pomagali prija-
telji iz dalmacije: alan ni-
žetić, ki je napisal glasbo, 
aranžma je prispeval ante 
Gašpardi v sodelovanju z 
alenom nižetičem, besedilo 
v slovenščini pa je Boštjano-
vo. S to pesmijo si je Boštjan 
uresničil dolgoletno željo po 
pevski karieri.
Pesem sama se je »dobro pri-
jela«, uvrstila se je na zgor-
nja mesta več glasbenih le-
stvic, kar pa je razumljivo, 
saj združuje nam tako pri-
ljubljen dalmatinski melos 
in lepo sporočilo ljubezni.

J.Z.

Iz	Drenovca	na	
vrh	glasbenih	
lestvic

SevniCa – v letos obnovlje-
ni in odpri grajski kavarni 
sevniškega gradu je poteka-
la v četrtek, 22. novembra,  
predstavitev pesmi s prve 
zgoščenke vokalne ženske 
skupine Coronke iz Boštanja, 
ki letos obeležujejo tudi 20-
letnico uspešnega glasbene-

Glasbeni	večer	v	sevniški	
grajski	kavarni

Od leve proti desni: Nataša Kreše, Romana Pokorn (umetniški vodja), Melita 
Železnik, Zdenka Kozinc, Tadeja Krnc in Polonca Gačnik ter voditeljica Bernarda 
Žarn. 
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ga delovanja. na zgoščenki 
je 12 pesmi in med njimi sta 
dve, za kateri sta besedilo 
prispevali Zdenka Kozinc in 
romana Pokrn, avtor glasbe 
je Boris Pokorn. Za zanimivo 
grafično podobo zgoščenke 
je poskrbel akademski sli-
kar alojz Konec iz Sevnice. 

Umetniški glasbeni večer je 
povezovala Bernarda Žarn, 
priljubljen televizijski obraz 
iz Posavja. Jubilejni koncert 
vokalne skupine Coronke bo 
potekal 22. decembra v Kul-
turni dvorani Sevnica.

Smilja Radi
foto: Ljubo Motore

na muhi ...

SEVNICA – Sevniški župan Kristijan Janc se tudi letos 
ni izneveril zdaj že tradicionalni navadi, da »glavno 
fešto« ob občinskem prazniku okrasi z eno izmed zvezd 
slovenske zabavne scene. Takole je letos cvet sevniške 
občine v jedilnici Lisce animirala »vroča« Natalija. 
Foto: Ljubo Motore.

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

KRŠKO – Pred nedavnimi volitvami državnega svetnika 
iz Posavja je temperatura med Brežicami in Krškim 
narasla do vrelišča, pritiski na edino elektorico iz nove 
občine Kostanjevica na Krki pa so se vrstili do zadnjega 
dne. Kot je videti na fotografiji, je bila »gužva« tudi 
na volišču, vendar se je pod budnim očesom volilne 
komisije vse srečno končalo.


