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Volilnih upravičencev, ki so 
lahko glasovali na 55 volilnih 
mestih, je bilo 14.630, volil-
na udeležba pa je bila 53,68-
odstotna. V torek, v sredo in 
v četrtek je na predčasnih 
nadomestnih volitvah glaso-
valo 163 volilnih upravičenk 
in upravičencev, zanimanja 
za glasovanje po pošti ni bilo. 
Na dan volitev je bilo odda-
nih 24 neveljavnih glasovnic. 
V času poteka volitev ni bila 
zabeležena nobena kršitev 
volilnega molka. Novoizvo-
ljeni župan Srečko Ocvirk, 
ki je bil rezultata izredno ve-
sel (želel si ga je, pričakoval 
pa ga ni že v prvem krogu), 
bo začel opravljati funkcijo 
takoj, ko se bodo s končnim 
rezultatom volitev na seji se-
znanili člani Občinskega sve-
ta občine Sevnica.  
Hkrati so potekale še volitve 
za  po enega nadomestnega 
krajevnega svetnika v kra-
jevnih skupnostih Sevnica, 

Župan bo Srečko Ocvirk
SEVNICA – V nedeljo, 12. oktobra, so volivke in volivci v občini Sevnica na na-
domestnih volitvah izbirali novega župana za mandatno obdobje dveh let. Med 
šestimi kandidati je največ glasov prejel kandidat SLS in dosedanji podžupan 
Srečko Ocvirk, in sicer 53,52 odstotkov, s 26,33 odstotki je na drugem mestu 
pristala Meri Kelemina, na tretjem z 9,85 odstotki Breda Drenek Sotošek, na 
četrtem s 7,20 odstotki Zdravko Mastnak, na predzadnjem z 2,6 odstotkoma 
Robert Kaše in na zadnjem, šestem mestu z 0,9 odstotka Marjan Zidarič. 

Novoizvoljenemu sevniškemu županu Srečku Ocvirku, ki se 
je v pogovoru ob razglasitvi neuradnih volilnih rezultatov 
označil za odločnega, vendar ne prenagljenega človeka, 
je med prvimi čestitala Meri Kelemina.

Blanca, Boštanj in Stude-
nec (zaradi zapolnitve števi-
la članov v svetih KS po le-
tošnji tragični nesreči pri HE 
Blanca). Na ta mesta so bili 
izbrani: Marjan Gracar (KS 

Blanca), Alojz Udovč (KS 
Boštanj), Jože Gorišek (KS 
Sevnica) in Dušan Markošek 
(KS Studenec).

Smilja Radi, 
foto: Petra Biderman

„Sprememba uredbe, ki ure-
ja nadomestilo, je nekoliko 
pravičnejša kot doslej – me-
rilo za dodeljevanje odško-
dnine za omejeno rabo pro-
stora se namreč opredeljuje 
z oddaljenostjo od jedrskega 
objekta in poseljenostjo. Pr-
vič doslej upošteva tudi skla-
dišče jedrskih odpadkov in 
tako ponuja nekoliko bolj ce-
lovito obravnavo in odgovor-
nost do okolja, v katerem se 
ti objekti nahajajo,” je spre-
membo uredbe za Posavski 
obzornik pokomentiral eden 
njenih tvorcev, še vedno ak-
tualni minister za gospodar-
stvo mag. Andrej Vizjak. 

Po dosedanji ureditvi je lev-
ji delež nadomestila pripadel 
občini, na območju katere se 
nahaja jedrska elektrarna, 

Več in bolj pravična delitev 
"jedrskega" nadomestila
POSAVJE, LJUBLJANA – V skladu s spremenjeno in dopolnjeno Uredbo o merilih 
za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedr-
skega objekta, ki jo je Vlada RS izdala prejšnji četrtek, 9. oktobra, bodo posa-
vske občine dobivale okoli 2,5 milijona evrov več letnega nadomestila, do njega 
pa bosta poleg občin Krško, Brežice in Sevnica upravičeni še občini Kozje in Ko-
stanjevica na Krki. Območje nadomestila se v uredbi iz 2,5 km namreč razširja 
na območje načrtovanja ukrepov v primeru jedrske nesreče oz. na 10 km. 

torej občini Krško, ki ji NEK 
plačuje 4,7 milijone evrov le-
tno. Poleg tega si skupaj z ob-
činama Brežice in Sevnica od 
leta 2004 dalje po ključu šte-
vila prebivalcev deli še dobra 

2,5 milijona evrov letnega 
nadomestila za skladiščenje 
NSRAO (plačnik je GEN ener-
gija preko Sklada NEK), krška 
in brežiška občina pa po de-

Spremembo uredbe je vlada sprejela na svoji 182 seji. 
(foto: TV Krško)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Danes popoldne se bo po več kot 
trimesečnem premoru sestal Občinski svet občine Kostanje-
vica na Krki. Občinska uprava bo predstavila poročilo o iz-
vrševanju proračuna v prvem letošnjem polletju, Nadzorni 
odbor pa vmesno poročilo o nadzoru zaključnega računa za 
leto 2007. Na dnevnem redu sta med drugim še sprememba 
sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov pred-
šolske vzgoje v občini ter program dela gospodarskih javnih 
služb za letos, zagotovo pa se je pri svetnikih in svetnicah 
„nabralo“ tudi precej vprašanj, predlogov in pobud.  P.P.

Po treh mesecih in pol znova 	
v svetniške klopi 

LJUBLJANA - Vlada RS je na torkovi seji na predlog Mini-
strstva za gospodarstvo namesto Danila Marina v nadzorni 
sveta družbe Gen energija d.o.o. imenovala Staneta Paj-
ka. Ravno tako na predlog Ministrstva za gospodarstvo pa 
je iz nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrar-
ne d.o.o. razrešila Franca Bogoviča zaradi nezdružljivosti 
funkcije poslanca in članstva v nadzornem svetu.

LJUBLJANA, SEVNICA - Vlada RS je v torek, 14. oktobra, Ob-
čini Sevnica izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ure-
ditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega 
načrta za HE Blanca s pogoji načrtovanja. Gre za gradnjo 
mostu čez reko Savo pri  Logu s cestno navezavo na G1-5 Zi-
dani Most – Boštanj – Krško - Drnovo in ceste R3-679 Rade-
če – Breg – Sevnica - Brestanica ter ukinitev nivojskih pre-
hodov omenjene ceste R3-679 z glavno železniško progo in 
njihovo prestavitev na severno stran železniške proge. Ob 
tem je Vlada določila pogoje za načrtovanje, ki morajo biti 
zajeti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu in pred-
stavljeni Vladi. 

Pajk nadzornik GEN energije

Soglasje za lokalne načrte 

Brežiški šolarji so ta teden razposajeni zasedli v živahne 
barve odeto obnovljeno OŠ, potem ko so bili od začetka 
šolskega leta razseljeni na različnih lokacijah po mestu. 
Vsi šolski prostori so povsem obnovljeni, slavnostna 
otvoritev pa bo 24. oktobra. Več na strani 15.
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POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji – uredniki: Marija Kalčič Mirtič,
Bojana Mavsar, Peter Pavlovič, Suzana 
Vahtarič

Stalne sodelavke in sodelavci: Tanja 
Grabrijan, Alenka Mirt Iskra, Maruša 
Mavsar, Natja Jenko Sunčič, Smilja Radi, 
Ljubo Motore

TEHNIČNA EKIPA
Matjaž Mirt (prelom in priprava za tisk)
Jože Macur, Andrej Pinterič

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej, Maruša Mavsar, Vanja 
Božič
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

PE DOPISNIŠTVO BREŽICE
Vodja dopisništva: Marija Kalčič Mirtič
Naslov: Cesta prvih borcev 17, Brežice 
(Mestni atrij)
Telefon: 07 49 63 344
E-pošta: studio.brezice@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotografij 
ne vračamo in ne honoriramo.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 

sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo tako, da nam sporočijo svoj 
naslov po pošti, e-pošti ali faksu. Plačali 
bodo samo stroške pošiljanja, ki znašajo za 
eno leto oz. 26 številk: naslovnikom v Slo-
veniji – 15 EUR, v Evropska uniji – 30 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB: SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (22/2008) bo izšla v 
četrtek, 30. oktobra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. oktober.

POPRAVEK prispevka »Posavski obzornik brez pomoči 
države«, objavljenega v štirinajstdnevniku Posavski 
obzornik na strani 2, dne 18.09.2008

Radio Sevnica in Radio Brežice

Gospodu Silvestru Mavsarju, sicer direktorju in odgovor-
nemu uredniku Posavskega obzornika, je zanimivo, da sta 
bili na razpisu Ministrstva za kulturo uspešni podjetji dveh 
nekdanjih posavskih radijskih postaj Radio Brežice d.o.o. 
in Radio Sevnica d.o.o., še posebej mu je zanimivo za sle-
dnjo, t.j. Radio Sevnica d.o.o..

Meni, Edvardu Štrausu, sicer direktorju obeh omenjenih 
radijskih postaj, pa je zanimivo, da gospod Mavsar, kar 
tako, brez meni znanega kriterija, dve radijski postaji, ki 
delujeta v Posavju ter redno zaposlujeta 6 ljudi in sodelu-
jeta še z enkrat toliko honorarnimi sodelavci (vsi so iz Po-
savja), označi za »bivši« posavski radijski postaji. Še bolj 
mi je zanimivo oz. se sprašujem, ali gospod Mavsar pozna 
Zakon o medijih, ki bi ga kot odgovorni urednik in direktor 
moral poznati. Bojim se, da ne, saj v nasprotnem primeru 
dvomim, da bi zapisal takšno neumnost.

Morda pa jaz nimam prav in Posavski obzornik sploh ni po-
savski časopis, ampak je ljubljanski; v kolofonu sem na-
mreč prebral, da ga tiskajo v Ljubljani.

Prav zanima me, katere kriterije gospod Mavsar uporablja, 
ko klasificira medije na posavske in neposavske in na tiste, 
ki območje Posavja samo pokrivajo.

Edvard Štraus
Brežice, 02.10. 2008

V skladu z določili Zakona o me-
dijih vam v nadaljevanju posre-
dujemo pojasnilo v zvezi s član-
kom avtorja Silvestra Mavsarja 
z naslovom »Poskrbeli za poste-
lje, kaj pa ljudje?«, ki je bil ob-
javljen v Posavskem obzorniku 2. 
oktobra 2008 na 2. strani. 

V omenjenem članku avtor med 
drugim navaja, da vodstvo bol-
nišnice na prvo mesto postavlja 
predvsem investicije v opremo in 
objekte medtem, ko so ljudje oz. 
zaposleni v bolnišnici postavljeni 
na drugo mesto.

V Splošni bolnišnici Brežice je te-
koče leto kar zadeva prenove nje-
nih prostorov kot tudi nakupa po-
trebne opreme dokaj pestro. Tako 
so se nekatera gradbena dela že 
zaključila, številna druga pa se še 
izvajajo (obnova bolnišničnih sa-
nitarij, hodnik med rentgenom 
in internim oddelkom, zamenja-
va strehe na ambulantno-polikli-
ničnem traktu, obnova kuhinje). 
Letos bo poleg obnovitvenih del 
opravljen tudi nakup opreme, 
kot so rentgenski aparat s C lo-
kom, video gastroskop, pomivalni 
trak za kuhinjo, bolnišnične po-
stelje, ipd.. 

Bolnišnica je za navedene inve-
sticije pridobila sofinanciranje s 
strani države, lokalnih skupno-
sti in drugih subjektov. Odobrena 
proračunska sredstva pa je v skla-
du z veljavno zakonodajo potreb-

Pojasnilo k članku z naslovom:

»Poskrbeli za postelje, kaj pa ljudje?«
no porabiti do konca leta, sicer 
bodo zapadla in jih v prihodnjem 
letu bolnišnica ne bo mogla pora-
biti. Zato se navedene investici-
je izvajajo prednostno. Ne naza-
dnje tudi te investicije posredno 
kot tudi neposredno vplivajo na 
delo bolnišničnega osebja kot 
tudi na njihovo zadovoljstvo.

Ena izmed ključnih nalog novega 
vodstva bolnišnice pa je tudi dvig 
zadovoljstva zaposlenih in izbolj-
šanje medsebojnih odnosov, kar 
bo ne nazadnje vodilo tudi do 
boljših storitev za uporabnike.

Za izboljšanje zadovoljstva za-
poslenih je bilo izvedenih več 
ukrepov. Nekatera izmed njih na-
vajamo v nadaljevanju. Ker se 
zavedamo pomena zadovoljstva 
zaposlenih se trenutno izvaja an-
keta, v kateri smo jih povpraša-
li o njihovi oceni in zadovoljstvu 
z vodstvom bolnišnice kot tudi o 
samih ukrepih – tako tistih, ki so 
bili že izvedeni, kot tudi o tistih, 
ki bi jih bilo potrebno po njiho-
vem mnenju sprejeti v prihodnje. 
Prav tako potekajo z zaposlenimi 
razgovori (tako individualni kot 
skupinski oz. oddelčni) glede raz-
ličnih vprašanj .

Čez vse leto potekajo številna 
strokovna usposabljanja zaposle-
nih, ki so organizirana v okviru 
bolnišnice (npr. usposabljanje na 
temo Zakona o pacientovih pra-
vicah, letnih razgovorov, paliativ-

ne oskrbe ipd.), poleg tega pa se 
zaposleni redno udeležujejo tudi 
seminarjev, konferenc in usposa-
bljanj izven zavoda.

V sodelovanju z zaposlenimi so 
ustanovljene različne projektne 
skupine za pripravo projektov na 
različnih področjih (dnevni odde-
lek, negovalni oddelek, centralna 
administracija in centralni spre-
jem, interni čistilni servis), usta-
novljena pa je tudi posebna de-
lovna skupina za odpravo težav 
na področju zdravstvene nege. 
Glavni namen oz. cilj te skupine 
je pregledati ustreznost razvrsti-
tve delavcev v zdravstveni negi 
na tipična delovna mesta na pod-
lagi nedavno izvedene prevedbe 
plač v javnem sektorju, kot tudi 
poklicnih kompetenc v dejavno-
sti zdravstvene in babiške nege. 
Poleg tega bo omenjena skupina 
opravila tudi popis vseh organi-
zacijskih in drugih težav po posa-
meznih oddelkih in specialističnih 
ambulantah ter podala predloge 
ukrepov za izboljšanje razmer in 
roke za njihovo uresničitev.

V skladu s svojimi finančnimi zmo-
žnostmi in potrjenim kadrovskim 
načrtom bolnišnica skrbi tudi za 
kadrovske zadeve. V organizacij-
skih enotah, kjer obstajajo potre-
be po dodatnih zaposlitvah, se le-
te poskušajo tudi zagotoviti. Od 
konca maja letos je bilo tako 6 
novih zaposlitev, za 6 zaposlenih 
je bilo spremenjeno delovno raz-

merje iz določenega v nedoločen 
čas, za 7 zaposlenih pa je bilo za-
radi nadomeščanja ali povečane-
ga obsega dela podaljšano delov-
no razmerje za določen čas.

In ne nazadnje, a ne najmanj 
pomembno, se odpravljajo tudi 
plačna nesorazmerja, ki so nasta-
la po opravljeni prevedbi plač.

V Splošni bolnišnici Brežice si 
tudi zelo prizadevamo, da bi bili 
v bolnišnici v čim večji meri za-
posleni iz lokalnega oz. domače-
ga okolja in da se obetavni mladi 
kadri ne bi množično odseljeva-
li. S tem namenom je bolnišni-
ca v okviru regijske štipendijske 
sheme razpisala 11 štipendij za 
študente na medicinski fakulteti. 
Ob tem pa velja tudi odkrito po-
vedati, da bolnišnica svojim za-
poslenim velikokrat ne more po-
nuditi enakih pogojev za delo, 
kot jih svojim zaposlenim ponu-
jajo večji zdravstveni zavodi v 
okolici in v Ljubljani.

Bolnišnica Brežice je javni zdra-
vstveni zavod, ki ga je ustanovi-
la Republika Slovenija. Bolnišni-
ca izvaja program, ki ga vsako 
leto dogovori z Zavodom za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije. V 
članku očitane namere o privati-
zaciji niso del programa vodstva 
bolnišnice in njenih organov.

Javni zdravstveni zavod
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

www.skb.si

Avtomobilski krediti
Izberite nov ali rabljen avtomobil, mi pa bomo poskrbeli, 
da si ga boste lahko privoščili.

Dodatne informacije in informativne izračune dobite v vseh poslovalnicah 
SKB in na www.skb.si. 

* Oprostitev stroškov zavarovanja je v pristojnosti poslovalnice, ki vodi osebni račun stranke, ob upoštevanju  
  veljavnih določil kreditiranja.

¡ odplačilna doba: od 1 do 8 let;

¡ stroški odobritve za stranko SKB: 1,50 % od zneska kredita, 
najmanj 35,00 EUR in največ 131,00 EUR;

¡ brez stroškov zavarovanja za kredit do 3 let*; stranki, ki prejema 
plačo na osebni račun v SKB že najmanj 6 mesecev;

¡ obrestna mera: - spremenljiva: 3 mesečni EURIBOR + 2,50 %,
- fiksna: 7,30 %,
- enotna obrestna mera za stranke in nestranke ter
  za vse dobe odplačevanja;

¡ nižja obrestna mera za Generalijeve zavarovance.

setino te vsote dobivata še 
od ARAO za sodelovanje v po-
stopku sprejemanja DPN za 
odlagališče NSRAO. Posavje 
tako letno prejme dobrih 7,7 
milijonov evrov nadomestil za 
omejeno rabo prostora.

Ker bi po dosedanji uredbi ko-
nec leta 2008 posavske obči-
ne ostale brez že omenje-
nih 2,5 milijona evrov letno, 
nova uredba uvaja t.i. preho-
dno obdobje do 31.3.2009, v 
katerem se bo omenjeni zne-
sek razdelil – po kriteriju šte-
vila prebivalcev – še na občini 
Kozje in Kostanjevica na Krki, 
ki ju ravno tako zajame 10-
kilometrski pas okoli nuklear-
ke. Ostali dve točki nadome-
stil v tem obdobju ostaneta 
nespremenjeni.

Po izteku prehodnega obdo-
bja, v katerem mora biti spre-

jet DPN za odlagališče oz. 
izbrana lokacija zanj, pa na-
stopijo spremembe. 4,7 mili-
jone evrov iz naslova lokaci-
je jedrskega objekta si bo po 
posebnem ključu (50 % direk-
tno občini, kjer je objekt, 50 
% pa po formuli za 10 km pas) 
razdelilo že omenjenih pet 
občin, občini, na območju ka-
tere bo določena lokacija za 
odlagališče, pa bo pripadlo 
vseh 2,5 milijona evrov na-
domestila za jedrske odpad-
ke (plačnik ARAO). Uredba 
uvaja dodatnih 2,5 milijona 
evrov za vse občine (plačnik 
Sklad NEK), ki so del 10-kilo-
metrskega pasu, razdelile pa 
si ga bodo po številu prebival-
cev. Nobena od občin naj ne 
bi dobila manj sredstev, kot 
jih dobiva sedaj, skupni zne-
sek nadomestil pa bo skoraj 
9,8 milijonov evrov. Sredstva 
bodo po novem namenjena 

nadaljevanje s 1. strani
ne le za omejeno rabo pro-
stora, pač pa tudi za izbolj-
šanje kvalitete življenja, ob-
čine pa bodo morale posebej 
voditi plan porabe teh sred-
stev, s čimer bo zagotovljena 
večja preglednost nad njiho-
vo porabo.

S spremembo uredbe je za-
dovoljen tudi krški župan 
Franc Bogovič, ki poudar-
ja, da na občini iščejo način, 
kako dodatnih 1,5 milijona 
evrov nadomestila razdeliti 
občanom. „Zato je že obja-
vljen razpis za sofinanciranje 
priključka na kanalizacijsko 
omrežje in za male čistil-
ne naprave v višini od 95 % 
v 1500-metrskem pasu okoli 
NEK do dobrih 70 % za osta-
le občane. V naslednjem letu 
bo sledil še razpis za ukrepe 
za učinkovito rabo energije, 
se pravi za menjavo fasad, 
oken in kurilnih elementov,“ 
pravi župan in  dodaja, da za 
bolj neposredno obliko indi-
vidualne rente niso našli za-
konske osnove.

„Pozdravljam dolgo pričako-
vano uredbo, saj smo bili v 
občini Brežice velikokrat ne-
zadovoljni s starim načinom 
uredbe oz. načinom razdelje-
vanja sredstev, ki je priznaval 
nadomestilo samo tistim ob-
činam, kjer se jedrski objekt 
nahaja,“ je zadovoljen tudi 
brežiški župan Ivan Molan. 
„Vsi bi želeli od NEK več sred-

stev, vendar je pomemb-
na pridobitev nove uredbe, 
da spoštuje načelo dogovora 
iz prejšnjih let – da se sred-
stva nadomestila ne zmanjša-
jo nobeni občini, ampak da se 
najde dodaten vir sredstev za 
ta namen. Nova uredba je do-
bra osnova za še boljše odno-
se v regiji, dodatna sredstva 
pa bodo omogočila lažje za-
gotavljanje pogojev za večjo 
kakovost življenjskega stan-
darda,“ še dodaja župan.

Nova uredba je po Vizjakovih 
besedah tudi osnova za raz-
mišljanja o povečanju jedr-
skih kapacitet. „Nadomesti-
lo za omejeno rabo prostora 
se plačuje glede na moč, to-
rej je s tem nastavljen tudi 
zametek za drugi blok, kaj-
ti v kolikor bo povečana moč 
jedrskega objekta, se bo s 
tem proporcionalno poveča-
lo tudi nadomestilo,“ pravi 
minister. Po njegovem pre-
pričanju nova vlada v ured-
bo ne bo posegala, saj se tudi 
stranke, ki bodo sestavlja-
le novo koalicijo, zavedajo, 
da v prihodnosti ne bo sta-
bilne energetske oskrbe brez 
podaljšanja življenjske dobe 
in nadgradnje NEK. „Nado-
mestilo je minimum, ki ga je 
slovenska energetika dolžna 
temu okolju. Težko si pred-
stavljam, da bi kdo posegal v 
to,“ meni Vizjak.

Peter Pavlovič

Več in bolj pravična delitev »jedrskega« nadomestila

Vodja sektorja kriminalistič-
ne policije na PU Krško Fran-
ce Božičnik je povedal, da so 
policijsko preiskavo zaključili, 
potekala pa je v dveh smereh. 
Proučili so okoliščine za nesre-
čo na prelivnih poljih in ne-
srečo, ki se je zgodila prvemu 
čolnu, saj se je le-ta zaletel v 
most ter prevrnil kmalu po za-
četku spusta. Ob tem je poja-
snil, da je preiskava odkrila, 
da za nesrečo na prelivnih po-
ljih niso našli znakov kaznive-
ga dejanja, zato so konec sep-
tembra podali le poročilo na 
krško Okrožno državno tožil-
stvo. V začetku tedna pa so is-
temu tožilstvu zaradi nesreče 
prvega čolna podali kazensko 
ovadbo zoper 50-letnika z ob-
močja Posavja (šlo naj bi za iz-
posojevalca čolnov), ki ga ute-
meljeno sumijo povzročitve 
splošne nevarnosti z zagrože-
no kaznijo do treh let zapora, 
saj naj bi preiskava pokazala, 
da kanuji niso bili primerno 
opremljeni in tudi niso bili pri-
merni za plovbo po tem delu 
Save. Preiskovalci so bili mne-
nja, da se spust po nesreči pr-
vega čolna z ostalimi čolni ne 
bi smel nadaljevati. 

Preiskava umora podjetnika 
Edvarda Klobase iz Brestani-

Ovadba za nesrečo pri Blanci
BREŽICE – Policijska uprava Krško je prejšnji četrtek skli-
cala novinarsko konferenco z namenom, da javnost se-
znani s serijo vlomov in prijetjem osumljencev, vendar je 
veliko bolj kot to prisotne zanimal razplet policijske pre-
iskave o julijski nesreči na Savi pri HE Blanca. 

ce, ki je bil umorjen konec 
marca lani, še ni zaključena, 
prav tako še ni zaključena 
preiskava o požaru v krškem 
Zdravstvenem domu, kjer je 
zagorelo letošnjega 1. sep-
tembra. 

V minulih dveh mesecih se 
je v Posavju, pa tudi na celj-
skem in novomeškem obmo-
čju, zgodilo več vlomov, šlo 
pa naj bi za serijske vlomil-
ce. Ob tem je komandir PP 
Krško Stanislav Zupančič po-
vedal, so ob pomoči informa-
cij občana vlomilce izsledi-
li v Brestanici. Šlo je za tri 
hrvaške državljane, dva mo-
ška, stara okrog 40 let, in 13-
letno deklico, ki je bila prav 
tako udeležena pri vseh vlo-
mih. Osumljenci so bili pri 
svojem delu zelo predrzni, 
vlamljali so podnevi, v glav-
nem pa kradli denar in zla-
tnino oziroma nakit. Po pr-
vih ocenah so si pridobili za 
okoli 16.000 evrov protiprav-
ne premoženjske koristi. Oba 
moška so priprli in jima gro-
zi kazen do treh let zapora, 
nato pa tudi izgon iz drža-
ve. Po mladoletnico je pri-
šla mama.
 

M. Kalčič M. 
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Radodarna bizeljska zemlja 
in klima sta ob znanju pe-
ninam prinesli osem šampi-
onskih naslovov, 53 zlatih in 
velikih zlatih medalj ter 35 
srebrnih. 
Nosijo naslov „hiša kakovo-
sti“ Reda svetega Fortuna-
ta, leta 1996 so za delovanje 
na področju kulture pitja pe-
nin prejeli visoko odlikova-
nje šampanjskega viteškega 
reda iz Francije. Nagradam 
se pridružuje oktobrska na-
grada Občine Brežice. Eno-
log in vinogradnik je v dru-
žinskem podjetju s 40-letnico 
delovanja ponudbo razširil z 
vrhunskimi vini, kot pionir-
ji na slovenskem trgu delajo 
balzamičen kis, ob omembi 
domačih marmelad pa se je 
šarmantni sogovornik le na-
smehnil. Za pogovor smo ga 
ujeli ob vpeljavi nove franco-
ske avtomatske linije za de-
gožiranje penin, ki bo pro-
izvodnjo z dosedanjih 900 
steklenic dnevno potrojila. 

Nagrad, zlasti za vina, ste va-
jeni, ta je nekoliko drugač-
na. Kaj vam pomeni nagrada 
Občine? 
To je zagotovo veliko prizna-
nje za 40 let dela na Bizelj-
skem, kjer sem praktično od 
osemindvajsetega leta. V naj-
različnejših obdobjih, tudi ko 
sem delal v tujini, sem vse 
konce tedna delal na Bizelj-
skem in se posvetil proizvo-
dnji penečega vina. To je bil 
velik izziv in naša družina je 
dokazala, da lahko iz te ze-
mlje in izbranih sort dela-
mo izredno kakovostno pene-
če vino. Priznanje mi je toliko 
bolj pri srcu, ker sem se vži-
vel v to okolje, našel osem do-
brih sodelavcev, ki z mano so-
delujejo več kot 15 let, poleg 
tega ob lastni proizvodnji oko-
li 100 ton grozdja odkupimo 
dodatnih 150 ton od več kot 
50 bizeljskih vinogradnikov, s 
katerimi imamo sklenjene po-
godbe in odličen odnos. Da je 
nagrada podeljena vinogradni-
ku, ima posebno težo, ker je 
občina pretežno usmerjena v 
kmetijstvo, pri čemer igra vi-
nogradništvo veliko vlogo. Ve-
likokrat mi je težko pri srcu, 
ko vidim, da vinogradništvo ni 
tako organizirano, kot bi mo-
ralo biti in so predvsem mladi 
vinogradniki prepuščeni temi 
in tavajo na trgu, čeprav ima-
jo dobra vina. Vsekakor bom 
poskušal to priznanje obogati-
ti s še boljšo kakovostjo in ve-
čjim sodelovanjem z vinogra-
dniki, ki nimajo svojega trga 
in tako vsaj delno reševati kri-
zo vinskega trga. 

Bizeljčan je bil svetovno 
znan, menda so ga pili na av-
strijskem dvoru. Je zdaj čas 
za povrnitev slovesa? Ste 
med pobudniki elaborata za 
zaščito, ki je po petih letih 
končno predan v sprejema-
nje DZ.
Bizeljčan je zelo dobro, osve-
žujoče belo in rdeče vino. Taka 

Mag. Janez Istenič, prejemnik oktobrske nagrade Občine Brežice 

Ni vina na tem svetu, ki bi se 
lahko primerjalo s penino!

lahka vina postajajo v svetu 
trend. Dolgo časa so dominira-
la vina z južne poloble, s 13 do 
15 odstotki alkohola. Potrošni-
ki so opazili, da takega vina 
lahko spijejo le dva kozarca in 
so se začeli ponovno vračati k 
lažjim vinom. Bizeljčan je bil 
še pred 30 do 40 leti sinonim 
odličnega vina, ki se je tržilo 
po vsej Sloveniji, spominjam 
se najboljših gostiln v Ljublja-
ni in okolici, dobre gostilne ni 
bilo brez bizeljčana. Danes je 
s tržišča na žalost izginil, tudi 
v trgovini ga skoraj ni. 
Pobuda o elaboratu je pohva-
le vredna, vendar se bojim, 
da smo veliko časa izgubili in 
da bo veliko truda potrebno, 
da se ponovno pojavi na trgu, 
po ceni, ki jo zasluži. Zmotno 
je mišljenje, da je zdaj z ela-
boratom vse rešeno, proble-
mi šele nastajajo, kajti dana 
je zdrava osnova, vendar se je 
potrebno medsebojno organi-
zirati in začeti tržiti tako, da 
bodo vsi tisti, ki bodo v pro-
jektu sodelovali, imeli tudi ko-
risti. Bojim se, da bo to uskla-
jevanje ponovno vzelo veliko 
časa in težko bo najti tiste-
ga, ki bo vlekel ta voz, za take 
projekte je potrebna močna 
osebnost ali organizacija. Že-
lim, da bi čim prej zaživel ela-
borat bizeljčana, vendar bo 
čakanje na gradnjo nove kle-
ti ali kaj podobnega ponovno 
vzelo pet let. So pa oblike, ki z 
malo vlaganji, tako rekoč čez 
noč, prinesejo velike uspehe. 

Kakšna je torej usoda vino-
rodne dežele Posavje in na-
sploh vinogradništva v naši 
državi v luči EU?
Bojim se, da so perspektive 
bolj črne kot rožnate. Vina Po-
savja so vina predvsem za slo-
venski trg. Ljudje želijo piti 
lahka, kiselkasta vina, svetov-
ni trg pa je kljub novim tren-
dom še vedno usmerjen k bolj 
polnim, aromatičnim vinom. 
Ker ni pravega plasmaja, so 
tudi cene grozdja in cene 
vina, ki nastajajo brez vsake 
medijske podpore in vzpod-
budnih impulzov, nizke. Vse to 
deluje nestimulativno na pro-
izvajalca in letos sem bil pri-
ča nekaj primerom, ko so mi 
prišli ponujat grozdje. Marsik-
do je rekel, da ne bo obral, 
marsikdo pa, da ga ne bo več 
obdeloval. Bojim se, da bodo 
ljudje obdelovali vinograde z 
manj energije. Opažam, da 
starejša generacija počasi iz-
ginja, mlajši pa razmišljajo le, 
kaj se splača. Zato se bojim, 
da bo vinogradništvo nazado-
valo, kar je verjetno razvidno 
iz malo na novo zasajenih po-
vršin. Na Bizeljskem je več kot 
15 vinogradnikov s čudovitimi 
vini, vendar se nikjer ne pred-
stavljamo enotno, kot vedno 
je usoda v naših rokah. 

Če preideva na vaše družin-
sko podjetje: hiša penin Iste-
nič v letošnjem letu obeležu-
je visok jubilej, 40-letnico. 
Kako vam je uspelo z edin-

stveno ponudbo, kar so peni-
ne vsekakor bile?
Prva leta so bila izredno tež-
ka, a smo postali zanimivi. Po 
moji vrnitvi iz Francije 1968 
sem začel z zelo majhnimi ko-
ličinami, ki pa so naletele na 
zanimiv odziv tako strokovne 
javnosti kot tržišča. Bil sem 
zaposlen, imel sem majhen 
vinograd, praktično smo se 
samo pokazali, da obstajamo. 
Kasneje smo se bolj organizi-
rali in sestavljali lastne mar-

ketinške programe. V začet-
ku se je zelo angažirala žena, 
kasneje sin Miha, hči Barbara 
je bila ves čas prisotna, pred-
vsem pri turistični dejavnosti 
in projektih. Počasi smo si na-
šli mesto v državi, največjo 
pozornost smo začeli dosega-
ti z dobrimi rezultati na vin-
skih ocenjevanjih, predvsem v 
tujini. Začeli smo pošiljati na 
ocenjevanja v Pariz, Verono, 
Bruselj, London, Porto in dru-
gam in skoraj ni bilo sejma, da 
ne bi posegli po najvišjih pri-
znanjih. To je pritegnilo po-
zornost strokovne javnosti in 
potrošnikov. Glavni vzpon je 
bil po letu 1990, ko smo usta-
novili podjetje, začeli odkupo-
vati grozdje, proizvodnjo smo 
dvignili na okoli 200.000 ste-
klenic letno in si ustvarili za-
logo. Ta je letos 500.000 ste-
klenic, ker naše penine ležijo 
na kvasovkah vsaj 18 mesecev. 
Izredno veliko vlagamo v trg in 
poskušamo v tej bitki zadrža-
ti drugo mesto v slovenski pro-
izvodni penin, ker imamo v 
državi okoli 50 proizvajalcev 
penin. Ambicije so še nekoliko 
večje, potrebne so nove inve-
sticije v kleti za zorenje penin 
in predelavo, kar pa je treba v 
teh negotovih časih dobro pre-
misliti, da se ne bi nekega dne 
zbudili goli in bosi. 

Ob vrhunski ponudbi vin in 
penin ste pionir vinskega tu-
rizma, skrbite za izobraže-
vanje kupcev, ustanovili ste 

Klub ljubiteljev penin, na Bi-
zeljsko pripeljali izvrstnega 
francoskega kuharja in ima-
te svoje produkte. 
Vinski turizem sem spoznal 
pred več kot 30 leti v sever-
ni Italiji, ob obisku vinske kle-
ti mi je padlo v oči, kako pred 
neko trgovinico z ustekleni-
čenimi vini stoji dolga kolona 
nemških avtomobilov. Trgovca 
sta mi povedala, da imata le-
tno za dva milijona mark pro-
meta. To sem nato videl po 

kleteh v Avstriji, Franciji, Ka-
liforniji, vinogradniki so veli-
ko vlagali v promocijo vin v la-
stnih kleteh in to je najboljša 
in najcenejša reklama in obli-
ka turizma. Gost na Bizeljskem 
npr. obišče tudi druge vinogra-
dnike, gostilne, znamenitosti. 
Smatram, da sem eden prvih v 
Sloveniji, ki sem to idejo ure-
sničil. Mi smo letno, dokler ni 
bilo meje, sprejemali 10.000 
ljudi, zdaj je obiska nekoliko 
manj, še vedno več kot 5.000. 
Zasedenost osmih sob, ki jih 
imamo, se je v zadnjem letu 
povečala za 300 odstotkov. 
Slovenci, zlasti pa tujci, radi 
nekaj dni ostanejo, to je za 
kmetijo zelo zanimiva dopol-
nilna dejavnost. 

Ste se zato razširili in kupili 
Janežičevo hišo?
Pred dvema letoma smo kupili 
posest v Stari vasi ter vinograd 
s kletjo v Drenovcu. Potrebo-
vali smo še bolj kvalitetno su-
rovino, kar ta vinograd zago-
tovo je in v obnovljeni kleti 
pridelujemo 600 hektolitrov 
kakovostnih vin. V vili Janežič 
v Stari vasi pa smo usposobili 
klet in na zorenju leži 150.000 
steklenic, ki bodo prestižne 
kakovosti, klet je izredno kva-
litetna. V zgornjih prostorih 
načrtujemo šest apartmajev, 
hiša je v popolni prenovi, ob-
novljena je tudi fasada, vsa 
dela pa so potekala v skladu 
z zaščito kulturne dediščine. 
Notranja ureditev bo morala 

počakati, ker je investicija iz-
redno visoka. Lani sem izdelal 
elaborat za pridobitev evrop-
skih sredstev, a je šlo enole-
tno delo v nič ob prvem po-
goju, da mora biti vlagatelj 
mlajši od 60 let. Pritožil sem 
se na vse institucije, a odgo-
vora ni. Pojasnilo, da so sred-
stva namenjena mladim kme-
tom, je smešno, kateri mladi 
kmet bi bil sposoben take in-
vesticije? Še bolj razočaran pa 
sem bil, ko sem videl, da tri-
je milijoni evrov sploh niso bili 
izkoriščeni in se bodo vrnili v 
Bruselj. 

Ob 40-letnici ste v enem od 
dogodkov gostili posebnega 
gosta iz tujine, g. Toma Ste-
vensona, ki je največja sve-
tovna vinska avtoriteta za 
penine ter avtor enciklope-
dije Sotheby's Wine Encyclo-
pedia. 
Pripravili smo presek vseh slo-
venski penin, izrekel je dobre 
in kritične pripombe na slo-
venske penine. Meni je ta do-
godek dal povod za razmišlja-
nje kje smo in kam plovemo in 
kako moramo izboljšati kako-
vost slovenskih in naših penin. 
To je bilo strokovno izredno 
zanimivo, predvsem pa pouč-
no. Ob jubileju nismo delali 
kaj posebnega, denar potrebu-
jemo za investicije. Bomo pa 
ob koncu leta izdali knjižico 40 
let penine na Bizeljskem, ki jo 
pišemo z Dragom Medvedom in 
takrat proslavili.

Ali je za ta dogodek ostala še 
kaka od prvih steklenic pol-
njene Barbare pred 40 leti?
Imamo še tri steklenice, ki 
jih zelo čuvamo, in verjetno 
bomo ob tej priložnosti eno 
odprli, a če bo veliko ljudi, ne 
bo za vse. Se bomo že česa do-
mislili.

V družini, vaših otrocih in 
vnukih imate podporo, tudi 
naslednika?
Res vsi sodelujejo v celotnem 
projektu, sam tega ne bi 
zmogel narediti in vsak dan 
ugotavljam, da so obveznosti 
vedno težje. Žena mi je bila 
vseskozi v veliko podporo, če 
ne bi bila soglasna s tem, kar 
delamo, bi bilo veliko težje. 
Otroci so se dejansko vklopi-
li v vinsko stroko, predvsem v 
marketing, prodajo, turizem. 
Sam bom poskušal nekaj časa 
te nitke še vleči, vendar raz-
mišljam o malo drugačni or-
ganiziranosti. Prehod v mlaj-
še roke bo verjetno postopen 
in manj boleč, saj se je ob 
meni in z menoj izšolal moj 
kader. Želim, da bi se vsaj 
eden od vnukov odločil iti po 
stopinjah dedka, seveda ob 
očetu, da bi se družinska tra-
dicija nadaljevala vsaj v dru-
go ali tretje koleno. Pogoji za 
to so izpolnjeni, od vinogra-
dov, kleti, tehnologije, po-
trebno je le pridobiti zna-
nje in vztrajati tudi v letih, 
ki prihajajo.

Suzana Vahtarič 

STARA VAS – 28. septembra 1968 je Janez Istenič kot 28-letnik v tastovem vinogradu potrgal prvih 100 kg grozdja in naredil 100 
steklenic penine po klasični metodi vrenja v steklenicah. Ljubljančan, ki ga je na Bizeljsko pritegnila ljubezen do žene, je diplo-
miral z nalogo »Pridelava Bizeljčana« in 40-letna zgodba se je pričela. Pečat mu je pustilo šestmesečno usposabljanje v Franciji, 
kjer je v letih 1967/68 v Champagni spoznal proizvodnjo šampanjcev. 

Mag. Janez Istenič

BREŽICE - Direktor Zdra-
vstvenega doma Brežice dr. 
Rade Iljaž je pred nekaj me-
seci ponudil odstop, s 1. ok-
tobrom pa je zares odstopil, 
s čimer so bili seznanjeni 
tudi svetniki brežiškega Ob-
činskega sveta, ki so z od-
stopom soglašali. Za vršil-
ca dolžnosti direktorja je bil 
imenovan dr. Miroslav Lak-
tič, sicer ginekolog v zdra-
vstvenem domu, in bo to 
delo lahko opravljal največ 
leto dni. 

ZD Brežice vodi 
Laktič

KRŠKO - Predstavnici in načel-
nica Upravne enote Krško mag. 
Lidija Božič so sodelovale na 
XV. dnevih slovenske uprave, 
kjer so bile v ospredju aktual-
ne teme v javni upravi. Prizna-
ni strokovnjaki so spregovorili 
o partnerstvu med državlja-
ni in upravo, ki je bila osre-
dnja tema tokratnega med-
narodnega simpozija. Mag. 
Jožica Volčanjk je na sekci-
ji »Med državo in posamezni-
kom« predstavila prispevek 
upravne enote, ki sta ga pri-
pravili z mag. Nino Hadžimu-
lič. V prispevku sta predstavili 
pomembno vlogo posameznika 
– uslužbenca ter načine spod-
bujanja k posredovanju pre-
dlogov za izboljšave.  

Dnevi slovenske 
uprave

ČATEŽ OB SAVI - V petek, 10. 
oktobra, je v Termah Čatež 
potekala slavnostna otvo-
ritev tretje kupole v zim-
ski termalni rivieri. Otvori-

tev je povezovala Bernarda 
Žarn (na fotografiji z direk-
torjem Term Bojanom Peta-
nom), slavni gost pa je bil 
zlati olimpijec Primož Koz-
mus. Skupna vrednost in-
vesticije znaša 6,4 milijona 
eurov, od tega bo ESSR pri-
speval nepovratna sredstva 
v višini 24 %. Največji pokriti 
bazenski kompleks v Sloveni-
ji na 2300 m2 pokritih vodnih 
površin ponuja raznovrstno 
zabavo za vse generacije, 
z novimi privlačnimi atrak-
cijami pa bo odslej še bolj 
zabavno. Obiskovalce bo val 
ponesel po edinstveni progi 
za deskanje, navihanci bodo 
podirali rekorde v skokih na 
atraktivnem toboganu ska-
kalnici, neustrašni se bodo 
spuščali po toboganu kami-
kaza, najmlajši pa se bodo 
prepustili sanjskemu svetu 
na ladji ob gorečem mestu 
in odkrivanju skritega zakla-
da, raziskovalce bo očarala 
vulkanska gora z izbruhi lave 
in slapovi, plaže galerij na 
gorskih grebenih in prosto-
ri za masaže bodo ponudili 
čar in sprostitev neskončne-
ga poletja...  V.B. 

Čateška riviera 
s tretjo kupolo
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poudaril, da borcev med dru-
go svetovno vojno ni vodila 
»rdeča revolucionarna zagri-
zenost«, pač pa ideali, pred-
vsem domoljubje in želja po 
svobodi. NOB pomeni, je po-
udaril dr. Kmecl, „predvsem 

OŠTRC - Pri spomeniku pod va-
ško lipo na Oštrcu nad Kosta-
njevico na Krki je v soboto, 4. 
oktobra, potekala proslava v 
spomin na padle borce, talce 
in druge žrtve druge svetov-
ne vojne. Predsednik Krajev-
ne organizacije ZB NOB Kosta-
njevica na Krki Viljem Punčuh 
je v pozdravnem nagovoru po-
vedal, da je 21. oktobra 1943 
v nemški ofenzivi na desnem 
bregu Krke življenje izgubil 
101 človek, v gorjanskih va-
seh okoli Oštrca pa je med 
vojno umrlo 46 krajanov. Nji-
hova imena so vklesana v (ob-
novljenem) spomeniku, pred 
katerega so položili cvetje.
Slavnostni govornik je bil aka-
demik dr. Matjaž Kmecl, ki je 

Domoljubje, ne revolucija

simbolno zavezo, da bomo v 
podobnem položaju, ko bi bila 
ogrožena naša svoboda in naš 
narod obsojen na smrt, ravna-
li enako, kot so to storili naši 
predniki, na katere smo pono-
sni.“  P. Pavlovič

Med slavnostnim govorom dr. Matjaža Kmecla

Lepa jesen!?

Jutro je, ne več tako silno zgodnje, 
kot ga navadno pričneva z mojo 
sivo mehko mačjo stvarjo. Imava 
običaj, da se na okenski polici po-
sloviva s tačkami. Ko mu rečem, 
naj se pazi, pa me s tačko rahlo 
ošvrkne po roki v pozdrav, pred-
no gre v inšpekcijo, se še obrne, me 
še pogleda, še en rahel švrk in na-
svidenje v raziskovanje. Oh, oh, cesta in bližnje krožišče! 
Dvoje dirkališč, kjer večina motoriziranih voznikov pre-
izkuša svoje zmogljivosti, ne meneč se za kvaliteto biva-
nja skrajno potrpežljivih (nemočnih!) bližnjih stanoval-
cev. Omejitve in obzirnosti pa so tu in še na vseh drugih 
mestih itak za marsovce!  

Kot rečeno, jutro je v vseh barvnih presežkih, z jesenskim 
soncem, ki se prebija skozi meglice in rose, ko me iz zagle-
danosti zdrami klic »Dobro jutro, babi!« mojega drugo-
šolčka, ki se s torbico na hrbtu prebija po stopnicah. Res 
eno mehko jutro, ki mi po hrbtu vzdrami še spominsko 
trepljanje in čohljanje po višini najvišjega družinskega 
fanta, najstarejšega, ki se je podal v avanturo, če je nje-
gova predtriletna maturantska obleka v moji omari, pa 
triletnega brbotajočega zakajčka, ki se je z vztrajno po-
ganjajočega kolesa poslovil »Adijo, babi Natja!«. Prije-
tno pisanost ponudijo občasne analize s prijateljicami ob 
kavi in dnevni skoki k mami čez tisto cesto zgoraj.   

Samo nekdo tam zgoraj ve za občutene globine in mehko-
be. Presežki, zaradi katerih ima življenje svojo vrednost, 
posredno in neposredno odgovornost. V družini, v kvali-
tetnem prijateljskem krogu, ki nudi veselje in mehkejše 
gledanje na življenje okoli lastne in globalne vsesplošne 
zemeljske osi.

Zaradi česar me bo, ta hip, marsikdo v mislih pograbil 
za jezik, za besede, v kakšnem, v katerem raju vendar ži-
vim. Ker ima ta trenutno še sijajno bronasti svet v tisti 
čisti resnici zelo zelo temno siv pridih. Pridih osornosti 
in krutosti, ki se ji pravi recesija. Kar pomeni upada-
nje gospodarske dejavnosti. Kar je olepševalno za zname-
nja krize. Svetovne. Kamor spada tudi Slovenija. Kamor 
spada, kakopak, tudi tisti moj mali svet od tam zgoraj. 
Moj hlevček, če zveni bolj toplo. Pa vaš. In vaš, kjer koli 
ste že in ste čisto povprečen smrtnik. Pa še, če niste popol-
noma nič krivi za povzročeno neumnost, pogoltnost, za-
ničevanja odgovornosti, ignoranco vedenja, da smo vsi 
povezani. Od snažilke do doktorja znanosti. Z redkimi iz-
jemami nedotakljivih zvijačnežev. Zanimivo bi bilo raz-
odetje »če in ali« tovrstneže sploh kdaj doseže zadnja pa-
dla domina.

V normalni(!) ustvarjalni človeški naravi je vzorec, da 
vztraja in ustvarja, kolikor more, kolikor največ zmore, 
da gre dalje. Pričakujem, da bo to z ljudstvom vred zmo-
gla nova slovenska vlada, ki ji pridobljenega zaupanja 
ne gre niti najmanj zavidati. Da bo na vseh ravneh konč-
no zmogla preseči »naše in vaše«, »nas in vas«, da ji bo s 
političnega in nasploh življenjskega prizorišča uspelo iz-
riniti  za ves narod sramoten revanšizem, ki nikomur ne 
na kratek, ne na dolg rok ne prinaša nobenih koristi. Da 
bi vladajoči garnituri uspele modre presoje v korist teh-
tnih odločitev. Mimo brezglavih dirk uveljaviti svoje za 
vsako ceno, na rovaš nekomu, nekaterim. Kar je seveda 
slab iztržek.  Sicer pa vse slovensko ljudstvo čaka ogro-
mno osebnega dela. Se pravi, dela znotraj sebe. Kar je 
trdo delo. To doseganje širokosti. Duha.

Državljani rabimo dobro vlado in dobro opozicijo. Za 
vsaj lepo znosne jeseni. S klicaji, brez vprašajev.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

Obnova nekdanjega doma Mil-
ke Kerin, v katerem sicer do-
muje Mladinski center Krško, 
se „skriva“ v projektu „Vzpo-
stavitev Mladinsko-turistične-
ga kulturnega centra Krško“. 
Izvedli naj bi jo v letih 2010 in 
2011, a le v primeru, če bodo 
na razpisu dobili 800 tisoč 
evrov, občina pa naj bi za ob-
novo primaknila še dober mi-
lijon evrov. Poleg celovite ob-
nove pritličja, kleti, učilnic in 
društvenih prostorov naj bi na 
podstrešju stavbe uredili tudi 
mladinska prenočišča oz. t.i. 
hostel.
Ravno slednje je pri nekate-
rih svetnikih sprožilo nekaj 
pomislekov, predvsem zara-
di uvajanja gospodarske de-

Obnavljali bodo "Milko" 	
in videmsko ploščad 
KRŠKO – Mladinski center Krško bo na razpis Ministrstva za šolstvo in šport  za evropska sredstva prija-
vil projekt obnove nekdanjega doma Milke Kerin, Občina Krško pa na razpis Ministrstva za kulturo projekt 
obnove ploščadi pred Kulturnim domom Krško. Pogoj za prijavo – v prvem primeru je razpis odprt do 20. 
oktobra, v drugem pa se je iztekel 13. oktobra – je bila potrditev dokumentov identifikacije investicijskih 
projektov na občinskem svetu, kar so svetniki soglasno izglasovali na 6. izredni seji pred tednom dni.

javnosti, kar je po njihovem 
mnenju upravljanje z mladin-
skim hotelom, v javnem zavo-
du. Metod Šonc (SDS) je opo-
zoril, da je projekt zastavljen 
preveč optimistično, izrazil 
pa je tudi skrb glede možne 
privatizacije doma, kar so 
odgovorni iz občinske uprave 
odločno zavrnili. Branko Janc 
(LDS) pa se je obregnil ob sam 
razpis ministrstva in mu oči-
tal „idiotizem razmetavanja 
denarja“, saj naj bi po nje-
govem mnenju gospodarsko 
iniciativo za gradnjo hostlov 
omejeval le na javne zavo-
de,  namesto da bi to prepu-
ščal zasebni pobudi. Na pre-
dlog odbora za finance so v 
sklepu dodali, da bo dokonč-

na odločitev o izvedbi projek-
ta sprejeta po pridobitvi skle-
pa o sofinanciranju, občinski 
svet oziroma omenjeni odbor 
pa naj bi imel odločujoč vpliv 
in nadzor nad porabo denarja 

iz tega naslova.
Manj pomislekov je bilo pri 
projektu „Ureditev zunanje-
ga prireditvenega prostora 
in spremljajočih prostorov 
Kulturnega doma Krško“, v 
okviru katerega naj bi ob-
novili osrednjo videmsko 
ploščad, odstranili arhitek-
tonske ovire ter osrednji 
kulturni ustanovi v občini 
omogočili izvedbo dodatnih 
vsebin. Obnovo, ki bo sta-
la blizu 600 tisoč evrov, od 
tega si občina obeta 450 ti-
soč evrov evropskega denar-
ja, naj bi izvedli do oktobra 
2009. Ali bo občina uspešna 
na razpisih, bo znano že ko-
nec tega leta.

Peter Pavlovič

Tako Metod Šonc kot 
Jože Habinc sta v razpra-
vi o obnovi ploščadi pre-
dlagala, naj se na njej s 
posebno tablo obeleži, 
kdo in zakaj je tam po-
sadil lipo. Gre za „osa-
mosvojitveno“ lipo, ki jo 
je pred 17 leti posadil ta-
kratni predsednik skup-
ščine občine Krško, zdaj 
pa občinski svetnik, Voj-
ko Omerzu.

Slovenska
demokratska

stranka

Hvala za zaupanje!
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Skupina iz avstrijske Koroške se 
je v Radečah ustavila med štu-
dijsko potjo iz Prekmurja v Vi-
pavo. Tema njihovega študij-
skega obiska Slovenije je bil 
domači kostanj, Gašperjev ko-
stanj pa so odkrili na spletnih 
straneh KTRC Radeče. Skupini, 
sestavljeni iz kmetov in lastni-
kov gozdov ter predstavnikov 
avstrijske gospodarske zborni-
ce in kmetijskega ministrstva, 
sta direktorica KTRC Radeče 
Marija Imperl in revirni gozdar 
Jože Prah predstavila obči-
no Radeče in načine gospodar-
jenja z gozdovi v naših krajih. 
Družina Gašperja Kiška je nato 
obiskovalcem pri svojem mo-
gočnem kostanju predstavila 
še razvojne ambicije bodoče 
turistične kmetije ter kot pri-
mer dobre prakse tripartitno 
pogodbo o dolgoročni zaščiti 
njihovega kostanja med lastni-
kom, Občino Radeče in podje-
tjem Tanin Sevnica.    
V okviru študijskega obiska 
javnega podjetja Srbijašu-

RADEČE - Prehod poletja v jesen je v Radeče prinesel dve večji skupini obiskovalcev iz tujine, ki ju je 
družil podoben cilj: ogled primerov dobrih praks s področja gozdarstva in kmetijstva v radeški občini.     

me iz Beograda pa je v Ra-
deče prispela velika skupina 
gozdarskih inženirjev in in-
špektorjev ter lastnikov goz-
dov iz cele Srbije. Obisk, 
katerega vodenje je bilo za-
upano Jožetu Prahu, je orga-
niziral Zavod za gozdove Slo-
venije z namenom prikaza 
dobrih praks koriščenja sred-
stev iz evropskih skladov. Di-

rektorica KTRC Radeče Marija 
Imperl je gostom predstavila 
območje občine ter sodelova-
nje lokalne skupnosti s kmeti 
in ostalimi nosilci raznih de-
javnosti v občini, ter pouda-
rila njihovo pomembno vlo-
go pri razvoju podeželja. Na 
kmetiji Tonija Podlesnika, ki 
je med drugim tudi član štu-
dijskega krožka Od vznika 

do evra, v katerem so zdru-
ženi lastniki gozdov, je sledil 
še ogled s predstavitvijo kori-
ščenja evropskih sredstev za 
nakup traktorske prikolice za 
spravilo lesa iz gozda. Gostje 
so obisk v Radečah zaključi-
li z ogledom njim še posebej 
zanimive etnološke zbirke na 
kmetiji Ključevšek na Počako-
vem.  M.I.

Strokovne ekskurzije iz 
tujine v Radečah

Udeleženci ene od ekskurzij v Radečah

POPRAVEK
Ob članku z naslovom Ona + On v Krškem v 20. številki Posa-
vskega obzornika (str. 14) smo objavili napačno fotografijo. Na 
njej ni del razstave Staneta Fabjančiča, pač pa del razstave 
Blaža Vehovarja. Za napako se opravičujemo.



Posavski obzornik - leto XII, številka 21, četrtek, 16. 10. 2008 5IZ NAŠIH KRAJEV

pravkar obnovljeni most pre-
ko Krke. V kratkem sledijo še 
ceste v Hrastju in Gazicah, pa 
vodovodi in kanalizacija. Ko 
bo vojska v okviru obnove le-
tališča gradila rekreativne po-
vršine, bodo naredili športno 
dvorano, ki jo bodo lahko upo-
rabljali tudi krajani. Župan je 
še posebno zadovoljen s tem, 
da so se Cerkljanci s svojim 
praznikom pridružili tudi pra-
znovanju občinskega praznika. 
Predsednica društva izgnan-
cev Slovenije 1941 – 1945 Ivi-
ca Žnidaršič pa je v imenu 
DIS predala posebno listino z 
zahvalo KS Cerklje ob Krki in 
njenemu predsedniku Darku 
Udoviču. Zbrane je spomnila, 

da je bilo med drugo svetovno 
vojno iz teh krajev izgnanih 
kar 388 družin, zato je prav, 
da njihovi potomci ne poza-

Kot je na nadaljevanju 14. 
redne seje Občinskega sveta 
pred dvema tednoma pove-
dal vodja gospodarskega od-
delka na Občini Krško Janko 
Avsec, občina predlaga pro-
dajo raškega gradu na licitaci-
ji za (izklicno) ceno 155 tisoč 
evrov. Edini pogoj za prodajo 
naj bi bil, da bo objekt odpr-
tega tipa in da bo investitor 
zagotovil prostor za muzejsko 
zbirko. 

Občinski svetniki so v raz-
pravi našteli vrsto pomisle-
kov o nameravani prodaji. Jo-
žef Zupančič (SDS) je zatrdil, 
da krajani Rake nasprotuje-
jo prodaji gradu in da je nika-
kor ne bodo dovolili. »Nekdo 
bo to kupil, obnovil in drago 
prodal. On bo graščak, mi pa 
tlačani,« je bil oster Zupan-
čič. Drugačnega mnenja je 
bil drugi svetnik z Rake Alojz 
Kerin (SLS), ki je povedal, da 
svet KS Raka podpira prodajo 
gradu pod pogojem, da bodo v 

Bo Raka dobila graščaka – 
ali hotelirja? 
KRŠKO, RAKA – Prodaja gradu Raka, ki je predlaga Občina Krško, bo kot vse kaže tako v kraju samem kot v Ob-
činskem svetu Krško, ki bo o njej imel zadnjo besedo, povzročila še precej burnih razprav. Tako na Raki kot 
v občinskem svetu so o prodaji zelo različnih mnenj. Svet KS Raka se je sicer že izrekel, da je za prodajo pod 
določenimi pogoji, občinski svetniki in svetnice pa bodo o (ne)prodaji odločali na eni izmed prihodnjih sej.

njem vsebine odprtega tipa in 
da KS sodeluje pri prodaji. Ja-
nez Požar (NSi) je predlagal, 
naj občinski svet o prodaji do-
končno odloči, ko bo znan ku-
pec in njegovi načrti z objek-
tom. Rajmund Veber (SD) je 
bil začuden, kako lahko nekdo 
govori v imenu krajanov, če je 
svet KS Raka sprejel sklep, da 
se gre lahko v prodajo, menil 
pa je tudi, da potencialnemu 
kupcu pač ni moč postavlja-
ti pogojev, kaj bo delal s svo-

jo lastnino. Na predlog Vojka 
Omerzuja (LDS), ki je menil, 
da trenutek še ni zrel za od-
ločitev o (ne)prodaji, so nato 
soglasno sprejeli sklep, da 
so se seznanili z nameravano 
prodajo, a da bodo o njej od-
ločali drugič.

Interesenta za nakup gradu 
naj bi bila vsaj dva. Eden od 
njiju je zagotovo podjetnik in 
predsednik sveta KS Raka Sil-
vo Krošelj, ki je to tudi po-

trdil za naš časopis. Pravi, da 
bo v primeru nakupa v gradu 
uredil hotel srednjega ranga, 
ob gradu pa načrtuje tudi nov 
objekt za potrebe zdravili-
škega turizma. V hotelu naj bi 
delo dobilo 25 ljudi. Projekt, 
za katerega ima pripravljeno 
ekipo in finančno konstrukci-
jo, naj bi stal vsaj 15 milijo-
nov evrov, pri tem pa računa 
tudi na sredstva kulturnega 
in gospodarskega ministrstva 
ter Evropske unije. Krošelj 
poudarja, da na lastne stro-
ške skrbi za urejenost okolice 
gradu (letos avgusta je tam 
potekala slavnostna seja sve-
ta KS ob krajevnem prazniku) 
ter da je uredil odvodnjava-
nje, tako da objekt ne propa-
da. Izklicna cena je tudi ma-
ksimum, kolikor je za grad 
pripravljen odšteti, upa pa, 
da v občinskem svetu pri od-
ločanju o (ne)prodaji gradu 
ne bodo prevladali politični 
kriteriji.

Peter Pavlovič

O usodi raškega gradu bodo krški občinski svetniki in 
svetnice odločali na eni od prihodnjih sej.

Iz Ljubljane skozi 
krške oči (36)
Nič mi ne pomaga, da sem 
prijazna. Sočutna. Uvidevna. 
Skrbna. Da sem pripravljena 
stopiti v bran. Da me skrbi, ko 
kdo zboli. Da preverjam, kako 
so moji. Da nikoli ne pozabim 
rojstnih dni. Da ne pozabim 
pomembnih mejnikov. Da 
še nikoli v življenju nisem 
nikamor zamudila. Da nisem 
še nikoli zaspala. Da vedno 
slišim, ko se zbuja moja 
dojenčica. Da slišim vsak premik svoje starejše 
hčerke, ki spi v svoji sobi. Da predramim moža, ko 
zaspi po tem, ko mu zvoni budilka. Da vedno jemo, 
smo oblečeni in imamo domačo nalogo. Dolgočasno 
skrbna sem. Ko zvečer ležem, pretuhtam dan, se 
pripravljam za naslednjega, kaj bom skuhala, 
kakšno vreme bo, kaj bom oblekla otročku za ven. 
Bo Neli oblekla pripravljena oblačila, ali se bova 
spet borili in prepirali že navsezgodaj. Razmišljam 
o problemih mojih prijateljic, mojega moža. 
Premišljujem o sebi. O obdobju, ki sledi porodniški.
Te misli me večkrat obletavajo. Pikajo me v srce in 
me sprašujejo, kako dolgo bom še lahko tako. Kdaj 
se bom postavila na prvo mesto? Verjetno mame 
vneto prikimavate. Upam, da ne vse. Da je med 
vami nekaj takšnih, ki vedo, da so prve. Prve. 

Vse te novodobne teorije o tem, da se moramo 
postaviti na prvo mesto. Prikimam. Seveda. Nujno. 
Resničnost pa je drugačna.
Obarvana z družino, otroci, moževo službo, 
ki vzame ogromno časa in zahteva veliko 
prilagajanja. In dnevi, ki se vrtijo, polzijo skozi 
prste kot tekoča marmelada, ki mi drsi s kruha. 
Že je jutro in že večer. Vmes tisoč stvari. In noč. 
Prebujanja polna noč. Desetkrat do jutra. Utrujene 
veke osvežim z vodo in pristavim za kavo. 
Včasih mi kdo dobrohotno reče, da si moram 
vzeti čas zase, da tako ne bo šlo več. Da si moram 
odpočiti. Moram kam ven. Sama, brez otrok. 
Pokimam. Seveda. Nujno. Resničnost pa je 
drugačna.  

So trenutki, ko ne vem, kako zmorem. Ko sem tako 
neprespana, ko me glava boli petič v tednu in 
malo, ki je prava plezalka, komaj držim v naročju. 
Takrat bi rada pomoč. Rada bi, da bi lahko malo 
obsedela in delala nič. Takrat si želim, da bi vrteli 
kakšen dober film in bi samo gledala, brez misli. 
In lepo je, kadar mi to uspe. Čeprav z enim očesom 
poslušam zvoke moje dojenčice in žuboreč potok 
besed moje Neli. Poškilim na uro, če je že čas za 
kopanje, za večerjo. Ne znam se sprostiti, ne znam 
prepustiti. Tako sem vpeta v naš tok, v spiralo, 
skozi katero lezem vsak dan, večkrat. Ne znam 
drugače. Pa bi mogla, pravi moj mož. Pokimam. 
Seveda. Nujno. Resničnost pa je drugačna.

Ko nebo preplavi rdečina večerne zarje in tisočič 
povem Neli, da angelčki pečejo piškote, da se veselo 
zastrmi proti mehkim barvam narave. In potisne 
nos mlajše sestrice proti oknu in reče, Lina glej, 
piškoti bodo. In me obe pogledata z velikimi očmi. 
In zaslišim tiho odpiranje vhodnih vrat in vem, 
da se bo njun oči priplazil v dnevno sobo, da ju 
bo ustrašil. In ga zagledam, žarečih oči, ki upajo, 
da mu bo presenečenje uspelo in tiho šepnem, pa 
ne ju preveč ustrašit. Najprej ga zagleda Neli in 
se pritajeno zasmeje in ko ga vidi še najmlajša, 
zacepeta z rokami in nogami in se nasmeje do ušes. 
Moji punci, reče in ju stisne. 

Takrat sem prva. Sem zmagovalka. Sedim na 
prestolu svoje družine in pobožam svilnate laske 
svojih deklic. Ju poljubim na lička in požgečkam po 
stopalih. Trenutek, ki šteje. V nizu tistih, ko mi ni 
enostavno, odtehta. Takrat se dotaknem svojega srca. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

MOSTEC – Na pobudo Stare gostilne Krulc in v organizaci-
ji Mladinskega centra Brežice je bila organizirana 4. likov-
na kolonija na temo Mostec ter nedeljska otvoritev razstave 
del štirinajstih avtorjev iz Posavja in Ljubljane. Dogodek je 
podprla Občina Brežice v počastitev brežiškega oktobra, za 
povezovanje ob otvoritvi je skrbela podžupanja Patricia Ču-
lar, s petjem ljudskih pesmi pa Ljudske pevke Žejno.

Avtorice, avtorje ter organizatorja kolonije in otvoritve raz-
stavljenih del je pozdravil župan Ivan Molan, ki je dejal, da 
je razstavo podprl, ker se na ta način razvijajo kulturna dru-
ženja, to pa je pomembno za občinski praznik, saj takšna 
druženja in kulturne prireditve prispevajo k prepoznavnosti 
občine. Pobudnik Janko Krulc je izrazil veselje, da so pro-
jekt znova izpeljali, saj si želi, da bi postal tradicionalen. V 
prostor prinaša nove vsebine, s pomočjo družine pa je s tem 
doprinesel k dogodkom ob prazniku občine. Dela lepih kotič-
kov Mosteca bodo, kot v preteklosti, znova namenjena jav-
ni dražbi za dobrodelne namene.

N.J.S.

Kotički Mosteca za 
dobrodelne namene

Ljudske pevke Žejno, Patricia Čular in del ustvarjalnosti   

CERKLJE OB KRKI – V Krajev-
ni skupnosti Cerklje ob Krki 
od lanskega leta v oktobru 
praznujejo svoj krajevni 
praznik (8. oktober), ki ga 
posvečajo trpljenju izgnan-
cev v letih 1941 – 1945, le-
tos pa so v ta namen odkri-
li tudi posebno spominsko 
obeležje. Na proslavi, ki je 
sledila odkritju spomenika, 
med drugimi sta se je ude-
ležila brežiški župan Ivan 
Molan in minister za gospo-
darstvo mag. Andrej Vizjak, 
pa so tudi že drugič pode-
lili priznanja najbolj priza-

devnim članom svoje lokal-
ne skupnosti.
 
Župan Ivan Molan je med 
med nagovorom poudaril, da 
je bilo v minulem letu v od-
nosih s KS Cerklje ob Krki tako 
dobrih kot slabših trenutkov, 
vendar so na koncu našli sku-
pen jezik, saj le na ta način 
največ naredijo za kraj in ra-
zvoj občine Brežice. V tem 
pogledu je najbolj pomemb-
no sodelovanje občine in KS 
z Ministrstvom za obrambo, 
na podlagi katerega je že pri-
šlo do prvih rezultatov, kot je bijo, kaj se je zgodilo tukaj-

šnjim ljudem. 

Ob tej priložnosti sta Jože 
Arh v imenu domačega PGD 
in Ivan Novšak za PGD Breg 
podpisala listino o prijatelj-
stvu in sodelovanju, kulturni 
program na proslavi pa so iz-
vedli učenci domače osnovne 
šole in člani MePZ Cerklje ob 
Krki. Ob svojem  praznku so v 
KS Cerklje ob Krki pripravili še 
vrsto drugih kulturnih in špor-
tnih prireditev. S.M.

Krajevni praznik v Cerkljah ob Krki

Priznanja KS so prejeli Alojzija in Drago Ivanšek z OŠ 
Cerklje ob Krki, Moški pevski zbor Planina, Miran Horžen 
in Tanja Lekič, plaketi pa Karl Kožar in Marjan Lopatič.

Odkritje spominskega 
obeležja izgnancem



Posavski obzornik - leto XII, številka 21, četrtek, 16. 10. 20086 IZ NAŠIH KRAJEV

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190,

e-mail: info@kd-krsko.si, splet: www.kd-krsko.si

JURE PUKL
»HIGH INTERACTION GROUP« jazz koncert
Jure Pukl (SLO)- saksofon, Aruan Ortiz (ZDA) - klavir,
Mike Janisch (ZDA) - bas, Klemens Marktl (A) – bobni

sobota, 18.10.,  ob 20. uri

Lutkovno gledališče Ljubljana:
TRNULJČICA

Lutkovna predstava za otroke od 4. leta dalje
četrtek, 23.10., ob 18. uri,

za rumeni abonma in izven

RAJKO ČUBER
otvoritev fotografsko-slikarske razstave

petek, 24.10., ob 19. uri,
razstavišče avle 

BIG BAND KRŠKO & OTO PESTNER 
koncert slovenske popevke
petek, 24.10., ob 20. uri

NAJEMNINA ali
WE ARE THE NATION ON THE BEST LOCATION, 

komedija
sobota, 25.10., ob 19.30 uri,

za modri abonma in izven 
Igrata: Andrej Rozman Roza, Mirel Knez

Delovanje Kulturnega društva 
Žarek, pod okriljem katerega 
danes delujejo literarna sek-
cija Sanje, sekcija ljudskih 
pevcev Ajda, dramska sekci-
ja Veseli oder ter Ženski pev-
ski zbor Prepelice, sega v leto 
1998 z ustanovitvijo Mešane-
ga pevskega zbora Žarek, ki 
ga je kot prva zborovodkinja 
vodila Mateja Rožman in je v 
njem prepevalo kar 34 pevk 
in pevcev. 

Žarek je leta 2002 prenehal 
delovati zaradi pomanjka-
nja moških glasov, kar pa še 
zdaleč ni pomenilo preneha-
nja delovanja društva, saj so 
medtem že začele delovati 
vse prej omenjene sekcije. 
Leta 2004 je literarna ustvar-
jalka Jožica Vogrinc napisa-
la tudi pesem in glasbo z na-
slovom Pesem o Libni, ki je s 
priredbo zborovodkinje Mire 
Drnač Hajtnik postala tudi 
himna krajevne skupnosti Do-

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:

Vesna Ivandič, Loka pri 
Zidanem Mostu – deklico,
Nataša Povh, Jesenice na 
Dolenjskem – dečka,
Mojca Cerjak Ivanšek, 
Trebež – deklico, 
Irena Šepetavc, Drenovec 
pri Bukovju – deklico,
Natalija Bec, Boštanj – 
deklico,
Urška Udovč, Sevnica – 
deklico,  
Vanja Cekuta, Dolnja 
Prekopa – dečka,
Ines Držanič, Brežice – 
deklico, 
Milanka Furlan, Gornji 
Lenart – deklico, 
Valerija Paulovič, Senovo 
– dečka,
Goranka Krošelj, Brežice - 
dve deklici.

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POROČILI
SO SE

Kranjc Žiga, Ljubljana in 
Veber Maja, Orešje nad 
Sevnico,
Pacek Robert, Drnovo in 
Levak Marijana, Vrhje,
Milan in Kristina Perko iz 
Dobrove - ZLATA POROKA,
Grobelšek Uroš, Senovo in 
Valand Damjana, Draga,
Mavsar Mitja in Dulc Ja-
sna, oba iz Trebnjega,
Stare Aljaž, Medno in Ran-
cinger Anita-Klara, Brežice,
Levičar Alojz in Levstik 
Tanja, oba iz Malega Mra-
ševega,
Sinkovič Blaž in Koren 
Martina, oba iz Stolovnika.

ČESTITAMO!

•

•

•

•

•

•

•

•

Žarek, ki že desetletje sveti 
v Dolenji vasi in širše
DOLENJA VAS - 11. oktobra so člani društva in obiskovalci prireditve s kulturnim 
programom in družabnim srečanjem v prostorih gasilskega doma pod cerkvijo v 
Dolenji vasi obeležili desetletje delovanja tamkajšnjega Kulturnega društva Žarek. 

lenja vas. Kakor je povedala 
predsednica društva Mira Da-
mjanovič, si bodo prizadeva-
li društvene aktivnosti ohra-
niti tudi v bodoče, z boljšimi 
pogoji dela v bodočih prosto-
rih večnamenskega doma pa 
si želijo v svoje vrste prite-
gniti več mladih. Kulturni 
program na jubilejni prire-
ditvi so oblikovale vse sekci-

je društva, ob tej priložnosti 
pa so podelili tudi priznanja 
posameznikom, ki so aktiv-
no v času delovanja društva 
s svojim delom prispevali k 
pestrosti programov in razvo-
ju društva, kakor tudi prav-
nim in fizičnim osebam, ki so 
s svojimi prispevki omogočile 
realizacijo posameznih pro-
gramov.  B. M.

Mešani pevski zbor Žarek

SROMLJE – Turistično društvo Sromlje bo v soboto, 18. oktobra, 
organiziralo 7. tradicionalni pohod po sromeljski pešpoti. Zbir-
no mesto pohodnikov bo od 9. do 10. ure pri okrepčevalnici Kra-
njčič na Silovcu, kjer bo udeležence s pesmijo pozdravil Moški 
pevski zbor Sromlje, za lahkoten korak pa bo zaigral ansambel 
Zdravica. Na pohodu je predvidenih še šest postojank, kjer bodo 
pohodnike čakale bogato obložene mize, približno ob 15. uri pa 
naj bi se pohodniki zbrali pri Domu krajanov v Sromljah, kjer 
bo zabava z ansambloma Brežiški flosarji in Zdravica. Štartnina 
znaša 9 evrov, za otroke pa je pohod brezplačen.

Po sromeljski pešpoti
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Brežiški župan Ivan Molan je 
za začetek pojasnil potek po-
stopkov glede ustanovitve Fa-
kultete za turizem, ki so stekli 
v maju leta 2006, pred tem pa 
je možnost proučila  posebej 
za to ustanovljena delovna 
skupina in dodal, da so pred 
nekaj dnevi prejeli potreb-
no akreditacijo, ki jo je po-
dal senat pri Svetu za visoko 
šolstvo. Rektor prof. dr. Ivan 
Rozman pa je ob tem dejal, 
da bo brežiška fakulteta se-
stavni del Univerze v Maribo-
ru, s sedežem v Brežicah ter 
dislocirano enoto v Murski So-
boti. 

Glede na podano akreditacijo 
naj bi se prvi študenti za prvo-
stopenjski študij vpisali v štu-
dijskem letu 2010/11. Pred 
tem pa mora Univerza spre-

meniti še statut, imenovati 
organe fakultete ter akredi-
tirati študijske programe. Dr. 
Dušan Radonjič je navedel, 
da se je skupina za pripravo 
elaborata sestala osemkrat, 
da je temeljito zastavila štu-
dijski program. Tako se bodo 
študenti lahko odločali za vi-
soki strokovni in univerzitetni 

kaj manj izrednih, profesor-
ski kader bodo zajeli širše, saj 
naj bi bili predavatelji tudi iz 
Ljubljane, Zagreba in še od 
drugod. 

Vrednost celotnega projek-
ta Fakultete za turizem znaša 
450 tisoč evrov. Občina Breži-
ce bo prispevala 60, Občina 
Murska Sobota pa 40 odstot-
kov. Brežiška je do sedaj v pro-
jekt vložila 230 tisoč evrov, od 
tega so uspeli na razpisu pri-
dobiti 56 tisoč evrov. Ob tem 
pa je potrebno zagotoviti tudi 
primerne prostore, ki bodo v 
Brežicah na lokaciji doseda-
njega oz. nekdanjega dijaške-
ga doma ob brežiški knjižni-
ci in za katere so že pridobili  
gradbeno dovoljenje. Investi-
cijski projekt je ocenjen na 
2,1 milijonov evrov. 

M. Kalčič M. 

Študij energetike letos pote-
ka tako na sedežu fakultete v 
Krškem kot tudi v njeni dislo-
cirani enoti v Velenju. Fakul-
teta za energetiko je na vi-
sokošolskem strokovnem in 
univerzitetnem programu v 
prvih dveh vpisnih rokih vpi-
sala skupno 136 študentov, in 
sicer 83 študentov na rednem 
in 53 študentov na izrednem 
študiju (v Krškem se je na vi-
sokošolski strokovni (VS) pro-
gram vpisalo 42 rednih in 29 
izrednih študentov, na univer-
zitetni (UN) program pa 14 re-
dnih in 8 izrednih študentov). 
V tretjem vpisnem roku naj bi 
zapolnili še vsa prosta mesta 
na VS programu, medtem ko 
naj bi na UN programu verje-
tno ostalo nekaj mest neza-
sedenih. V magistrski študij 
so vpisali 19 študentov. Sku-
pno število vpisanih študen-
tov na Fakulteti za energeti-
ko bo tako po besedah tajnika 
fakultete Janka Omerzuja v 
študijskem letu 2008/2009 
okrog 200. Pripravljajo tudi 
vlogo za akreditacijo doktor-
skega študijskega programa 

Energetiki bodo imeli 
inštitut v Vrbini
KRŠKO – Kot smo poročali že v prejšnji številki časopisa, so na Fakulteti za energetiko v Krškem 1. okto-
bra začeli študirati prvi študenti na visokošolskem strokovnem in univerzitetnem študijskem programu 
Energetika, pa tudi na magistrskem študijskem programu Energetika. Fakulteta za energetiko je pred-
stavila tudi načrte za izgradnjo Inštituta za energetiko z enotama v Krškem in Velenju, kar bo eden iz-
med temeljnih ciljev v naslednjih nekaj letih. 

Energetika, ki naj bi zaživel v 
študijskem letu 2009/2010. 

Do začetka študijskega leta 
2010/2011 naj bi v Krškem 
zgradili inštitut za hidroener-
getiko in za jedrsko energijo, 
v Velenju pa inštitut za ter-
moenergijo. Krški inštitut, ka-
terega vrednost je ocenjena 
na 25 milijonov evrov, bodo 

zgradili v poslovni coni Vrbi-
na, na dobrih 10 tisoč kva-
dratnih metrih pa naj bi bilo 
študentom na voljo 11 preda-
valnic, 19 laboratorijev in 56 
kabinetov. Pri gradnji, ki naj 
bi se začela čez eno leto, si 
na mariborski univerzi obe-
tajo tudi pomoč ministrstva 
za visoko šolstvo in evropska 
sredstva, ki naj bi jih bilo v 

ta namen dovolj. Pri nabavi 
opreme za inštitut naj bi po-
magale nekatere gospodarske 
družbe, predvsem GEN ener-
gija, ki je za študente prvega 
letnika razpisala 10 štipendij. 
V Velenju bodo inštitut uredi-
li v prostorih stare elektrar-
ne, investicija pa naj bi stala 
10 milijonov evrov. V bodoč-
nosti na fakulteti načrtujejo 
tudi gradnjo geotermalnega 
inštituta v Prekmurju. Dokler 
inštitutov v Krškem in Velenju 
še ni, se bodo morali študen-
tje na vaje voziti v Maribor. 

Fakulteta ima sicer finančne 
težave, saj ji je država, ki 
naj bi visokošolske ustanove 
finacirala 100-odstotno, za-
gotovila le 20 odstotkov le-
tnega proračuna oz. 180 ti-
soč evrov. Na fakulteti, pravi 
Omerzu, iščejo dodatne vire 
finančnih sredstev, pri tem 
pa poleg krške in velenjske 
občine računajo tudi na go-
spodarstvo, brez katerega si 
na fakulteti težko predsta-
vljajo preživetje.  P.P.

Takšen naj bi bil energetski inštitut v poslovni coni 
Vrbina (vir: Fakulteta za energetiko)

Uredba spremenjena, 
radij 10 km!
Vlada RS je na seji 9. oktobra izdala 
Uredbo o spremembah in dopolni-
tvah Uredbe o merilih za določitev 
višine nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta. S spremembo 
uredbe se uvaja okoli 2,5 milijona evrov dodatno za plači-
lo nadomestila za omejeno rabo prostora in razširja obmo-
čje (poleg občin Krško, Brežice in Sevnica še občini Kozje 
in Kostanjevica), ki je upravičeno do plačila nadomestila.  
Sprememba uredbe tudi motivira lokalne skupnosti in pre-
bivalce, na območju katerih se umeščajo jedrski objekti. 
Z začetkom priprave prostorskega akta, s katerim se ume-
šča jedrski objekt v prostor, so občine upravičene do 10 % 
višine celotnega nadomestila. Po prejemu lokacijskega 
načrta pa se začne s plačilom nadomestila v polni višini.   

Čeprav je do spremembe uredbe končno prišlo, in to pozdra-
vljamo, pa je sramotno, da je po seji Vlade vladal skoraj in-
formacijski mrk in informacij o tem ni bilo. Tudi naslednji dan 
ne nacionalni in ne lokalni mediji niso poročali o tej odločitvi.  

Še bolj sramotno pa je, da Lokalnih partnerstev v Krškem 
in Brežicah niso niti vprašali za mnenje, kaj šele pritegnili k 
snovanju Uredbe. Pa naj potem verjamemo trditvam držav-
nih predstavnikov, da smo enakopravni partner v postopkih 
umeščanja jedrskih objektov v prostor. Lepo vas prosim! 
Če se misli država na tak način obnašati do lokalnega pre-
bivalstva tudi pri načrtovanih aktivnostih za izgradnjo blo-
ka 2, se lahko od pozitivne družbene sprejemljivosti objek-
ta poslovi že vnaprej. Toliko bolj, ker se tudi pri izgradnji 
trajnega odlagališča na ta segment odgovorni očitno bolj 
ali manj požvižgajo! Apetiti posameznikov in energetskega 
lobija v celoti so pač preveliki za spoštovanje dobronamer-
nih pripomb in želj malega človeka, ki živi v soseščini jedr-
skih objektov.

Kljub zagotovilom ARAO se na področju nadaljevanja teren-
skih raziskav na potencialni lokaciji Vrbina Gornji Lenart ni 
naredilo prav nič, razen iskanja vedno novih vzrokov, kako 
globoke vrtine ne bi opravili in tako končali predvidene te-
renske raziskave in objavili rezultate. Očitno ARAO stavi 
samo še na enega konja v tej  nesmiselni dirki  za lokacijo! 

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partnerstva Bre-
žice si oglejte na naši spletni strani www.lokalnopartner-
stvo.si, ali osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in Glo-
boko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva Brežice 

KRŠKO – Podjetniški center Krško se bo po novem imenoval 
Center za podjetništvo in turizem Krško, so pred dvema te-
dnoma na nadaljevanju 14. redne seje sklenili svetniki Ob-
činskega sveta Krško. Javni zavod, ki ga bo še naprej vodil 
Franc Češnovar, upravni odbor zavoda pa se bo preimeno-
val v svet zavoda, bo poslej – kot pove že novo ime – opra-
vljal dodatne dejavnosti s področja turizma.  P.P.

Po novem CPT Krško

BREŽICE, ZAPREŠIĆ - Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Brežice se bo v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo in 
turizem Brežice predstavila na 10. jubilejnem sejmu gospo-
darstva, ki bo v času od 17. do 19. oktobra potekal v Zapre-
šiću na Hrvaškem. Sejem bo potekal v prostorih Srednje šole 
»Ban Josip Jelačić« v Zaprešiću. Svečana otvoritev bo v pe-
tek, 17.10., ob 11. uri, ostale dneve pa bo delovni čas sej-
ma od 10. do 21. ure. Hkrati se bodo na sejemskem prosto-
ru odvijale tudi številne obsejemske prireditve in tako bo v 
soboto s pričetkom ob 16. uri tudi Dan Brežic, ki ga organi-
zirata Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice in ZPT 
Brežice. Program bo popestrila Folklorna skupina KUD Oton 
Župančič Artiče. 

Brežičani v Zaprešiću

BREŽICE - Direktorica brežiškega Zavoda za podjetništvo in 
turizem mag. Nataša Šerbec je nastopila porodniški dopust 
ter vodenje v tem času prepustila Vesni Savič, po rodu Bre-
žičanki, ki je diplomirala iz zgodovine in sociologije, bila 
pa je vodja Turistično informacijske pisarne v Ribnici na 
Dolenjskem. Ima bogate izkušnje s področja turizma, saj 
je delala kot organizatorka in koordinatorka pri turistični 
agenciji v tujini, organizirala in izvajala je tudi izobraževa-
nja za vodnike. O delu zavoda meni, da je dobro zastavljeno 
in ga bo nadaljevala v tej smeri, verjetno pa bo še kaj do-
dala v vsebinskem smislu tako na področju turizma kot tudi 
podjetništva.  

Savičeva namesto Šerbčeve

Dan odprtih vrat na UE Krško
KRŠKO - Upravna enota Krško bo 8. novembra pripravila dan 
odprtih vrat, ko bodo stranke lahko spoznale delo upravne 
enote tudi z druge strani okenca ter se preizkusile v pozna-
vanju cestnoprometnih predpisov. 

Študenti v Brežicah 	
v študijskem letu 2010/11
BREŽICE – V sredo, 8. oktobra, so rektor mariborske univerze prof. dr. Ivan Rozman, predsednik delovne sku-
pine za pripravo elaborata prof. dr. Dušan Radonjič, brežiški župan Ivan Molan in župan murskosoboške obči-
ne Anton Štihec predstavili priprave na ustanovitev Fakultete za turizem v Brežicah in enote v Murski Soboti. 

program, v nadaljevanju pa 
pridobili še magistrski naziv 
po bolonjskem konceptu, raz-
mišljajo pa tudi o oblikovanju 
doktorskega študija. Prido-
bljena naziva po diplomi bo-
sta diplomant turizma in uni-
verzitetni diplomant turizma, 
na naslednji stopnji pa magi-
ster turizma. Razpisnih rednih 
študijskih mest bo 100 in ne-

Ivan Rozman, Ivan Molan, Dušan Radonjič in Anton Štihec

Prihrani z manjšo porabo energije in izračunaj svoj CO2 odtis, 
sta glavni sporočili letošnje kampanje »Energija si, bodi učinko-
vit«. Oktobra se začenja nov val aktivnosti v kampanji »Energija 
si, bodi učinkovit«, ki poteka že tretje leto zapored. Kampanja 
spodbuja posameznike v gospodinjstvih k učinkoviti rabi energi-
je, s čimer lahko pripomorejo k zmanjšanju trenda rasti pora-
be električne energije v Sloveniji. Ob tem pa je namen kampa-
nje osveščati, da je vse večja poraba energije pomemben vzrok 
za podnebne spremembe. Pobudnik kampanje »Energija si, bodi 
učinkovit« Holding Slovenske elektrarne bo prav zato individu-
alne porabnike s konkretnimi nasveti spodbujal k učinkoviti rabi 
energije, s čimer lahko gospodinjstva kljub podražitvi ohranijo 
mesečni strošek za električno energijo ali ga celo zmanjšajo. 

Kampanja za učinkovito rabo 
energije



Posavski obzornik - leto XII, številka 21, četrtek, 16. 10. 20088 GOSPODARSTVO

V mednarodni raziskavi GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor) se je Slovenija po indeksu zgodnje podjetniške 
aktivnosti uvrstila na 17. mesto. Kaj storiti, da se bo več 
mladih odločalo za podjetništvo? (Podjetnik, julij 2008).

Čeprav vsako leto doštudira veliko oseb, je delež študentov, 
ki bi razmišljali o ustanovitvi lastnega podjetja in dejansko 
svojo idejo nato tudi uresničili, še vedno (pre)majhen. Ker 
naj bi izobraževanje nadgradilo pridobljeno znanje in po-
zitivno vplivalo na percepcijo o zmožnosti posameznika za 
ustanovitev in vodenje lastnega podjetja, se zastavlja vpra-
šanje: Ali je premalo spodbud ali pa izobraževalni pro-
grami še vedno niso dovolj podjetniško naravnani? Ker je 
podjetništvo disciplina, se jo lahko, kot druge discipline, na-
učimo. Torej… 

V današnjem spreminjajočem se okolju in prisili v neneh-
no prilagajanje ter dobi konkurenčnosti so zelo pomemb-
ni spodbujanje podjetništva, podjetniški pristop, spreje-
manje odgovornosti za lasten uspeh, iskanje alternativnih 
oblik zaposlitve ter inovativno razmišljanje. V Sloveniji je 
še vedno prepričanje, da dobra služba traja od osme do šest-
najste ure ter da se moramo čim bolj izogibati prevzemanju 
tveganja ter alternativnih oblik zaposlovanja. To pa seveda 
nima nič skupnega s podjetniškim načinom razmišljanja.
Na število ustanovljenih podjetij pomembno vpliva družbe-
no, ekonomsko in kulturno okolje. Ugotavljamo, da je slo-
vensko okolje še vedno tradicionalno nenaklonjeno podjetni-
štvu. Kljub vse več izobraževanja o podjetništvu je namreč 
še vedno premalo spodbud! 

Podjetniški center Krško v sodelovanju s Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Območno zbornico Posavje Krško, 
Tehnološkim centrom Posavja – Techpo d.o.o, organizira 
NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVATIVNE IDEJE S PRE-
DLOŽENIM POSLOVNIM NAČRTOM. 

Predlagatelji inovativnih idej in poslovnih načrtov lahko 
del opisa inovativne ideje ali poslovnega načrta projekta 
označijo kot poslovna skrivnost, ki bo v proceduri spošto-
vana. V okviru natečaja Podjetniški center Krško organizi-
ra brezplačno animacijsko delavnico.

v petek, 24. oktobra 2008 ob 10. uri 
(sejna soba A občine Krško)

Vsebina delavnice: 

09:45 - 10:00  Prihod
10:00 – 10:05  Uvodni pozdrav, g. Franc Bogovič, žu-

pan Občine Krško, g. Franc Češnovar, di-
rektor PC Krško

10:05 - 10:25  Dejavnosti Podjetniškega centra Krško 
v podporo razvoju podjetništva, ga. 
Karmen Levak, podjetniška svetovalka

10:25 – 10:45  Vloga GZS OZ Posavje, Krško pri pod-
pori inovativnosti in razvoju podjetni-
štva,  g. Darko Gorišek, direktor   

10:45 – 11:10 Predstavitev podjetja MILK, razvitega v 
okviru Podjetniškega inkubatorja v okvi-
ru Techpo-ja Krško, g. Urban Pfeifer 

11:10 – 11:30 Podpora inovativnim podjetjem Po-
slovnih angelov Slovenije, g. Blaž Kos, 
sekretar Poslovnih angelov Slovenije

11:30 – 12:00 Razprava in zaključki 
Vljudno vabljeni.

Na animacijsko delavnico se prijavite na tel. 07/490 22 20 
ali po e-pošti info@pckrsko.si.
Najboljše inovativne ideje oziroma poslovni načrti bodo 
dobili simbolične nagrade, podjetniki oz. podjetja pa bodo 
imeli priložnost vstopa v podjetniški inkubator v okviru Te-
chpo Krško. 
Pri projektu bodo sodelovali Poslovni angeli Slovenije (www.
poslovniangeli.si), ki vlagajo v dobre podjetniške ideje in ima-
jo interes podpreti tudi inovativna podjetja v Posavju. Po-
tencialni podjetniki bodo dobili tudi strokovno podporo Pod-
jetniškega centra Krško pri nastajanju njihovega poslovnega 
načrta in pomoči pri preizkusa podjetniških idej na trgu,  s 
strani GZS OZ Posavje, Krško pa pomoč pri iskanju potencial-
nih partnerjev. Podjetje KIN.PS d.o.o. iz Sevnice podarja na-
grado poslovnega svetovanja v vrednosti tri tisoč EUR.

Natečaj za najboljše inovativne ideje s predloženim po-
slovnim načrtom bo od 16. oktobra 2008 objavljen na sple-
tnem naslovu www.pckrsko.si, oglasite pa se lahko tudi na 
sedežu (Podjetniški center Krško, CKŽ 46), informacije pa lah-
ko pridobite tudi po telefonu 07/490 22 20 oz. po elektronski 
pošti info@pckrsko.si). 

GZS Območna zbornica Posavje Podjetniški center Krško
Darko Gorišek  Franc Češnovar

ISKANJE INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV.

KRATEK POVZETEK NATEČAJA ZA IZBOR NAJBOLJŠE 
INOVATIVNE IDEJE S PREDLOŽENIM POSLOVNIM NAČRTOM

Namen oz. cilj: povečati inovacijsko sposobnost regije, 
ustvariti podjetniško klimo in inovativno okolje za rast 
novih podjetij…
Ciljna skupina: Delavnica oz projekt spodbujanja inova-
tivnih idej in novih podjetnikov je namenjen srednješol-
cem, študentom in profesorjem ter obstoječim podje-
tjem, da na način »spin-off« ali  »outsource« rešijo novo 
podjetniško idejo ter vsem drugim zainteresiranim.
Kriteriji oz. izhodišča: (realnost uresničitve poslovne 
ideje, gospodarska korist, možnost prodaje na trgu, no-
vost na slovenskem trgu, zaščita industrijske lastnine, 
ocena poslovnega načrta, …).
Dokumentacija – vloga sestavljena prvenstveno iz pri-
javnega obrazca in  poslovnega načrta (več informacij v 
razpisni dokumentaciji).
Rok za oddajo vlog: 24 12. 2008.

•

•

•

•

•

Vabilo na brezplačno animacijsko delavnico

KRŠKO - V Spodnjem Starem Gradu od avgusta poteka izgra-
dnja kanalizacije in obnova infrastrukture. Zgrajeni so trije od 
predvidenih štirih krakov, tudi dela na zadnjem kraku proti Vr-
bini bodo zaključena pred zimo, tako da obnova poteka po ča-
sovnem planu. Na celotni trasi bo zgrajena nova kanalizacija, 

odcepni vodi za kanalizacijo, obnovljeno bo nizkonapetostno 
elektro in telekomunikacijsko omrežje, kabelska televizija, na 
novo položeni vsi vodi za širokopasovne povezave, saniran pa 
bo tudi vodovodni sistem in spomladi na novo položen asfalt.
Krajani so po besedah svetnika krajevne skupnosti Matjaža 
Gomilška z obnovo zadovoljni, vendar pa se vsi ne strinjajo s 
širitvijo ceste. Nekje ta ni mogoča zaradi obstoječih objektov, 
nekateri stanovalci pa se bojijo, da se bo s širitvijo ceste po-
večal tranzit skozi naselje. 
Projekt celovite obnove je stara obveza občine zaradi odlaga-
lišča komunalnih odpadkov, delno pa je na vrsto prišel tudi za-
radi umeščanja odlagališča NSRAO v prostor, je pritrdil Rafa-
el Jurečič z občine Krško. Projekt celovitega urejanja vasi je 
vreden 1,3 milijone evrov in sofinanciran s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. 

S. Vahtarič 

Bojijo se povečanega tranzita

Z deli so krajani zadovoljni

KRŠKO - GZS Območna zbornica Posavje Krško je 8. oktobra v 
Kulturnem domu pripravila že 10. dan kakovosti na temo „Kako 
izboljšati kakovost in konkurenčnost?“. Predsednik območne 
zbornice Darko Gorišek  je poudaril, da je bilo lansko leto pre-
lomno, saj je ob prostovoljnem članstvu to množično upadlo, 
vseeno pa imajo trenutno okoli 500 članov, ki zastopajo 70 od-
stotkov posavskega kapitala, tako da je zastopanost kapitala 
bistveno boljša. Predsednica komisije za kakovost pri območ-
ni zbornici Jelka Kreutz je poudarila, da brez nekdanjega di-
rektorja območne zbornice Marjana Šunte in Aleksandre Ilič, 
ki sta trmasto vztrajala pri izvedbi, tovrstnih srečanj ne bi bilo, 
zato jim je v imenu komisije podelila priznanji. Na temo izbolj-
šanja kakovosti so spregovorili predstavniki organizacij, ki izda-
jajo certifikate kakovosti, kakovost v praksi pa sta predstavili 
podjetji TA-regulator iz Brežic  in Savaprojekt Krško. Med pri-
bližno 40 predstavniki podjetij in organizacij sta bila tudi pred-
stavnika posavskih podjetij, nagrajenih za inovacije, Duropack 
tespack d.o.o iz Brestanice in Kostak d.d. iz Krškega, ki sta tudi 
na državnem nivoju dobila bronasti priznanji. Direktorica Duro-
packa Majda Androjna pravi, da so eno najstarejših podjetij v 
papirno predelovalni branži, s certifikatom ISO iz leta 1994. Le-
tos so se lotili celovite prenove, sicer so v sistemu združili pod-
sistema ekologije in pa varnega in zdravega delovnega mesta in 
tako zadostili novim zakonodajam, hkrati pa so pričeli z „dobro 
proizvodno prakso“, ki vključuje vse elemente proizvodnih pro-
cesov in v bistvu dviguje nivo proizvodnje, produktivnost in zah-
tevnost sodobnega tržnega gospodarstva. S. Vahtarič

10. dan kakovosti Posavja

Vlada RS je na prvi oktobrski 
seji sprejela sklep o začetku 
priprave državnega prostorske-
ga načrta za območje hidroe-
lektrarne Mokrice. S tem skle-
pom se je začel postopek 
priprave državnega prostorske-
ga načrta za državne prostor-
ske ureditve na območju hidro-
elektrarne Mokrice, ki zajema 
tri sklope ureditev:

objekte energetskih ureditev 
in spremljajočih ureditev vo-
dne infrastrukture, ki so ob-
veznost iz koncesijske po-
godbe ter ureditev, ki bodo 
izhajale iz ugotovljenih vpli-
vov teh ureditev na posame-
zne sestavine okolja,
vodne ureditve državnega 
pomena in
druge ureditve, ki so jih 
kot razvojne potrebe po-
dala ministrstva in Regio-
nalna agencija za razvoj 
Posavja.

•

•

•

Začetek priprave državnega prostorskega 
načrta za območje HE Mokrice

Sklep vsebuje podrobnej-
šo določitev območja, za ka-
terega se pripravlja državni 
prostorski načrt, obveznosti v 
zvezi s financiranjem pripra-
ve državnega prostorskega na-
črta, roke za pripravo držav-
nega prostorskega načrta ter 
njegovih posameznih faz, na-
vedbo nosilcev urejanja pro-
stora, ki naj v 30-ih dnevih po-
dajo razvojne potrebe skladno 
z državnim strateškim prostor-
skim načrtom in glede na svo-
je časovne prioritete, ter no-
silcev urejanja prostora, ki 
podajo smernice za načrtova-
nje prostorske ureditve iz nji-
hove pristojnosti in način pri-
dobitve strokovnih rešitev.

HE Mokrice je zadnja iz pred-
videne sklenjene verige HE na 
spodnji Savi. Akumulacijski 
bazen HE Mokrice predstavlja 
skupno z bazenom HE Breži-

ce izravnalni bazen za celo-
tno verigo hidroelektrarn na 
Savi in zajema del poplavnega 
območja Brežiško-Dobovskega 
polja na levem in Čateškega 
polja na desnem bregu Save 
dolvodno od Brežic. Akumula-
cijska bazena obeh elektrarn 
bosta oblikovana in dimenzi-
onirana tako, da bosta omo-
gočila tako obratovanje veri-
ge hidroelektrarn na Savi, ki 

bo upoštevalo in izvajalo med 
Republiko Slovenijo in Repu-
bliko Hrvaško dogovorjeni re-
žim Save v mejnem profilu.

Za lokacijo pregrade HE Mo-
krice bo obravnavanih več mo-
žnosti lokacije pregrade in s 
tem povezanih posegov. V gro-
bem sta izhodišči za lokacijo 
pregrade gradnja na mejnem 
območju v bližini naselja Je-

senice (gorvodno ali dolvodno) 
ali gradnja pregrade v celoti 
na slovenskem ozemlju (pre-
grada in strojnica gorvodno od 
skrajne zahodne točke mejne 
črte po strugi Save ali strojni-
ca dislocirana z derivacijskim 
kanalom dolvodno od nase-
lja Jesenice). Investitor ener-
getskih ureditev je koncesio-
nar družba Hidroelektrarne na 
spodnji Savi, investitor uredi-
tev vodne ter državne in lokal-
ne infrastrukture pa je po po-
oblastilu vlade Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

Na isti seji se je vlada seznani-
la tudi s Poročilom o izvajanju 
Sklepa Vlade RS iz leta 2006 v 
zvezi z Načrtom financiranja 
investicij za ureditev vodne, 
državne in lokalne infrastruk-
ture na vplivnem območju hi-
droelektrarn na Spodnji Savi 
in Programom izvedbe infra-

strukturnih ureditev za HE 
Blanca. V omenjenem poro-
čilu je podaljšan rok izdelave 
Noveliranega načrta, ki mora 
biti predložen Vladi RS najka-
sneje do konca junija 2009, ko 
bodo na osnovi izdelanih idej-
nih zasnov določene vrednosti 
investicij za ureditev vodne, 
državne in lokalne infrastruk-
ture in potrjeni predivesticij-
ski zasnovi za HE Brežice in HE 
Mokrice. Takrat bo tudi možno 
na podlagi podnebno-energet-
skega zakonodajnega svežnja, 
ki naj bi bil sprejet v prvi polo-
vici prihodnjega leta, analizi-
rati možnost, da se preusmeri 
del sredstev od prodaje pra-
vic do emisije CO2 v obnovlji-
vo proizvodnjo elektrike, ki bo 
potrebna za doseganje enega 
od ciljev tega zakonodajnega 
svežnja, to je cilja o deležu 
obnovljivih virov pri pokriva-
nju potreb po energiji.

HE Krško v izgradnji
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V Nuklearni elektrarni Kr-
ško (NEK) si zastavljamo vi-
soke cilje in se primerjamo 
z najboljšimi primerljivi-
mi objekti v svetu. Nikoli se 
ne zadovoljimo z doseženim 
stanjem, zavezani smo stal-
nemu napredku, profesio-
nalnemu delu in osebni ra-
sti. Dosežki preteklih let so 
naši izzivi za prihodnost. 

Konec leta 2007 je elektrar-
na dopolnila 25 let komercial-
nega obratovanja. V tem času 
je proizvedla 113,7 teravatne 
ure električne energije. Letno 
proizvede prek pet milijard 
kilovatnih ur električne ener-
gije, kar je več kot tretjina 
skupne proizvedene električ-
ne energije v Sloveniji. Glede 
na svoje obratovalne karakte-
ristike pokriva osnovno obre-
menitev skozi vse leto in je 
kot zanesljiv vir delovne in ja-
love moči pomembna podpor-
na točka elektroenergetskega 
sistema. Z nizko lastno ceno 
je konkurenčen proizvajalec 
električne energije. 

Lani je elektrarna proizvedla 
5428,2 gigavatne ure neto ele-
ktrične energije. Visoko učin-
kovitost in zanesljivost obra-
tovanja dokazuje tudi njeno 
najdaljše neprekinjeno obra-
tovanje od zaključka remonta 
2006 do začetka naslednjega 
remonta jeseni 2007 – 510 dni, 
kar je izjemen rezultat tudi v 
svetovnem merilu.

Elektrarna se po obratovalnih 
in varnostnih kazalcih, ki jih 
je za lažje spremljanje obra-
tovalne učinkovitosti in pri-
merjanja med jedrskimi elek-
trarnami določila Svetovna 
organizacija operaterjev je-
drskih elektrarn (WANO), stal-
no uvršča v prvo četrtino naj-
boljših jedrskih elektrarn na 
svetu. 

V skladu z meddržavno pogod-
bo, ki je bila uveljavljena leta 
2003, NEK proizvaja in doba-
vlja električno energijo v ko-
rist družbenikov GEN energije 
in Hrvatske elektroprivrede, 
ki prevzemata vsak polovico 
skupne razpoložljive moči in 
električne energije. V sloven-
ski preskrbi z električno ener-
gijo je bil lani delež električne 
energije iz NEK, ki jo je pre-
vzel slovenski družbenik, 20 
odstotkov, termoelektrarne 
so proizvedle 36 odstotkov, hi-
droelektrarne 21 odstotkov, iz 
uvoza pa je bilo zagotovljenih 
23 odstotkov električne ener-
gije. 

V skladu s predpisi elektrar-
na meri in nadzoruje radio-
aktivnost izpustov v reko Savo 
in zrak. Zunanje pooblaščene 
tehnične institucije opravlja-
jo obširne meritve v okolici 
in vrednotijo rezultate. Vzor-
ce jemljejo predvsem na ob-
močju dvanajstih kilometrov 
okoli elektrarne, poleg tega je 
v okolici nameščenih trinajst 
avtomatskih postaj za merje-
nje sevanja, ki lahko zaznajo 
spremembe naravne ravni se-
vanja zaradi vremenskih raz-
mer in morebitne spremem-
be zaradi jedrskega objekta. 
Analizirajo tudi vzorce iz reke 
Save še do razdalje trideset 
kilometrov od elektrarne v 
smeri toka.

Radioaktivni elementi v vzor-
cih iz okolja so zaradi niz-
kih izpustov iz NEK večinoma 
pod spodnjo mejo merljivosti. 
Doza zaradi izpostavljenosti 
naravnim virom sevanja je v 
Krškem okoli 2,5 milisiverta na 
leto. Letni vpliv zaradi obrato-
vanja NEK na bližnje prebival-
stvo je tisočkrat manjši, kot 
je vpliv zaradi naravnega se-
vanja. Najbolj izpostavljeni 
posameznik bi namreč lahko 
v enem letu prejel dozo oko-
li enega mikrosiverta. Znotraj 
upravnih omejitev so bili tudi 
toplotni vplivi na reko Savo, 
katere voda se uporablja za 
hlajenje pare. Med doseda-
njim obratovanjem elektrar-
ne je nastalo 2174 m3 nizko in 
srednje radioaktivnih odpad-
kov, ki so uskladiščeni v zača-
snem skladišču v NEK. V ba-
zenu za izrabljeno gorivo je 
shranjenih 872 izrabljenih go-
rivnih elementov. 

NEK sledi strategiji, ki je zna-
čilna za jedrske elektrarne, 
kjer je potrebno kontinuira-
no naložbenje v tehnološko 

nadgradnjo in posodobitve 
na podlagi obratovalnih izku-
šenj doma in v svetu, tehno-
loškega razvoja in upravnih 
zahtev. Letno je za posodobi-
tve namenjenih 25 milijonov 
evrov. Posodobitve zagotavlja-
jo doseganje visokih varno-
stnih standardov in dolgoroč-
no obratovanje. Po zamenjavi 
uparjalnikov in nizkotlačnih 
turbin so omogočile tudi pove-
čanje moči elektrarne od iz-
vornih 664 megavatov na ge-
neratorju do 727 megavatov. 

Delovanje elektrarne upravno 
nadzoruje Uprava Republike 
Slovenije za jedrsko varnost. 
V mednarodnem prostoru je 
elektrarna zavezana standar-
dom in preverjanju mednaro-
dnih organizacij, kot so Med-
narodna agencija za atomsko 
energijo, Evropska komisija in 
Svetovno združenje operater-
jev jedrskih elektrarn WANO. 
Spomladi 2007 je organizaci-
ja WANO organizirala strokov-
ni pregled obratovanja elek-
trarne. Splošna ocena misije 
je bila zelo dobra.

Po podatkih Mednarodne agen-
cije za atomsko energijo je 
konec leta 2007 v 31 državah 
sveta obratovalo 439 jedrskih 
elektrarn. V Evropi je obrato-
valo 197 elektrarn, 12 pa jih 
je bilo v izgradnji. Rastoče 
povpraševanje po električni 
energiji narekuje gradnjo no-
vih energetskih objektov. Zato 
v lokalnem okolju, Evropi in 
svetu intenzivno razpravlja-
jo o odločitvah v energetski 
politiki, ki bodo ob upošteva-
nju okoljskih ciljev zadovolji-
le povpraševanje. Obratujoče 
jedrske elektrarne povečuje-
jo zmogljivost s posodobitva-
mi. Številne so zaprosile za 

podaljšanje obratovalne dobe 
in že dobile potrebna dovolje-
nja. Vse pogosteje se razmi-
šlja o gradnji novih jedrskih 
elektrarn. 

NEK s svojim deležem proizvo-
dnje in zanesljivostjo obrato-
vanja znatno prispeva k sta-
bilnosti elektroenergetskega 
sistema in zadovoljevanju 
povpraševanja po električni 
energiji. Opredelili smo se za 
jedrsko varnost, visoke obra-
tovalne standarde, strokov-
nost in premišljeno odloča-
nje, saj varna, ekonomična in 
okolju sprejemljiva proizvo-
dnja električne energije osta-
ja trajna zaveza vseh, ki dela-
mo v elektrarni.

Vaja »NEK 2008«
Cilj varstva ljudi, premoženja, 
kulturne dediščine ter oko-
lja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je čim manj nesreč 
ter preprečevanje oziroma 
zmanjšanje njihovih posledic. 
Načrti zaščite in reševanja so 
na podlagi stroke izdelane za-

misli zaščite, reševanja in po-
moči ob določeni nesreči. 

Obratovanje jedrskih elek-
trarn po svetu in NEK kot tudi 
izračuni kažejo, da je verje-
tnost nesreče, ki bi privedla 
do sproščanja radioaktivnih 
snovi v okolje, zelo majhna. 
Odgovorno upravljanje elek-
trarne in izvajanje določil Za-
kona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami zahteva, 
da smo ustrezno pripravljeni 
tudi na to možnost. 

Pripravljenost na radiolo-
ško nevarnost zaradi nesreče 
v NEK načrtujemo in vzdržu-
jemo v elektrarni, na lokalni 
in državni ravni ter jo redno 
preizkušamo in izboljšujemo 
tudi z usposabljanji in vaja-
mi. Vlada je sprejela sklep, da 
bo med 20. in 22. oktobrom 
2008 izvedena večdnevna dr-
žavna štabna poveljniška vaja 
»NEK 2008«, s katero bomo 
preverili in izpopolnili orga-
niziranost, pripravljenost in 
usposobljenost za primer ne-
sreče v NEK, temelji na vna-
prej pripravljenem scenariju 
in predpostavkah o nastan-
ku zelo malo verjetnih dogod-
kov, ki bi povzročili izpust ra-
dioaktivnih snovi in radiološke 
posledice v okolici elektrarne. 
Podobnega obsega, kot bo le-
tošnja, so bile izvedene v le-
tih 1982, 1993 in 2002. V vaji 
bodo aktivno sodelovali štabi 
civilne zaščite na lokalni, re-
gijski in državni ravni, NEK, 
občine Krško, Brežice, Sevni-
ca, Kostanjevica na Krki, Bi-
strica ob Sotli, Kozje, ministr-
stva in vladne službe. 

V načrtovano državno vajo 
prebivalci ne bodo neposre-
dno vključeni, je pa to prilo-

žnost, da se ponovno sezna-
nijo z zaščitnimi ukrepi, kar 
je eden od pogojev za do-
bro pripravljenost in učinko-
vito ukrepanje, zato jih pov-
zemamo.

Razvrstitev 
radiološke 
nevarnosti po 
stopnjah
NEK načrtovano zaustavimo 
vsakih 18 mesecev, da zame-
njamo del jedrskega goriva 
ter opravimo inšpekcijska in 
vzdrževalna dela. Zaradi od-
stopanj pri delovanju opre-
me se elektrarna lahko zau-
stavi tudi med obratovanjem 
med remontoma. Vsaka zau-
stavitev elektrarne še ni izre-
dni dogodek ali nesreča. NEK 
v okviru upravnega nadzora 
poroča pristojnim organom o 
vsaki zaustavitvi elektrarne. 

Za primer, če bi varnostni sis-
temi odpovedali in bi obstaja-
la nevarnost sproščanja radio-
aktivnih snovi v okolje, so na 
vseh ravneh pripravljeni načr-
ti zaščite in reševanja. Glede 
na obseg dejanskih in možnih 
radioloških posledic ter po-
trebnih zaščitnih ukrepov so v 
njih določene štiri stopnje ra-
diološke nevarnosti. Razvrsti-
tev je pomembna zaradi načr-
tovanja in izvajanja zaščitnih 
ukrepov v ustreznem obsegu, 
tako da se preprečijo ali omi-
lijo posledice nesreče. Tudi 
razglasitev najvišje stopnje 
nevarnosti še ne bi pomenila 
izpusta iz NEK. Zaščitne ukre-
pe bi bilo treba izvesti že ob 
morebitni nevarnosti sprošča-
nja radioaktivnosti v okolje.

Načrti zaščite in reševanja za 
primer nesreče v jedrski elek-
trarni razlikujejo štiri stopnje 
radiološke nevarnosti. Višja 
kot je stopnja, manjša je ver-
jetnost za njen nastanek.

Nenormalni dogodek – 
stopnja 0

Pomeni manjši problem v 
elektrarni. Ni radioloških po-
sledic. O dogodku so obvešče-
ni pristojni lokalni in državni 
organi ter javnost. Prebival-
cem ni treba storiti ničesar. 

Začetna nevarnost – 
stopnja 1

Še vedno ne pomeni poseb-
no resnega problema v elek-
trarni. Možne so manjše radio-
loške posledice v posameznih 
zgradbah elektrarne, ne pa 
tudi v okolici. O dogodku so 
obveščeni pristojni lokalni in 
državni organi ter javnost. 
Prebivalcem ni treba storiti 
ničesar. 

Objektna nevarnost – 
stopnja 2

Pomeni resnejši problem v 
elektrarni. Možne so radio-
loške posledice znotraj elek-
trarne, lahko pa tudi manjši 
radiološki vpliv v neposredni 
okolici elektrarne. O dogod-
ku so obveščeni pristojni lo-
kalni in državni organi ter jav-
nost. Civilna zaščita v okolju 
je v pripravljenosti. Če bi bili 
potrebni zaščitni ukrepi v ne-
posredni okolici elektrarne, 
bi mediji posredovali navodi-
la civilne zaščite o potrebnih 
zaščitnih ukrepih.

Splošna nevarnost – 
stopnja 3

Pomeni najresnejši problem v 
elektrarni. Možne so radiolo-

ške posledice v okolici elek-
trarne. O dogodku so obvešče-
ni pristojni lokalni in državni 
organi ter javnost. Aktivira se 
civilna zaščita. Na nevarnost 
v ogroženem območju opo-
zarja sirena. Mediji posre-
dujejo navodila o potrebnih 
zaščitnih ukrepih. Zaradi po-
večane nevarnosti sproščanja 
radioaktivnosti v okolje se iz-
vede preventivna evakuacija 
prebivalcev iz naselij v bližnji 
okolici NEK.

Kako bi ravnali v 
primeru jedrske 
nesreče

O nevarnosti ob nesreči v jedr-
ski elektrarni – splošna nevar-
nost ali stopnja 3 – bi bili ob-
veščeni z alarmnim znakom za 
neposredno nevarnost.

Predstavlja ga zavijajoči zvok 
sirene, ki traja eno minuto. Če 
smo ob zvoku sirene na pro-
stem, pojdimo v najbližji pro-
stor, v katerem sta radio ali 
televizija.
Obvestila in navodila o izva-
janju zaščitnih ukrepov bodo 
posredovali mediji.

Radio Slovenija – 1. in 2. 
program (Val 202)
Televizija Slovenija – 1. in 
2. program
www.sta.si

Območja, kjer bodo potreb-
ni zaščitni ukrepi, kot so za-
klanjanje, zaužitje tablet ka-
lijevega jodida ali evakuacija, 
bodo v obvestilih opredelje-
na z imeni naselij. Posredova-
ne bodo tudi klicne številke za 
nujne dodatne informacije o 
dogodku in zaščitnih ukrepih. 

Zaklanjanje pomeni umik 
v zgradbo, da bi se zaščitili 
pred neposredno obsevano-
stjo in vdihavanjem radioak-
tivnih snovi. Pojdimo v zidano 
ali drugo zgradbo, ki nudi pri-
merno zaščito. Zaprimo okna 
in vrata. Če so otroci v šoli 
ali vrtcu, bodo tam poskrbe-
li zanje. Uporabljajmo hra-
no in pijačo iz zaprte doma-
če zaloge. Voda iz vodovoda 
je uporabna, če njena upo-

•

•

•

raba ni izrecno prepovedana. 
Hišne in domače živali spra-
vimo pod streho. Poslušajmo 
navodila civilne zaščite.

Zaužitje tablet kalijevega jo-
dida neposredno pred preho-
dom radioaktivnih snovi ali 
med njim preprečuje kopiče-
nje radioaktivnega joda v žle-
zi ščitnici. O razdelitvi in zau-
žitju tablet kalijevega jodida 
nas bo obvestila civilna za-
ščita prek medijev. Natanč-
no upoštevajmo njihova na-
vodila.

Evakuacija je organiziran, za-
časen umik prebivalstva iz 
ogroženega območja. O eva-
kuaciji bo poveljnik civilne za-
ščite izdal posebno odredbo, 
obveščali pa nas bodo mediji 
in pripadniki civilne zaščite. V 
obvestilih bodo navedena na-
selja, katerih prebivalci se mo-
rajo evakuirati. Evakuiramo se 
z lastnimi prevoznimi sredstvi. 
Odpeljemo se v regijsko spre-
jemališče evakuirancev, ki bo 
navedeno v odredbi. Tam nas 
bodo napotili na lokacijo za-
časne namestitve. Šole, vrtci, 
bolnišnica in domovi starejših 
občanov se evakuirajo v skla-
du s svojimi evakuacijskimi na-
črti. Družine bodo združene v 
kraju začasne namestitve. 

Po obvestilu o radiološki ne-
varnosti ni potrebe, da bi na 
vrat na nos hiteli in ravna-
li nepremišljeno. Tudi takrat, 
ko smo na ogroženem obmo-
čju in dobimo navodilo civil-
ne zaščite, da moramo zašči-
tno ukrepati, ravnajmo mirno. 
Tovrstne nesreče se praviloma 
razvijajo postopoma in je do-
volj časa za razumno ravnanje 
ter zaščito.

Konec nevarnosti - enoličen 
zvok sirene, ki traja 30 se-
kund. 

Nuklearna elektrarna Krško
NEK	v	tretjem	
desetletju	
obratovanja
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www.nek.si
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muzeji na prostem, 
ekomuzeji,
prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dedi-
ščine,
ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo na-
ravne in kulturne znamenitosti določenega območja 
(tematska pot mora vključevati vsaj eno točkovno loka-
cijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je 
vpisana v Register nepremične kulturne dediščine pri M 
za kulturo).

OBNOVA IN RAZVOJ VASI, pri katerem so upravičenci lo-
kalne skupnosti, ki bodo izvedle naložbe izven mestnih na-
selij (praviloma po krajevnih skupnostih), upravičene nalož-
be pa so: 

Urejanje površin za skupne namene in potrebe v po-
deželskih naseljih,
Urejanje vaških jeder,
Urejanje infrastrukture in povezav v naseljih,
Obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb sku-
pnega pomena za medgeneracijsko druženje, kultur-
no-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost 
lokalnega prebivalstva na podeželju, E-točke na pode-
želju.

Ostale aktualne razpise za nosilce in člane kmetijskih go-
spodarstev, skupine proizvajalcev za proizvode, vključene 
v sheme kakovosti in druge lahko najdete na spletni stra-
ni www.mkgp.gov.si, pod rubriko Program razvoja podeže-
lja RS 2007-2013.

Več informacij o navedenih javnih razpisih dobite neposre-
dno na ARSKTRP, tel.: 01/580 77 92, vsak delovni dan. Vpra-
šanja se lahko posredujete tudi na e-naslov aktrp@gov.si, ali 
preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori na sple-
tnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si. 

Na sedežu RRA Posavje vam več informacij posreduje 
Darja Planinc, svetovalka za razvoj podeželja, tel. 07 488 
10 52, darja.planinc@rra-posavje.si.

•
•
•

•
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MKGP ponovno objavilo javne razpise iz evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

904.110 15 14

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB 3 KOEL 97 350 356 400 8 100 1 2

PB 4 KOEL 2,2 350 78,2 400 1 100 0 2

PB 5 ZP - - 108,6 300 7,2 100 - -

PB 5 KOEL 10,3 350 124,0 400 6,8 100 1 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Ob uspešnem izvajanju del ob izgradnji 
akumulacijskega bazena pri HE Blanca po-
teka tudi urejanje infrastrukture na levem 
in desnem bregu reke Save. 

V starem delu Sevnice, na Drožanjski cesti 
in v Florjanski ulici, poteka rekonstrukci-
ja obeh ulic, urejanje zaprtega odvodnika 
potokov obeh ulic, meteorne kanalizacije 

in telekomunikacijskega omrežja. Hkrati s 
temi ureditvami se izvaja gradnja kanaliza-
cijskega sistema v sklopu gradnje central-
ne čistilne naprave, zato ostaja del ulice 
še vedno neasfaltiran. Postavljena je tudi 
prometna zapora, ki bo trajala vse do kon-
ca leta (obvoz je urejen z usmerjevalnimi 
tablami na krožišču v Šmarju, čez most pri 
Kopitarni in mimo blokovskega naselja na 
cesto na Grič, ki vodi preko Hrastov na Ce-
sto na grad in dalje na Pečje).

Na polju na Logu so se začela po uspešno 
izpeljanih arheoloških izkopavanjih inten-
zivna dela nadvišanja območja za gradnjo 
centralne čistilne naprave. Na območju re-
konstrukcije odsekov regionalne ceste G1-5, 
na relaciji Sevnica-Krško, je zapora na regi-
onalno cesto R3-672, na relaciji Impoljca–
Zavratec, odstranjena. Na odseku novega 
prepusta čez Impoljski potok se opravljajo 
še zaključna dela, zato je potrebno hitrost 
vožnje prilagoditi razmeram na cesti. 

Pripravila: Anton Vetrih 
in Smilja Radi

Izvajanje del ob izgradnji akumulacijskega 
bazena pri HE Blanca uspešno poteka

Urejanje ceste in brežine na »Gobavcih«

Del ceste, ki vodi v Florjansko ulico, bo 
predvidoma zaprt do konca leta 2008, 
dokončno pa bo ulica urejena v sredini 
prihodnjega leta.

Vse udeležence v prometu obveščamo, 
da bo zaradi rekonstrukcije regionalne 
ceste R3-679, odsek št. 3909 Breg-Sev-
nica-Brestanica, na območju naselja 
Gornje Brezovo (od nivojskega križa-
nja z železniško progo v bližini naselja 
Vrtača v starem delu Sevnice in gostilno 
Kragl v Vranju), v času od 8. oktobra do 
predvidoma 30. novembra delna ali ob-
časna popolna zapora – potekala bo ši-
ritev vozišča in gradnja kamnite zlož-
be. Zaprta bo polovica regionalne ceste. 
Promet se bo odvijal po preostali polo-
vici vozišča izmenično enosmerno s po-
močjo fizičnega urejanja posebej za to 
usposobljenih delavcev. Občasna popol-
na zapora bo trajala 30 minut. Voznikom 
svetujemo, da uporabljajo obvoz, ozna-
čen z usmerjevalnimi tablami za Florjan-
sko in Drožanjsko ulico. Vse udeležence 
v prometu prosimo za strpnost in razu-
mevanje.

KRŠKO - V okviru Slovenskega 
tekmovanja start – up podje-
tij, ki ga vsako leto organizira 
Tovarna podjemov iz Maribo-
ra, je v četrtek, 2. oktobra, v 
prostorih Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje poteka-
la motivacijska delavnica za 
podjetnike in inovatorje. Na-
men delavnice je bil spodbu-
diti lokalne podjetnike in ti-
ste, ki bodo to še postali, da 
uresničijo svojo poslovno ide-
jo ter se med drugim udeleži-
jo omenjenega tekmovanja. 
Na delavnici je poleg preda-
vatelja iz Tovarne podjemov 

Urbana La-
pajneta, ki je 
prisotne se-
znanil z mo-
žnostmi, ki jih 
ponuja tek-
movanje ter 
kako učinko-
vito pripraviti 
poslovni na-
črt, svoje iz-
kušnje s pod-
j e t n i š t v om 
predstavil tudi Peter Levak, 
direktor podjetja ERUS d.o.o. 
Udeleženci delavnice so tako 
lahko dobili vse potrebne in-

formacije tudi na praktičnih 
primerih ter si s tem pridobi-
li dodatna znanja s področja 
podjetništva.

Trenutno aktualni javni razpisi MKGP so:

PODPORA USTANAVLJANJU IN RAZVOJU MIKROPODJE-
TIJ izven mestnih naselij, pri katerem so upravičenci mi-
kro podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot samostoj-
ni podjetniki posamezniki, gospodarska družba ali zadruga, 
ki imajo sedež in izvajajo dejavnost izven dejavne kmetije,  
upravičene naložbe pa so iz naslednjih dejavnostih po Ured-
bi o standardni klasifikaciji dejavnosti:

Področje C – predelovalne dejavnosti (proizvodnja peči 
in gorilnikov, proizvodnja kmetijskih in gozdarskih stro-
jev, proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industri-
jo, proizvodnja pohištva, proizvodnja metel in krtač ter 
umetno kovaštvo; če pa uporabljajo vsaj 50 % kmetijskih 
ali gozdarskih surovin, pa tudi naslednje dejavnosti: pro-
izvodnja tekstilij, proizvodnja oblačil, razen krznenih, 
proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil, proizvodnja 
usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, obdelava in prede-
lava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva, proizvodnja papirja in izdelkov in 
papirja, proizvodnja farmacevtskih preparatov)
Področje D – oskrba z električno energijo, plinom in 
vodo
Področje I – oddelek 55: gostinske nastanitvene dejav-
nosti 
Področje M – oddelek 75: veterinarstvo
Področje P – izobraževanje, in sicer predšolska vzgo-
ja (vzgojno varstvena družina, delo zasebnega vzgojite-
lja) in drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje
Področje Q – zdravstvo in socialno varstvo, oddelka 87: 
socialno varstvo z nastanitvijo in 88: socialno varstvo 
brez nastanitve
Področje S – podrazred 96.090: čuvanje, oskrba in 
nega hišnih živali (zavetišča za živali)

DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI, pri ka-
terem so upravičenci kmetija z registrirano dopolnilno de-
javnostjo, samostojni podjetnik posameznik, gospodarska 
družba ali zadruga, ki ima sedež in opravlja dejavnost na 
kmetiji; upravičene naložbe pa so:

Proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi 
znanji na kmetiji,
Proizvodne dejavnosti, povezane s predelavo proizvo-
dov izven priloge 1 k Pogodbi in drugih nekmetijskih 
proizvodov na kmetiji (proizvodnja tekstilij, oblačil, 

1.

•

•

•

•
•

•

•

2.

•

•

usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, obdelava in prede-
lava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva, proizvodnja papirja in izdelkov iz 
papirja, izdelkov iz gume in plastičnih mas, nekovinskih 
mineralnih izdelkov, kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav, računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 
električnih naprav, drugih strojev in naprav, motornih vo-
zil, prikolic in polprikolic, proizvodnja pohištva, druge ra-
znovrstne predelovalne dejavnosti, popravila in montaža 
strojev in naprav, proizvodnja vprežnih in drugih vozil),
Pridobivanje energije za prodajo na kmetiji iz obno-
vljivih virov (biomasa, sončni, vetrni in vodni vir),
Prodajne dejavnosti, povezane s proizvodnimi dejav-
nostmi na kmetiji (prodaja lastnih proizvodov in prodaja 
proizvodov drugih kmetij),
Storitvene dejavnosti na kmetijah – turizem: gostinske 
nastanitvene dejavnosti in strežba jedi in druge nego-
stinske dejavnosti
Postavljanje ostrešij in krovska dela, pri uporabi tradi-
cionalnih materialov lesa in slame
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem 
povezane dejavnosti,
Druge informacijske dejavnosti, 
Računovodske, knjigovodske dejavnosti; davčno sve-
tovanje,
Podjetniško in poslovno svetovanje,
Veterinarstvo,
Izobraževanje (predšolska vzgoja, izobraževanje, izpo-
polnjevanje in usposabljanje na področju kulture in ume-
tnosti, drugo nerazvrščeno izobraževanje, usposablja-
nje),
Zdravstvo in socialno varstvo (splošna zunajbolnišnična 
zdravstvena dejavnost, specialistična zunajbolnišnična 
zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, dru-
ge dejavnosti za zdravje, socialno varstvo z nastanitvijo, 
socialno varstvo brez nastanitve),
Popravila računalnikov in izdelkov za široko uporabo, 
Čuvanje, oskrba in nega hišnih živali.

OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽE-
LJA, pri katerem so upravičenci fizične in pravne osebe ter 
lokalne skupnosti, upravičene  naložbe pa so:

obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju 
(nepremični spomenik lokalnega ali državnega pomena, 
spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna 
krajina, naselbinska dediščina),

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

3.

•

Delavnica za podjetnike in inovatorje
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Območje današnje občine Brežice spremlja bogata zgodovinska 
dediščina, na kateri temelji tudi suverena odločitev o prazniku 

občine, katerega temelji izvirajo iz podobnih zgodovinskih 
okoliščin kot v občini Radeče. 

Praznik vsakoletno zaznamuje čas, v katerem se občanke in občani spominjajo zgodovine 
in minulih dosežkov ter hkrati predstavlja čas složnosti in konstruktivnega dialoga v snovanju 

uspešnega družbeno-kulturnega in gospodarsko-socialnega napredka za prihodnje rodove.

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno čestitamo ter želimo, 
da bi uspešno premagovali ovire na poti stabilnega razvoja vaše skupnosti. Obenem se vam 

zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko sodelovanje, z željo po krepitvi dobrih odnosov 
med občinama v okviru razvojne regije Posavje tudi v prihajajočih letih.

Župan občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovana župan in podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 

iskreno vam čestitamo ob prazniku 
in vam želimo veliko poslovnih uspehov 

pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Mojmir Pustoslemšek, 
župan Občine Kostanjevica na Krki

Brežiški oktober 2008
Ponedeljek, 27.10.2008

Otvoritev prenovljenega starega mestna jedra Brežic,  
ulica Pod obzidjem ob 13. uri, organizator Občina Brežice

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice, Viteška dvorana 
Posavskega muzeja Brežice ob 17. uri, organizator Občina Brežice

V občini Brežice že od 3. oktobra potekajo prireditve pod naslovom Breži-
ški oktober 2008, ki jih občina Brežice s soorganizatorji prireja v počastitev 
občinskega praznika – 28. oktobra, ki ga praznujejo v spomin na ustanovitev 
Brežiške čete 28. oktobra 1941. 

Prazniku že tradicionalno namenjamo tudi nekaj strani v Posavskem obzorni-
ku s priložnostnimi članki ter voščili organizacij, društev in podjetij. 
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ohranjanje biotske razno-
vrstnosti, vpliv sprememb 
podnebja na zdravje ljudi. 
Vse to so izzivi za mednaro-
dne integracije, državo, re-

Dr. Lučka Kajfež Bogataj (Bi-
otehnična fakultete Univer-
ze v Ljubljani) je predstavila 
stanje podnebnih sprememb 
danes in vzrok zanje. Ze-
mlja se je na porast prebi-
valstva, porabe energije, 
bogatenja, transporta in po-
večanih emisij CO2 odzvala 
s podnebnimi sprememba-
mi. Scenarij bodočih spre-
memb podnebja nam obe-
tajo globalno ogrevanja za 
do 6 stopinj Celzija, kar bi 
v Sloveniji utegnilo pomeni-
ti dvig temperature za 9 sto-
pinj.  Spremembe pomeni-
jo tudi dvig morske gladine, 
več poplav in suš, pa tudi 
delitev držav na bogati se-
ver in z naravnimi nesreča-
mi osiromašen jug. 

Modra kombinacija spopri-
jemanja z nastalo situaci-
jo, ki je davek naravi za leta 
onesnaževanja in neodgo-
vornega ravnanja z narav-
nimi viri, je metoda blaže-
nja posledic (odpravljanje 
vzrokov za nastalo stanje) 
in metode prilagajanja tem 
spremembam. Že danes nas 
čakajo izzivi – nove tehnolo-
gije, priprave na pogostejše 
vremenske ekstreme, ener-
gijska učinkovitost, prilaga-
janje turistične ponudbe, 

Priznana klimatologinja je 
dejala, da se je na klimat-
ske spremembe najbolje od-
zvati z modro kombinaci-
jo blaženja in prilagajanja 
spremembam. Mladi ude-
leženci, ki bodo sodelovali 
tudi na mednarodni konfe-
renci o podnebnih spremem-
bah v Parizu, so pripravi-
li kar nekaj vprašanj za oba 
predavatelja. Dr. Bogataje-
va je prepričana, da mladi 
premalo izkoristijo svojo po-
litično moč, s katero bi lah-
ko od države in EU zahtevali 
konkretne ukrepe za varova-
nje okolja.   

Podnebne 
spremembe – kako 
jih ublažiti

Predavanje je potekalo v 
sklopu sodelovanja Občine 
Brežice s Slovensko znan-
stveno fundacijo, kjer so v 
projekt vključili mlade iz 
občine Brežice. Ti se bodo 
v mesecu oktobru udeleži-
li mednarodne konference v 
Parizu.  V sklopu priprav na 
forum, kjer bodo mladi Evro-
pejci iskali skupne predloge 
ukrepov za izboljšanje sta-
nja okolja in blaženje posle-
dic podnebnih sprememb. 

za pomembno delo pri povezovanju in izobraževanju mla-
dih na podeželju, za dosežke pri izvajanju številnih pro-
jektov in za uspešno organizacijo tekmovanj, med njimi 
državnega »Mladi in kmetijstvo 2007«.

ob 100-letnici za požrtvovalno humano delo v gasilski or-
ganizaciji in za delo članov na različnih področjih družbe-
nega delovanja, s čimer prispevajo k  prijaznejšemu ži-
vljenju v KS Pišece in v širšem okolju.

ob odprtju novih prostorov 
za proizvodnjo visokokako-
vostnih izdelkov kovinske 
industrije, kar je pomem-
ben prispevek podjetja k 
razvoju gospodarstva v ob-
čini Brežice in s tem k pro-
mociji občine na državni in 
mednarodni ravni.

za požrtvovalno delo na po-
dročju športnega strelstva, 
kjer je kot uspešen tekmo-
valec, izvrsten trener in 
vztrajen predsednik Strel-
skega kluba Brežice dvignil 
to športno panogo na visoko 
raven in vzgojil vrsto odlič-
nih športnikov.

za dolgoletno odlično delo 
trenerja v AK FIT Brežice, s 
čimer je pomembno vplival 
na razvoj atletike v naši ob-
čini in vrhunskih atletov, zla-
sti metalcev kladiva, s tem 
pa veliko prispeval tudi k 
prepoznavnosti občine Bre-
žice v Sloveniji in na medna-
rodnem prizorišču.

za njegov 40-letni prispe-
vek k razvoju vinogradniške-
ga gospodarstva, za izjemne 
dosežke pri pridelavi odlič-
nih penin in za širitev turi-
stične ponudbe, s čimer je 
ponesel ime Bizeljskega in 
občine Brežice v številne de-
žele sveta.

Spoštovani občanke in občani,

smo v prazničnem oktobru in za nami je uspešno 
leto, polno svetlih trenutkov na vseh področjih - v 
gospodarstvu, športu, kulturi in družabnem 
dogajanju.

Zavedam se, da so dobri rezultati sad našega 
skupnega dela in pripravljenosti vas občanov, da 
vzamete občino za svojo in jo naredite še boljšo in 
prijaznejšo. Hvala vam, ker ste pripravljeni sodelo-
vati, ustvarjati konstruktivni dialog in biti strpni. 
Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje skupaj 
dosegali zastavljene cilje.

Vabim vas, da svoje celoletno delo in sodelovanje 
strnimo v teh prihajajočih prazničnih dneh in se 
skupaj poveselimo na različnih prireditvah ob 
občinskem prazniku.

Drage občanke in občani, iskrene čestitke ob našem 
skupnem prazniku!

Vaš župan 
Ivan Molan

Oktobrska priznanja in 
nagrade Občine Brežice 2008
Občina Brežice vsako leto na svečani seji Občinskega sveta občine Brežice podeli oktobrske nagrade 
in priznanje zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki so s svojim življenjem in delom pomemb-
no prispevali k razvoju občine. Na 14. seji občinskega sveta občine Brežice je bil sprejet sklep, da bo 
Oktobrska nagrada Občine Brežice za letu 2008 na svečani seji, 27.10.2008, podeljena: g. Vladimirju 
Kevu, mag. Janezu Isteniču in g. Ernestu Sečnu. Priznanje Občine Brežice za letu 2008 bodo prejeli: 
podjetje KOVIS d.o.o., Prostovoljno gasilsko društvo Pišece in Društvu podeželske mladine Brežice.

Oktobrsko nagrado 
Občine Brežice za leto 2008 

bodo prejeli:

Priznanje Občine Brežice 	
za leto 2008 bodo prejeli:

VLADIMIR KEVO

mag. JANEZ ISTENIČ

ERNEST SEČEN

Podjetje KOVIS d.o.o.

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO PIŠECE

DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE 
BREŽICE

Blažiti spremembe 
podnebja in varovati 
okolje, a ne na račun 
narave
V četrtek, 9.10.2008, se je v Malem avditoriju Posavske-
ga muzeja odvijal javni forum in zanimivo predavanje 
dr. Lučke Kajfež Bogataj in mag. Tomaža Ogrina na temo 
Spremembe klimatskega sistema in Kako varovati okolje.

gijo, občino, skupine in po-
sameznike. 

Bogate, razvite države mora-
jo služiti kot zgled svetu v ra-

zvoju, edino pravično meri-
lo je enaka količina emisij na 
prebivalca, je dejala dr. Bo-
gatajeva, hkrati bo potrebno 
spremeniti tudi miselnost in 
vrednotni sitem ljudi.   

Varovanje okolja, 
odgovornost 
odločevalcev 

Mag. Tomaž Ogrin (Inštitut 
Jožef Stefan) je izpostavil, 
kako pomembno je, da smo 
izobraženi in kritični, še po-
membneje pa je, da imajo 
zadostno znanje odločeval-
ci, to je politiki. Okolje naj 
z zakoni in ukrepi varuje ti-
sti, je dejal mag. Ogrin, ki o 
njem odloča. Pri tem je po-
sebna pozornost namenje-

na temu, da okolja ne gre 
varovati na račun uničenja 
narave, kot primer takšne 
nesprejemljive rešitve je iz-
postavil predlog postavitve 
vetrnic (Volovja reber v Slo-
veniji). 

Župan občine Brežice Ivan 
Molan se je zahvalil pre-
davateljema za predstavi-
tev tematike, ki je vsak dan 
pomembnejša. Tudi Občina 
Brežice pri umeščanju pro-
jektov v okolje skuša upošte-
vati okoljske zahteve.  Raz-
veseljuje nas tudi dejstvo, 
da bodo mladi iz naše obči-
ne imeli priložnost spoznati 
aktivnosti, pri katerih lahko 
sodelujejo tudi sami in vpli-
vajo na odločevalce.   

Vir: Občina Brežice

Med predavanjem dr. Lučke Kajfež Bogataj
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Ureja se staro mestno je-
dro - v sklopu tega smo za-
menjali dotrajane ulične 
svetilke z novimi, varčnimi 
(Projekt prinaša ureditev 
prometne infrastrukture in 
povečanje privlačnosti me-
stnega jedra, vrednost pro-
jekta je 2.589.567 evrov).

Dogajanje v občini Brežice v slikah

Sprejem za olimpionika Primoža Kozmusa Brežice moje mesto 2008   
Podelitev knjižnih nagrad najboljšim osnovnošolcem v 
občini Brežice   

V začetku februarja 2008 je Vlada RS obiskala Posavje, 
v občini Brežice je potekalo tudi srečanje z Vlado. 

V občini Brežice se ponašamo tudi s Cvičkovo princeso - 
Vesno Komotar   

S folklorno skupino KUD Otona Župančiča, ki deluje že 
40 let, smo posneli tudi oddajo Ujemi sanje.

Projekti občine Brežice v letu 2008

Po gradnji in obnovi šol na podeželju smo obnovili tudi 
največjo šolo v občini Brežice (Cilj obnove OŠ Brežice je 
zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje programa 
devetletke za 29-oddelčno osnovno šolo, vrednost 
investicije je 4.643.216 evrov).

Gradimo kanalizacijo in čistilne naprave, saj je čisto 
okolje naša prednostna naloga. ČN Globoko (Cilj 
projektov ČN Brežice, ČN Globoko, kanalizacije Dobova 
je  izboljšanje učinka čiščenja in varovanje ter zaščita 
vodnih virov, vrednost projektov je 9,8 milijona evrov).

Komunalno urejena IPC Brezina bo nudila osnovne 
pogoje za  razvoj podjetništva (Projekt rešuje potrebo 
po območju za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini 
Brežice, vrednost projekta: 1.775.420 evrov). 

V letošnjem letu se je dogradil tudi urgentni blok 
Zdravstvenega doma Brežice (1. faza), Občina Brežice 
je namenila tudi sredstva za obnovo pedoatričnega 
oddelka bolnišnice Brežice.

Predstavitev postopkov za ustanovitev Fakultete 
za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah. Prva 
predavanja za 100 rednih študentov se bodo začela s 
šolskim letom 2010/2011.

Nova podoba ulice Pod obzidjem z več parkirišči za 
razbremenitev mestnega jedra
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Čestitkam ob prazniku občine Brežice se pridružuje kolektiv 

Vsem občankam in občanom, zlasti pa študentom, ki so se 
vpisali v višješolska programa komercialist in ekonomist, ter 
dijakom srednješolskih programov ekonomski tehnik, trgovec 
in logistični tehnik čestitamo ob občinskem prazniku in 
želimo prijetno šolanje v Brežicah ter plodno jesen z 

novimi znanji in dobrimi življenjskimi priložnostmi.

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Hkrati vas obveščamo, da je še vedno možen vpis odraslih 

v program ekonomski tehnik in prekvalifikacija trgovec. Telefon: 07 499 25 50

Spoštovane občanke 
in občani! 

Čestitamo vam 
ob prazniku 

občine Brežice 
in vas vabimo 

na svečano odprtje
naše prenovljene šole, 

ki bo 
v petek, 24. oktobra,
ob 16. uri pred šolo.

Učenci in vsi zaposleni 
Osnovne šole Brežice

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Očesna optika Rimc Zinka s.p.
CPB 34, Brežice
Tel.: 07 49 90 780, Fax: 07 49 90 781
e-mail: optika.rimc@siol.net

Brezplačno merjenje očesnega tlaka. 
Brezplačni okulistični pregledi brez čakalnih 

dob, 2 x tedensko specialist okulist. 
Možnost kreditiranja nakupa očal. 

Oglejte si tudi našo spletno stran www.rimc.net!
Čestitke ob občinskem prazniku.

Občankam in občanom čestitamo 
ob občinskem prazniku. 

OO Zares - nova politika Brežice

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV).

Velikost poslovnih prostorov: od 26,05 m2 do 153,80 m2. Cena poslovnih prostorov je od 50.939,47 € do 
270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo decembra 2008. Prodaja naše lastne nepremičnine.

NOVA STANOVANJA »NASELJE TROBENTICA« V BREŽICAH 
Stanovanja s podzemnimi parkirnimi prostori in poslovni prostori v bližini novega trgovskega centra Lidl. 

SL – inženiring Boršt, d.o.o.
I: www.sl-inzeniring.si
T: 07/ 490 22 60

SL-inzeniring-posavski.indd   1 30.4.2008   9:27:24

Ob prazniku občine Brežice čestitamo vsem občanom in občankam.

Ob 28. oktobru, 
prazniku Občine Brežice,

iskreno čestitamo 
vsem občankam 

in občanom naše občine. 

Uslužbenke in uslužbenci 
Upravne enote Brežice

OBVESTILO
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 

vas obvešča, 
da je bila s 01.10.2008 imenovana 

v.d. direktorica Vesna Savić.

Delo ZPT Brežice bo tako še  
naprej potekalo nemoteno in  

vas prijazno vabimo k sodelovanju.

TU SMO ZA VAS 

ZPT Brežice

HAIR STYLE
Frizerske storitve:

- 10 % popust za študente
- 5 % popust za upokojence
- Obrtniška kartica (5 % popust na nakup izdelkov 
 in 10 % na storitve)

NOVO: Lepotni studio Adam & Eva - (040 549 668)

Občankam in občanom ter vsem svojim strankam želimo
obilo uspehov in čestitamo ob prazniku občine Brežice

Jožica Budič s.p., Frizerski salon - Hair Style
Dvorce 1/A, 8251 Čatež ob Savi
Tel.: 07 / 49 64 635, 05 / 99 64 635
E-pošta : hair-style@siol.net

PVC OKNA

V našem podjetju Vam nudimo: 
- Obdelava stekla, termopan, prenova oken, okvirjanje slik, 

terenska montaža, ogledala, PVC okna, stekla za traktorje
-  Proizvodnja in montaža PVC oken in vrat iz vrhunskih 

profilov blagovne znamke KBE iz Berlina.
-  Okovje za montažo je priznanega proizvajalca MACO, ki 

Vam omogoča enoročno odpiranje po navpični in vodoravni 
osi. Okovje je skrito in zaščiteno proti oksidaciji s 
prezračevalnim sistemom. 

Vaš dom Vam zasteklimo in izoliramo brez omejitve velikosti 
oken ali vrat, možnost montaže na ključ. Nudimo pa vam tudi 
zasteklitev Vašega doma in okvirjanje slik. 

Poskrbimo, da vaš dom dobite kvaliteto in ugodno storitev, 
ter hitro dobavo.

TEL.: 07 49 61 747, GSM: 031 304 374
E-pošta: steklarstvo-lekse@gmail.com

15 LET Z VAMI -  www.steklarstvo-lekse.si

Čestitamo ob prazniku občine Brežice 
in se zahvaljujemo za zaupanje!

Čestitamo ob občinskem prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje

PROIZVODNI PROGRAM:

- razsipalniki mineralnih gnojil FERTI (primerni tudi za posipavanje peska in soli)
- mulčerji kladivarji INO (za vinogradništvo,sadjarstvo,poljedelstvo,komunalo)
- pnevmatske sejalnice INO-BECKER za koruzo in ostale kulture
- dvovrstni vibracijski podrahljalniki s pnevmatsko napravo za globinsko 

dognojevanje  (primerni za vinogradništvo in sadjarstvo)

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM 
IN KUPCEM ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE BREŽICE

KMETIJSKO VRTINI CENTER INO 
VAM NUDI VSE ZA:

- VINOGRADNIŠTVO IN KLETARSTVO
- SADJARSTVO
- ČEBELARSTVO
- POLJE VRT IN DOM

INO BREŽICE d.o.o. 
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas 
Tel.:07 4959657, 041 561187
www.inobrezice.com,
ino@inobrezice.si
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Ob občinskem prazniku čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ter poslovnim partnerjem.

Čestitamo ob občinskem prazniku

Prebivalcem občine Brežice 
čestitamo za praznik.

Izbrani materiali za vse vrste gradenj

gradbene trgovine www.terra-rb.si 

Ljubljana, Peruzzijeva 165, T: 01 / 2800 770 Gasilska ul. 10, T: 01 / 2800 776 , Žagarska Ul. 11, T: 01 / 3603 872
T: 01 / 3603 845 T: 01 / 3603 856 Sežana, Partizanska 71, T: 05 / 7313 480

 Goriška c. 72, T: 05 / 3671 420  IOC Hrpelje, T: 05 / 6892 490  Pesnica 37, T: 02/ 7295 430
 Vojkova 1, T: 05 / 3350 470  C. bratov Milavcev 42, T: 07 / 49 95 400 

mravljice oglas 128x92.indd   1 10/9/08   3:15:34 PM

Vsem občanom občine Brežice želimo prijetno 
praznovanje občinskega praznika!

Občankam in občanom ter vsem svojim 
strankam želimo obilo uspehov 

in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Ravnateljica Novak Lubši-
nova je ob slovesnem do-
godku dejala: „Ta trenutek 
smo zelo težko in z nestr-
pnostjo pričakovali in pred 
nami so že odprta nova šol-
ska vrata, skozi katere bomo 
čez nekaj trenutkov vstopi-
li. Vsi šolski prostori so pov-

sem prenovljeni. Želim vam, 
da bi se v njih dogajale samo 
lepe stvari, da bi se lepo ra-
zumeli ter da bi se veliko ve-
liko naučili.“ Ob tem se je 
zahvalila še občini Brežice, 
občinski upravi in županu, ki 
so omogočili prenovo ter iz-
razila upanje, da bodo učen-
ci in učenke čuvali šolo ter 

Brežiški šolarji navdušeno 
v novo šolsko zgradbo
BREŽICE – V torek, 14. septembra, se je 700 osnovnošolcev brežiške Osnovne šole prvič podalo v prenov-
ljene prostore. Pred šolsko stavbo, ki je v jutranji megli sramežljivo skrivala tople barvne odtenke nove 
fasade, je zbrane uka željne šolarje, ki so si mesec in pol nabirali znanje na različnih lokacijah po mestu, 
pozdravila ravnateljica mag. Marija Novak Lubšina. Zbrane pa je nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan.

jo tudi naslednjim generaci-
jam predali takšno, kot so jo 
dobili. 

Župan Molan pa se je k 
osnovnošolski generaciji obr-
nil z besedami: „Občina Bre-
žice si želi zagotoviti naj-
boljše pogoje za najmlajše, 
za naše otroke, zato se tru-
dimo tudi glede ureditve 
šolskih prostorov, da bi imeli 
čim boljše pogoje za nabira-
nje znanja in učenje. Konec 
minulega leta je prišla na vr-
sto obnova tudi vaše šole in v 
letošnjem šolskem letu vsto-
pate v prenovljeno zgradbo. 
Zelo pomembno je, da so 
prostori lepi in novi, še po-
membnejši pa ste vi in vaši 
učitelji, da boste v njej pri-
dobili kvalitetno znanje. Za-
vedamo se, da ste tisti mladi 
ljudje, ki boste prevzeli tudi 
odgovornost in v bodoče pri-
pomogli k razvoju naše obči-
ne.“ Na koncu je tudi on za-
želel veliko lepih trenutkov 
v novi šoli tako učencem kot 
tudi staršem, pa tudi uči-
teljskemu zboru in ostalim 
zaposlenim. 

Razredničarke so nato svoje 
veselo razigrane šolske va-
rovance popeljale najprej 
v prenovljene garderobne 
prostore, nato pa seveda v 

razrede. Osnovna šola Bre-
žice je pridobila uporabno 
dovoljenje, slavnostna oz. 
uradna otvoritev pa sovpa-

da s praznovanjem brežiške-
ga občinskega praznika in bo 
v petek, 24. oktobra. 

M. Kalčič M.

V veselem pričakovanju na šolskem dvorišču

Župan Molan in 
ravnateljica Novak 
Lubšinova med nagovorom 
brežiškim učencem
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-  Prodaja in servis vrtnih kosilnic, 
 žag, kosilnic na laks, škropilnic
- Izdelava hidravličnih cevi
- Zastopniki MTD, HUSQVARNA
- Ugodni plačilni pogoji

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

V našem centru v središču Brežic Vam ponujamo visoko kako-
vostne posege s področja splošne in laserske kirurgije, lepo-
tne in »anti-aging« medicine. 
V prijetnem in diskretnem prostoru izvajamo najsodobnejše 
kirurške in lepotne posege, ki Vam omogočajo, da se v svojem 
telesu počutite lepi in zadovoljni. Ponujamo Vam strokovnost 
v skladu z evropskimi in svetovnimi trendi, saj se nenehno iz-
obražujemo, novosti pa Vam poskušamo čim prej ponuditi v 
našem centru. Ob prihodu v naš center Vas čaka strokovno in 
prijazno osebje, pripravljeno prisluhniti Vašim željam.

Ponujamo vam visokokvalitetne posege s področja splošne 
in laserske kirurgije, estetske ter anti-aging medicine.

PREGLED VSEH VRST POSEGOV:

TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAČIC
ODSTRANJEVANJE SONČNIH IN STAROSTNIH PEG IN KOŽNIH 
IZRASTKOV
ODSTRANJEVANJE ŽILNIH SPREMEMB - KAPILAR NA OBRA-
ZU IN NOGAH, SPIDER VEN, HEMANGIOMOV IN RETIKULAR-
NIH VEN PREMERA DO 4 mm
NEABLATIVNO IN MINIMALNO ABLATIVNO FOTOPOMLAJEVA-
NJE (PHOTOREJUVENATION) IN LASERSKI PILING
LASERSKO ODSTRANJEVANJE GUB (RESURFACING), BRAZ-
GOTIN IN TETOVAŽ
INJEKCIJSKA LIPOLIZA, MEZOTERAPIJA, LASERSKO OD-
STRANJEVANJE CELULITA
LASERSKO ZDRAVLJENJE AKU-
TNIH AKEN IN GLIVIC NA NOH-
TIH
KARBOKSITERAPIJA
MIKRODERMABRAZIJA
FILERJI
KIRURŠKI POSEGI

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Injekcijska lipoliza 
je metoda za odstranjevanje maščobnega tkiva na različ-
nih delih telesa na mestih, kjer želimo. Z injekcijami se v ma-
ščobo aplicira naravna snov sojin lecitin (fosfatidilkolin – lipo-
stabil), ki raztaplja maščobo in jo počasi odstranjuje iz telesa. 
Metoda je neškodljiva, neboleča, z blagimi stranskimi pojavi. 
Poseg traja približno 60 minut. Na prizadeta mesta se po pred-
hodni anesteziji v kremi vbrizgavajo injekcije. Poseg se po po-

trebi ponovi po šestih do osmih tednih, potrebni so običajno 
dva do štirje posegi. Prvi rezultati se opazijo približno po treh 
tednih. Ob injekcijski lipolizi se priporoča dietna prehra-
na, telovadba, ultrazvok in različne vrste drenažnih masaž 
obravnavanih območij.

Botulinum toxin
Odstranjevanje gub brez kirurškega posega in zmanjšanje 
pretiranega znojenja.
Botulinum toxin je naraven prečiščen protein, ki ga proizvaja 
bakterija Clostridium botulinom. Posebno prirejen v injekcijah 

se v izredno malih količinah injicira v obrazne mišice in prepre-
čuje gubanje kože. Botulinom toxin deluje samo tam, kjer mi 
želimo. Najpogosteje na vertikalne gube med obrvmi, drobne 
gubice v zunanjih kotičkih okoli oči, horizontalne gube na čelu. 
Poseg je enostaven in varen in traja približno 15 min. Boleči-
na pri posegu je neznatna, zato ni potrebno lokalna anestezija. 
Pacient se lahko takoj vrne k vsakodnevnim opravilom.
Prvi učinek je viden v nekaj dneh po terapiji, traja pa 3-6 
mesecev. Po tem učinek postopno popušča. Če želimo dose-
či trajni učinek, je postopek potrebno ponoviti 2-3 krat letno. 
Klinične raziskave so pokazale, da učinek s časom postaja 
dolgotrajnejši in terapije redkejše. Mesta injiciranja so paz-
duhe, dlani ali stopala. Terapija deluje od 8 do 12 mesecev.

Vakumska terapija
Vakumska terapija ali podkožna terapija je neinvaziven 
proces, s katerim dosežemo zmanjšanje celulita.
Zanjo je značilna masaža s sesalno komoro, v kateri je 
valj, ki lajša premikanje komore. 
Fiziološki učinki, ki jih ta terapija povzroča, so:

povečanje krvne cirkulacije in limfne drenaže;
hioperemija razširja kapilare;
eritem poveča kapilarni pretok;
poveča se izmenjalna površina med krvjo in tkivi;
izboljša se odpravljanje odpadnih snovi in tkivnih katabo-
litov;
kožna plast se loči od mišične.

Tehnologija Vela Smooth je tudi pri tej tehniki uvedla no-
vost, ki jo loči od drugih tehnik vakuumske terapije. Vela 
Smooth izvaja pulzno sukcijo, ki poteka naprej in nazaj, 
ne povzroča hematomov in kapilarne krhkosti. Ta tehni-
ka spodbuja podkožno mobilizacijo in pospešuje krvni ob-
tok, vakuumska masaža, ki se ročno izvaja na področju živ-
čevja, pa lajša izločanje odpadnih snovi, zato so rezultati 
odlični.

ORDINACIJA: DELOVNI ČAS:
Cesta prvih borcev 24a Ponedeljek: od 12 do 18. ure 
8250 Brežice, Slovenija Torek: od 10 do 16. ure
T: +386 7 49 66 556 Sreda: od 12 do 18. ure 
F: +386 7 49 66 557 Četrtek: od 12 do 18. ure 
E: lidija_volovec@yahoo.com	 Petek: od 9. do 15. ure

www.aamv.si
AAMV, d.o.o., p.e. Kirurgija Volovec, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice

•
•
•
•
•

•

CENTER ZA SPLOŠNO IN LASERSKO KIRURGIJO, 
ESTETSKO IN ANTI-AGING MEDICINO

VRSTE POSEGOV

NOVOSTI IN AKCIJE

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

Pred terapijo Po terapiji

Pred terapijo Po terapiji

Pridružujemo se voščilom 
ob občinskem prazniku!

C a n k a r j e v a  1 6 ,  1 0 0 0  L j u b l j a n a

 Tehnični pregledi osebnih, tovornih in priklopnih 
vozil ter motornih koles

 Registracija vozil
  Kontrola tahografov in omejilnikov hitrosti
 Homologacija vozil (izdaja o skladnosti vozila SB za 

osebna vozila)
 Homologacija predelanih vozil M1 (vlečne naprave- 

kljuke, zatemnjena stekla, pnevmatike, platišča)

 
BREZPLAČNI PREVENTIVNI TEHNIČNI PREGLED 

VAŠEGA VOZILA

Podružnica Krško
Ulica MDB 2, 

8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 07 48 81 300

Delovni čas: pon-pet 7.00 - 19.00, sob 7.00 - 12.00
Avtopralnica: pon - pet: 9.00 - 17.00; sob. 8.00 - 12.00

Občanom in občankam čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo za zaupanje!

Podružnica Novo Mesto
Pod Trško goro 83, 
8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 32 680

Ob prazniku občine Brežice čestitamo 
občankam in občanom in vsem želimo 

veselo praznovanje. 

Agencija za radioaktivne odpadke

Spremno besedo k slikovi-
ti razstavi je dal prof. Alojz 
Konec, akad. slikar, ki pra-
vi, da ponuja razstava gle-
dalcem vpogled in podožive-
tje tujih likovnih izpovedi, 
ustvarjalcem pa priložnost 
koristnega postanka, ko je 
smiselno oceniti lastno pre-

Brežiška jesen na Gradu Mokrice
MOKRICE – Društvo likovnikov Brežice je s sodelovanjem gostujočega Društva Laterna Črnomelj  pripra-
vilo razstavo likovnih del štiriintridesetih udeležencev likovne kolonije »Jesen v Brežicah 2008«.

hojeno pot, ovrednotiti sta-
nje in si zastaviti naslednjo 
etapo. Mesto je avtorje po-
gostilo z bogato kulturno de-
diščino, pogled na njihova 
dela pa zrcali ročne in optič-
ne spretnosti kompozicijske 
postavitve, prostorske upo-
dobitve in barvne gnetljivo-

sti; nekateri avtor-
ji so tozadevno že 
precej profilirani, 
drugi preseneča-
jo s svojim izrazi-
tim nabojem, tre-
tji si sami ali pod 
mentorstvom uti-
rajo lastni prehod 
skozi džunglo po-
klicnih slikarskih 
problemov; vidni 
so njihovi proce-
sni napori, neka-
tera dela prav pre-
senečajo s svojo 
učinkovitostjo; do-
življajska plat na 
večini del izkazuje 
veliko vnemo, is-
kreno čustveno od-
zivnost ter globo-
ko željo po izražanju osebne 
duhovnosti; ker premorejo 
vse to, morajo vztrajati, je 
med ostalim izpostavil prof. 

Brežice, delo Vlada Cedilnika

Konec; učenci Glasbene šole 
Brežice pa so lepo izpopol-
nili kulturni dogodek.

N.J.S.
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BREŽICE - Uvod v Brežiški oktober je bila zdaj že tradicionalna 
tekma med Občino Brežice in profesorji na Gimnaziji Brežice. 
Sreča je bila na prvi oktobrski dan bolj naklonjena profesorjem, 

ki so zmagali z 9:2. Za ekipo Gimnazije Brežice so se podili za 
žogo Andrej Podlogar, Boris Kuzmin, Sandi Rašovič, Bernard 
Ivšič, Gregor Avsec in Milan Majkič. Barve občinske uprave in 
občinskega sveta Občine Brežice so z županom Ivanom Mola-
nom na čelu branili še David Flajnik, Samo Zorko, Lado Križ-
man, Roman Ozimc, Ivan Bukovinski in Mladen Strniša. 

Gimnazijci boljši od občinarjev 

Utrinek s tekme

KUPON ZA10 % POPUST 
NA OBUTEV KOPITARNA

Velja do 31.10.2008

Tel.: 07 816 34 00
Fax.: 07 816 34 44
www.kopitarna.eu

Kopitarna Sevnica d.d.
Prvomajska 8, 
8290 Sevnica

OBIŠČITE NAS V:
• PRODAJALNI KOPITARNA SEVNICA,
 Prvomajska 8, 8290 Sevnica, 07 816 34 39
• PRODAJALNI KOPITARNA KRŠKO,
 Center TA-BU,C.K.Ž. 141, 8270 Krško, 07 492 23 08
• PRODAJALNI KOPITARNA BREŽICE,
 Trg izgnancev 3, 8250 Brežice, 07 496 63 73

V času od 15.10.2008 do 31.10.2008 
darilo ob nakupu nad 100 €.

Čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Pred startom pri lovskem 
domu Lovske družine Breži-
ce v gozdu Dobrava so polo-
žili venec in prižgali svečo 
ob spominskem obeležju pa-
dlemu pripadniku TO v voj-
ni za samostojno Sloveni-
jo Jerneju Molanu, ki je bil 
član zelene bratovščine. Lo-
vski kolegi so ob 10. obletni-
ci postavili spominsko plo-
ščo in v njegov spomin vsako 
leto ob dnevu samostojno-
sti izvedejo tradicionalni 
memorial Jerneja Molana. 
Ob prisotnosti družinskih 
članov, soborca Roberta 
Finka ter pripadnikov Slo-
venske vojske in Policije, 
je ob častni straži stotnik 
iz poveljstva zračne briga-
de mag. Leon Finžgar po-
ložil venec. Po besedah sto-
tnika Antona Hribernika iz 
poveljstva Vojašnice, sicer 
Molanovega sošolca iz OŠ, 

Prvenstvo SV v patruljnem teku 
DOBRAVA - Brigada zračne obrambe in letalstva, ki so jo februarja na novo formirali v Vojašnici Cerklje ob 
Krki, je 9. oktobra prvič organizirala Prvenstvo Slovenske vojske v patruljnem teku z vojaškimi veščinami. 

je to prva položitev venca 
vendar bo brigada nadalje-
vala tovrstne tradicije. Pri-
reditev je potekala v sklopu 
brežiškega občinskega pra-
znika, zato se je je udele-

žil tudi župan Ivan Molan. 
Ekipe so po besedah vodje 
tekmovanja, nadporočnika 
Maksa Žitka, premagovale 
proge v dolžini 8 km z vsebi-
nami orientacije na terenu, 

izvedle streljanje z avto-
matsko puško, metale bom-
be v cilj, razstavljale in se-
stavljale avtomatsko puško 
F2000S, prečkale vodno ovi-
ro po vrvi, se pomerile v prvi 
pomoči in odgovarjale na 
vprašanja iz vojaških vsebin. 
Slavnostna razglasitev re-
zultatov je bila v vojašnici, 
kjer je slavnostni govornik, 
namestnik poveljnika briga-
de podpolkovnik Miran Gra-
hek, najboljšim ekipam po-
delil medalje in pokale ter 
dejal, da je zmaga doma-
če letalskotehnične ekipe 
tudi dober izziv vsem osta-
lim pehotnim enotam SV v 
naslednjem letu. Nastopi-
le so štiri ekipe; prvo mesto 
je osvojila LETEHE/BRZOL, 
drugo mesto 9.BZO/BRZOL 
in tretje mesto 17.BVP.

S. Vahtarič 

Zmagovalna letalskotehnična ekipa na kontrolni točki, 
po uspešnem prehodu vrvi.

In ravno z namenom, da ga ne 
bi le prelistali in nato zavrgli, 
so z njegovo pomočjo v lan-
skem šolskem letu pripravili 
omenjeni projekt v medpred-
metni povezavi med nemškim 
jezikom in študijem okolja. 
Tako so po besedah Mateje 
Strnad Zorec popestrili pouk 
in razvijali različne vešči-
ne, se pri tem celo zabava-
li in veliko naučili. Dijaki so 
delali po različnih skupinah 
na temo odpadkov in varstva 
okolja, proučili so sloven-
sko in nemško zakonodajo s 
tega področja, analizirali vr-
ste in količine odpadkov, pre-
delali statistiko in tudi nas 
novinarje opozorili, da v EU 

Evropski rokovnik: Izbira je tvoja
BREŽICE - Gimnazija Brežice že četrto leto sodeluje v projektu Evropski rokovnik: Izbira je tvoja. Brez-
plačni Evropski rokovnik je bil v začetku letošnjega šolskega leta že tradicionalno na mizah 2,8 milijo-
na dijakov po celi EU, od tega več kot 25.000 med slovenskimi, pravi nacionalna koordinatorka projek-
ta Zveze potrošnikov Slovenije Manca Novinec, ki je brežiški gimnazijski projekt pohvalila kot primer 
učinkovite rabe rokovnika v praksi.

proizvede-
mo skupaj 
1,3 milijar-
de ton od-
padkov le-
tno ter da 
npr. ena 
plastenka 
r a z p a d a 
450 let. Za-
ključke so 
strnili v slo-
venskem in 
nemškem 
jeziku, iz-
d e l a n e 
plakate na temo predstavili 
ostalim gimnazijcem, se od-
ločili varčno obnašati in loče-
vati odpadke celo v razredu.  

Letos bodo po besedah men-
torice Irene Papac s projek-
tom nadaljevali pri prvih le-
tnikih, ki bodo z rokovnikom 

delali pri zdravstveni vzgo-
ji. Do sedaj so obdelovali v 
letu 2005/06 tobak, alkohol, 
prehrano in oglaševanje, v 
šolskem letu 2006/07 pa še 
vpliv na podnebne spremem-
be ter izvedli vzorčno uro o 
vodenju proračuna in dolgov. 
Sicer je predstavljen projekt 
Evropski rokovnik po bese-
dah namestnika ravnateljice 
Uroša Škofa, ki bo v novem-
bru ob upokojitvi nasledil 
Stanislavo Molan, le eden v 
nizu uspešnih projektov di-
jakov, sodelujejo pa tudi v 
mreži učečih se šol, kjer se 
izobražujejo učitelji. 

S. Vahtarič 

Dijaka Bruno in Ana z mentoricama, 
Matejo Strnad Zorec in Ireno Papac, pri 
predstavitvi projekta. 
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V SPOMIN MILANU MASNECU

V oktobru smo se na Občini Krško po-
slovili od dolgoletnega sodelavca Mi-
lana Masneca iz Podbočja, potem ko 
smo mu še mesec pred tem voščili 
za njegov 57. rojstni dan. Bilo je to-
liko let in toliko tednov, ki smo jih 
preživeli skupaj, da je težko verjeti, 
da ne bomo več delili vsakdanjika z 

njim. Kar tri desetletja si je na vsakem koraku in z vsa-
kim dejanjem prizadeval za razvoj zdravstvene dejav-
nosti, lekarništva in socialnega varstva. Ni ga bilo strah 
odgovornosti in nikoli ni omagal pod težo dela, kot bi v 
njem našel spodbudo za življenje, ki mu je na pot po-
šiljalo preizkušnje. 

Milanu bomo vedno hvaležni za njegovo izredno pre-
danost, za posluh, s katerim nam je ves čas prihajal 
na proti pri svojem delu. Manjkal bo mladim, ki iščejo 
službo, družinam, ki se težko prebijajo skozi življenje, 
socialno ogroženim in tistim, ki se soočajo z drugačni-
mi stiskami, starejšim in onemoglim ljudem, katerim je 
posvečal svoja prizadevanja za boljše življenje. Nosil 
je umirjen pogled, pogled človeka, velikega v mislih in 
modrega v besedah. Nobena ni iz njegovih ust prišla ne-
premišljena, vsaka je prinašala preudarnost, ki jo bomo 
vedno cenili in pogrešali.
 
V nemi bolečini in pretresenosti smo se povsem nepri-
pravljeni morali posloviti od sodelavca,  a nikoli se nam 
ne bo treba posloviti od spominov nanj. S seboj bomo 
nosili modrost njegovega dela in načina življenja, dra-
gocenost vsega kar je dobrega storil in veličino vsega 
kar je bil. Za Milanom ostaja praznina, praznina za iz-
jemno osebnostjo, za strokovnjakom z dolgoletnimi de-
lovnimi izkušnjami, praznina za sodelavcem, na kate-
rega smo zrli z občudovanjem. Njegov stol za pisalno 
mizo sameva, ostaja njegovo delo, ki bo večno priča-
lo o kvalitetah človeka, ki je s seboj odnesel toliko ži-
vljenjske modrosti. Hvaležni smo, da smo lahko bili del 
njegovega življenja. Milanovi družini in vsem, ki so mu 
bili blizu, izrekamo iskreno sožalje.

Sodelavci Občine Krško

Gradnja širokopasovnih po-
vezav v občini Krško sodi 
med večje projekte zadnjih 
let, s katerim želi Občina na 
območjih belih lis, kjer ni 
komercialnega interesa za 
gradnjo omrežja, omogoči-
ti sodoben dostop do infor-
macijske tehnologije vsem 
gospodinjstvom. Za izgra-
dnjo prve faze je Občina Kr-
ško uspela pridobiti  6 mio 
evrov, ki jih je Ministrstvo 
za gospodarstvo razdelilo na 
podlagi sredstev Evropskega 
sklada za Regionalni razvoj. 
Ker je sofinanciranje omogo-

Konec prejšnjega tedna so 
arheologi s predhodnimi raz-
iskavami na primarnem in 
sekundarnem kanalizacij-
skem kanalu zaključili v va-
seh Brege, Mrtvice in Vihre. 
V prvih dveh naseljih razi-
skave niso pokazale sledi ar-
heologije, medtem ko so v 
vasi Vihre odkrili pet obmo-
čij pozitivnih testnih jarkov. 
Sicer pa dela v tem času po-
tekajo na več odsekih kana-
lizacijskega sistema. V nase-
ljih Brege in Mrtvice se gradi 
kanal S5.1, ki bo odvajal od-
padne vode naselij Brege, 
Mrtvice in Vihre. Do sredi-
ne oktobra bodo zaključe-

V prejšnji, 20. številki Po-
savskega obzornika, je bil v 
novinarskem prispevku pov-
zet komentar svetnice Občin-
skega sveta Vilme Jan Špiler. 
Pri obravnavi sporazuma med 
Občino Krško in Ministrstvom 
za delo, družino in socialne 
zadeve, s katerim bo prišlo 
do menjave zgradbe stare-
ga doma upokojencev na Vid-
mu in starega objekta VDC v 
Leskovcu za delež države v 
Domu starejših občanov v Kr-
škem, je svetnica izpostavila 
pomisleke, da je sporazum v 
finančno škodo občine Krško, 
in da se je o slednjem odloča-
lo prenaglo.

Občinska uprava občine Kr-
ško ob tem izpostavlja, da se 
neurejeno razmerje med Mi-
nistrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve ter Obči-
no Krško že predolgo odraža 
v razpadajočem objektu nek-
danjega Doma starejših obča-
nov na Vidmu. Občina Krško 

Širokopasovne povezave tudi s sredstvi, 
ki jih je Občina Krško v preteklosti 
vložila v izgradnjo telefonskega omrežja

Informacijska pisarna 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško
Tel.: 07/ 490 51 02, 01/ 241 07 40

Izpostava dvakrat mesečno nudi temeljne informacije in 
strokovno pomoč prebivalcem občin Krško in Kostanjevica 

v zvezi s kulturno dediščino na tem območju.

Delovni čas: vsako drugo sredo od 9.00 – 12.00
v oktobru: 8. in 22. 10. 

v novembru: 5. in 26. 11.
v decembru: 10. 12.

Gradnja kanalizacijskega 
omrežja Krško
Občina Krško nadaljuje z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Zaradi arheoloških raziskav bo rok za do-
končanje del na projektu ISPA podaljšan do sredine naslednjega leta. Arheološke raziskave so namreč 
gradnjo doslej ustavile za 200 delovnih dni. Arheologi bodo z izkopavanji nadaljevali le še v naselju Vi-
hre, na vseh ostalih območjih pa bo gradnja 5 mio evrov vredne investicije, ki je v 42 % sofinancirana s 
sredstvi evropskega kohezijskega sklada, nemoteno potekala naprej.

na tudi dela na kanalu S1, 
kjer trenutno poteka pod-
vrtavanje trase pod krškim 
mostom. Gradnja se bo na-
daljevala s kanalom S13 na 
Narplu, ki se bo priključil na 
že obstoječ kanalizacijski 
sistem mesta Krško. 

V Spodnjem Starem Gradu in 
v Vrbini poteka gradnja ka-
nala S2 in S3 ter zadrževal-
nega bazena ZB6. Ko bo iz-
vajalec, Primorje d.d., z 
deli zaključil, bo kanaliza-
cijski sistem na levem bre-
gu v celoti končan. V tem 
času se že vgrajuje opre-
ma na vseh do sedaj zgraje-

nih petih zadrževalnih baze-
nih. V začetku oktobra bodo 
dela zaključena in zadrže-
valni bazeni pripravljeni za 
prvi preizkus delovanja. 

Kot poudarja vodja oddelka 
za gospodarsko infrastruktu-
ro Občine Krško Rafael Ju-
rečič, „izgradnja kanaliza-
cijskega sistema daje pogoje 
za celovito ureditev naselij, 
ki že poteka na Drnovem, 
Bregah, v Spodnjem Starem 
Gradu in naselju Velika vas-
Gorenja vas. V naslednjih 
mesecih se bo sekundarno 
urejanje vasi začelo tudi na 
Mrtvicah in Vihrah.“

Gradnja kanalizacijskega 
omrežja v občini Krško se 
nadaljuje.

V občini Krško poteka gradnja širokopasovnih povezav, ki omogočajo sodoben dostop do interneta, telefoni-
je in televizijskega signala. 6 milijonov evrov vredna prva faza bo zgrajena s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Gradnjo pa bo Občina Krško nadaljevala z denarjem, ki ga je prejela na podlagi zakona o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Gre za povsem ločena sredstva od tistih, ki so jih ali 
jih še bodo zaradi prekomernih vlaganj v telekomunikacijsko omrežje prejeli upravičeni posamezniki. 

čeno le za naselja, ki niso po-
krita s kabelsko televizijo, bo 
Občina v naslednjih treh le-
tih zagotovila dodatnih 5 mio 
evrov in tako s širokopasovnim 
dostopom pokrila še preostali 
del območja občine. Omenje-
na sredstva je Občina Krško 
pridobila na podlagi zakona o 
vračanju vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje. 
Do sredstev so upravičeni po-
samezniki, ki so v preteklosti 
preko gradbenih odborov gra-
dili telefonska omrežja, in Ob-
čina Krško, ki je prav tako vla-
gala v izgradnjo telefonije. 

Do vračanja prekomernih 
vlaganj v izgradnjo telefon-
skega omrežja je tako poleg 
posameznikov upravičena 
tudi lokalna skupnost. Pou-
dariti je potrebno, da ljudje 
pri izplačilu  ne bodo v niče-
mer prikrajšani, saj bo vsaki 
strani, tako Občini kot posa-
mezniku, neodvisno vrnjen 
denar, ki sta ga vložili. 
Gradnja širokopasovnih po-
vezav sicer nemoteno po-
teka. K sodelovanju so po-
vabljene tudi vse krajevne 
skupnosti v občini, da bi 
skupaj določili takšen po-

tek trase, ki bo najbolj opti-
malno usklajen z dejanskimi 
potrebami in željami vseh 
krajanov. Vodja projekta na 
Občini Krško Andrej Sluga 
pojasnjuje, da so nekatere 
krajevne skupnosti že pre-
dložile zahtevke. Občina je 
gradiva posredovala projek-
tantom, ki bodo začrtali tra-
se. Projektiranju sledi pri-
dobitev služnostnih pogodb. 
Tam, kjer bodo le-te najprej 
sklenjene, se bo prednostno 
začela tudi gradnja široko-
pasovnega omrežja. 

Odgovor na članek »Čemu taka naglica?«
(Posavski obzornik št. 20, 2.10.2008)

je svoja upravičena pričako-
vanja za lastništvo nepremič-
nine najprej uveljavljala na 
sodišču. Slovenski sodni mlini 
so v obdobju desetih let en-
krat odločili v korist Občine 
Krško, spet drugič v korist mi-
nistrstva. Ker bi se spor lahko 
vlekel še dolga leta, je Obči-
na Krško poskušala pristopiti 
k poravnavi, s katero bi zade-
vo lahko končno zaključila in 
uredila nerešena razmerja. 

V pogajanjih z Ministrstvom 
je bilo več kot jasno zazna-
ti, da Občina Krško ne more 
računati na povrnitev sred-
stev, ki jih je vložila v izgra-
dnjo novega Doma upokojen-
cev. V času gradnje nam je bil 
osnovni cilj zgraditi nov dom 
upokojencev, brez da bi kdaj 
v prihodnosti pričakovali po-
vrnitev vloženih sredstev. V 
Sloveniji niti ni primera, da 
bi bil katerikoli občini  kasne-
je zaradi tovrstne investicije 
vrnjen denar. 

Novi razlogi, ki jih Občina 
Krško utemeljuje kot razlog 
poravnave, so nastali, ko je 
občinska uprava v Uradnem 
listu zasledila, da je v pro-
gram prodaje državnega pre-
moženja uvrščen danes že 
nekdanji kompleks Varstve-
no delovnega centra v Le-
skovcu. Temu je Občina Kr-
ško strogo nasprotovala, saj 
bi se nepremišljena prodaja 
objekta lahko odrazila na te-
žavah pri ureditvi leskovške-
ga starega jedra in načrtih za 
zagotovitev krajevnega do-
gajanja. V zameno za nepre-
mičnino v Leskovcu in nekda-
nji Dom starejših občanov na 
Vidmu je v poravnavo tako 
danes vključen 40 % delež Ob-
čine Krško na novem objektu 
Doma starejših občanov. 

Špilerjeva kot sporne navaja 
tudi stroške rušitve oz. obno-
ve nekdanjega doma upoko-
jencev. Slednjega je po oce-
nah gradbenih strokovnjakov 

potrebno porušiti, saj obsto-
ječa gradnja ne ustreza dana-
šnjim standardom. Obnova bi 
namreč zahtevala zamenjavo 
celotne električne in stroj-
ne napeljave, tako da je ru-
šitev ekonomsko bolj upravi-
čena. V skladu z odločitvijo 
Občinskega sveta in občinske 
uprave bo ta lokacija name-
njena ureditvi novih stano-
vanj, v pritličju pa poslov-
nim prostorom. Razpadajoči 
objekt v vitalnem delu mesta 
bo tako končno dobil družbe-
no koristno vlogo, kar je naj-
pomembnejši epilog zgodbe, 
ki bi se morda vlekla še dolga 
leta, če bi Občina Krško pra-
vico še naprej iskala na so-
dišču. Skrajni rok za rešitev 
je v realnosti že davno pote-
kel, tovrstna poravnava tako 
predstavlja zelo dobro mo-
žnost, predvsem pa zaključek 
nečesa, kar bi se moralo kon-
čati že pred desetletjem.    

Franc Bogovič, župan

Spoštovane občanke, občani, svetnice in 
svetniki občine Brežice!

Naj vas radostno in polno poveže vaš Brežiški 
oktober.

Čestitamo vam ob prazniku in se zahvalju-
jemo za dosedanje sodelovanje ter se vese-
limo partnerskega odnosa v prihodnje.

Franc Bogovič,
         župan občine 

Krško s sodelavci

Poročilo o t.i. vaških vodovodih
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil prvi 
pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v 
letu 2008, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti oz. sku-
pin občanov. Povzetek poročila o kvaliteti pitne vode vo-
dovodov in izvirov, nad katerimi ni rednega nadzora v skla-
du s Pravilnikom o pitni vodi, je objavljen na spletni strani 
www.krsko.si, v rubriki NOVICE. 
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Spoštovane občanke in občani občine Brežice!

Iskrene čestitke ob vašem prazniku, ki naj 
vas navdaja z optimizmom ter jasnimi cilji za 

prihodnost in prinese nove ideje za soustvarjanje 
napredka ter dobro medsebojno razumevanje.

Čestitam vam za dosežke v preteklem letu in se 
veselim nadaljnjega sodelovanja v dobro vseh 

nas, ki živimo v Posavju.

Srečko Ocvirk
Podžupan Občine Sevnica s sodelavci

Svetniki uspešno zaključili 
svojo 15. redno sejo
Svetniki Občine Sevnica so se sestali na 15. redni seja občin-
skega sveta, na kateri so obravnavali kar 32 točk dnevnega 
reda. Več točk so namenili imenovanjem nadomestnih članov 
različnih odborov ter komisij, razpravljali so tudi o soglasju k 
imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Sevnica, ena iz-
med osrednjih točk pa je bila obravnava poročila o izvajanju 
občinskega proračuna v prvem polletju. Med drugim so obrav-
navali tudi poročilo o delu Javnega zavoda KŠTM za prvo polle-
tje ter predlog sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice 
občinskega sveta Frančiške Zemljak. Svetniki so se seznanili 
tudi s sklepom o ustanovitvi in imenovanju Komisije za razde-
litev donatorskih sredstev kot pomoč družinam, ki so v nesreči 
na Savi pri HE Blanca izgubile družinske člane ter s sklepom o 
ustanovitvi Komisije za vprašanja vračila vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje. Po končani seji so si svetniki ogleda-
li baročni salon, ki ga je v sodelovanju s številnimi podjetji v 
značilnem baročnem stilu uredil Javni zavod KŠTM.

V Sevnici nadaljevanje 
urejanja	cest
V sklopu predvidenih ureditev cestne povezave na odseku Pla-
ninska-NHM-Grič v Sevnici, za katero je občina pridobila sred-
stva na razpisu Službe Vlade za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko iz naslova sofinanciranja občinskih investicij, so 
predvidena ureditvena dela na dveh pododsekih. Prvi je po-

dodsek od mostu pri Kopitarni do priključka Prvomajske ceste 
v dolžini 250 metrov, vključno s prometno-tehnično ureditvijo 
križišča pri bazenu, drugi pa pododsek od križišča pri Prahu, 
čez Grič, do križišča Na hrastih v dolžini 520 metrov.
Na obeh pododsekih je predvidena obnova in razširitev vozi-
šča ter gradnja pločnikov z javno razsvetljavo in ureditvijo ko-
munalnih vodov. Na prvem pododseku mimo Kopitarne pa bo v 
sklopu projekta potrebno še celovito preurediti kanal Mlinšči-
ce. Pogodbenega izvajalca del, podjetje Gradnje iz Boštanja, 
so ta teden uvedli v dela na odseku mimo Kopitarne in naj bi 
takoj tudi pričel z deli. V času izvajanja del, ki bodo predvi-
doma dokončana spomladi drugo leto, bo promet na tej ce-
sti oviran, zato uporabnike pozivajo, da dosledno upoštevajo 
opozorilno signalizacijo. Dela na odseku na Grič pa bodo zače-
li izvajati, ko ta odsek ne bo več v uporabi kot obvoz za Dro-
žanjsko in Florjansko cesto. 

Križišče na Prvomajski ulici pri Kopitarni (vir: foto 
arhiv Občine)

Krmeljsko podjetje Doga 
Galvana ponos sevniške občine
Podžupan Srečko Ocvirk in minister za gospodarstvo An-
drej Vizjak sta skupaj z lastnico podjetja Doga Galvana 
Ireno Dobnik ter tamkajšnjo direktorico Carmen Dobnik 
slovesno odprla nove proizvodne prostore tega podjetja iz 
Krmelja. Podžupan je ob tem podjetju podelil tudi listi-
no občine Sevnica za prispevek k razvoju Mirnske doline in 
same občine. Nova proizvodna stavba se sicer ponaša z naj-
sodobnejšo in okolju prijazno tehnologijo.

Nadaljujejo se aktivnosti za 
celovito ureditev športnih 
objektov v občini
Podžupan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek So-
tošek sta se sestala z lastnikom ene izmed še neodkupljenih 
nepremičnin na območju športnega kompleksa pri bazenu. 
Občina meni, da bi se z uspešnim odkupom te nepremični-
ne še dodatno povečale možnosti za bolj celovito ureditev 
s športnimi objekti na tem območju. Aktivnosti v zvezi z iz-
gradnjo tamkajšnje atletske steze pa sicer vseeno potekajo. 
Govorili so tudi o ureditvi nogometnega igrišča, saj bi bilo, 
po mnenju občine, za primerno sodelovanje potrebno izko-
ristiti pripravljenost vseh vključenih akterjev.

KS Tržišče se ponaša s 
posodobljenimi cestnimi odseki
Občina Sevnica je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Trž-
išče letos na novo asfaltirala že kar nekaj  cestnih odsekov 
v tej krajevni skupnosti. Gre za odseke Otavnik-Stari Boj-
nik, Jeperjek-Jeperška gorica, del ceste Otavnik-gospodinj-
stvo Borštnar ter Železniška postaja Tržišče-gospodinjstvo 
Gorenjc Karel in Jože. Skupna dolžina vseh na novo asfalti-
ranih cestnih odsekov je sicer 2300 metrov. Tokratna skupna 
otvoritev je potekala v Starem Bojniku, kjer je tudi najdalj-
ši odsek na novo asfaltirane ceste.

Ob pomoči občine Sevnica in številnih sponzorjev ter dona-
torjev je župnija skupaj s krajani uspešno obnovila streho na 
podružnični cerkvi v Podgorju. V občini tudi sicer z velikim 
odobravanjem podpirajo tovrstno sodelovanje, s katerim so 
vsi vključeni akterji tokrat združili moči in s tem poskrbeli za 
obnovo omenjenega objekta, ki predstavlja tudi pomembno 
kulturno dediščino.

Podružnična cerkev 	
v Podgorju z novo streho

Uspešno usklajevanje gradnje 
kanalizacije in HE Blanca
Na usklajevalnem sestanku glede poteka gradnje kanaliza-
cijskega sistema Sevnica in HE Blanca so se sestali podžu-
pan Srečko Ocvirk ter predstavniki investitorja HE Blanca 
- podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi, investitorja in-
frastrukture HE Blanca - podjetja Infra, predstavniki izva-
jalca iz podjetja Nivo, nadzora gradnje iz podjetja DDC ter 
član posebne komisije za spremljanje izgradnje HE Blanca. 
Usklajevanja so se nanašala na podrobnejše terminske načr-
te gradnje obeh objektov. Kot je povedala direktorica pod-
jetja Infra Ana Gračner, gre za zahtevno gradnjo, zato so  
tovrstna usklajevanja nujna. „Konkretna usklajevanja pote-
kajo vse od februarja letos, zaenkrat pa vse poteka po pred-
videvanjih,“ je izjavila Gračnerjeva.

Osrednji sevniški projekti 
potekajo po načrtih
Dela na projektu izgradnje čistilne naprave in ureditve ka-
nalizacijskega sistema Sevnica potekajo v skladu s predvide-
nim časovnim načrtom. Trenutno potekajo dela na razbre-
menilnem bazenu dežnih voda na levem bregu Save, polaga 
se kanalizacija med Drožanjskim in Florjanskim potokom, 
na Logu pa poteka gradnja upravne stavbe in aeracijskega 
bazena. Občina obenem krajane obvešča, da bo zaradi gra-
dnje razbremenilnega bazena v okviru omenjenega projek-
ta od začetka oktobra pa do 28. novembra letos popolnoma 
zaprto parkirišče pri rondoju v Šmarju. 

V KGZS o oblikah sodelovanja 
v Posavju
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), Območni 
enoti Brežice, so v petek na Malkovcu sklicali skupno razširje-
no sejo sveta ter odborov izpostav v Posavju. Razpravljali so 
o oblikah sodelovanja KGZS s posavskimi občinami, podali pa 
so tudi informacijo o škodah v kmetijstvu in gozdarstvu po le-
tošnjih neurjih ter škodah glede zavarovanih vrst živali. Seje 
so se udeležili predstavniki vseh posavskih občin, med drugim 
tudi sevniški podžupan Srečko Ocvirk, saj so obravnavali tudi 
značilnosti kmetijstva v občini Sevnica. Z delovnim obiskom 
se je seje udeležil tudi predsednik KGZS Ciril Smrkolj.

Občinski prostorski načrt pod 
drobnogledom
Namen sestanka predstavnikov občinskih strokovnih služb z 
delovno skupino izdelovalca občinskega prostorskega načr-
ta občine Sevnica, ki je potekal v projektantskem podjetju 
Struktura na Škofljici, je bil pregled gradiva za pridobivanje 
smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora in izdela-
nih strokovnih podlag, ki so sestavni del gradiva. Na sestanku 
so se tudi dogovorili o načinu in rokih za predstavitev izdela-
nih strokovnih podlag, ki jih bo izdelovalec skupaj s predstav-
niki občine v drugi polovici tega meseca predstavil širši jav-
nosti v posameznih krajevnih skupnostih. Namen predstavitev 
bo seznanitev zainteresirane javnosti z usmeritvami ter pogo-
ji umeščanja dejavnosti in bodoče poselitve v prostoru.

RRA razpisuje štipendije
Regionalna razvojna agencija Posavje kot štipenditor v sode-
lovanju z delodajalci in Občino Sevnica, Občino Brežice, Ob-
čino Kostanjevica na Krki ter Občino Krško razpisuje nove šti-
pendije za šolsko oz. študijsko leto 2008/2009 za pridobitev 
različnih poklicev, ki si jih vsi zainteresirani lahko ogledajo na 
spletni strani  štipenditorja www.rra-posavje.si ali na sedežu 
štipenditorja na CKŽ 46, 8270 Krško, vsak delavnik med osmo 
in petnajsto uro.
Štipendije iz regijskih štipendijskih shem so namenjene dija-
kom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se 
bodo po končanem šolanju oz. študiju zaposlili na območju 
posamezne razvojne regije ali kako drugače pomembno vpli-
vali na razvoj v območju, iz katerega prihajajo. V RRA prijave 
na razpis sprejemajo do 10. oktobra.

Mesec oktober je že tradicionalno mesec požarne varno-
sti. Tema letošnjega meseca požarne varnosti je »Varujmo 
naravo pred požari« in je posvečena večji varnosti narave 
pred požari. V ta namen je Gasilska zveza Slovenije skupaj 
z Upravo RS za zaščito in reševanje, Združenjem za požarno 
varnost in Zavodom za gozdove Slovenije pripravila zložen-
ko in plakat, ki opozarjata na nevarnost požarov v naravi.  V 
aktivnosti se bodo vključila tudi posamezna prostovoljna ga-
silska društva iz sevniške občine, ki bodo po vseh štirih ope-
rativnih sektorjih izvajala vaje, ki služijo za boljšo opera-
tivno usposobljenost gasilcev po društvih. V sklopu meseca 
požarne varnosti so vršijo tudi pregledi hidrantnih omrežij, 
izvedena pa je bila tudi evakuacija otrok iz vrtca Kekec pri 
osnovni šoli Sava Kladnika. Gasilska zaveza Sevnica bo v so-
delovanju z poveljstvom 2. operativnega sektorja v soboto 
25. oktobra izvedla veliko vajo v obrtni coni Boštanj. 

Mesec požarne varnosti

Predstavniki Občine Sevnica so si ogledali način gradnje ši-
rokopasovnega omrežja v Novem mestu. Gradnjo omrežja 
tam izvaja podjetje Gratel, s katerim je tudi sevniška obči-
na v fazi pogajanj za izgradnjo širokopasovnega omrežja na 
njenem območju.

Podžupan Srečko Ocvirk se je sestal z vršilcem dolžnosti di-
rektorja v Javnem podjetju Komunala Sevnica Mitjo Udov-
čem. Pregledala sta projekte v teku na področju investicij v 
občini, pri katerih je izvajalec ali podizvajalec del Komuna-
la Sevnica, bodisi v sklopu investicij, ki jih vodi občina, kot 
tudi investicij, ki potekajo v sklopu rekonstrukcij povezanih 
z gradnjo HE Blanca.

Sevnica načrtuje izgradnjo 
širokopasovnega omrežja

Podžupan občine Sevnica Srečko Ocvirk se je udeležil uvo-
dnega sestanka glede uvedbe izvajalca v delo za ureditev ko-
lesarskih in pešpoti ob glavni cesti Radeče-Boštanj v dolžini 

poldrugega kilometra. Predstavniki podjetja Infra kot inve-
stitorja projekta so izvajalcu, podjetju Nivo, predali potreb-
no dokumentacijo in ga seznanili z odgovornim nadzornikom 
del. Terminski plan izvedbe bo izvajalec pripravil v priho-
dnjih dneh.

Kolesarske in pešpoti ob 
glavni cesti Radeče-Boštanj

Komunala Sevnica in občina 
nadaljujeta z investicijami

Občina Sevnica objavlja javni razpis za dodelitev neprofi-
tnih stanovanj v najem. Interesenti lahko vloge dvignejo 
osebno na občini, obrazec pa je sicer na voljo tudi na sple-
tnih straneh občine www.obcina-sevnica.si. Vloge na občini 
sprejemajo do vključno 24. oktobra.

Neprofitna stanovanja v najem

Uvodni sestanek o kolesarskih stezah (foto: arhiv Občine)
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KEGLJANJE - Krški kegljači na-
daljujejo z odličnimi igrami v go-
steh. V 4. krogu so premagali eki-
po Marlesa s 5:3, po kegljih pa 
3243:3221. Spet se je izkazal Lu-
čič, ki se je vrnil po poškodbi in 
premagal najboljšega domačega 
igralca. Nastopili so : Macur 509, 
Novak 510, Laznik 522, Kocjan 

543, Golja 556 in Lučič 603 podr-
tih kegljev. Na lestvici vodi Koro-
tan s sedmimi točkami, Krčani so 
s točko manj na drugem mestu. 

KAJAK IN KANU - Športno dru-
štvo Razlag Čatež ob Savi, Ka-
jak kanu klub Krško in Kajakaška 
zveza Slovenije so v nedeljo, 28. 
septembra, na reki Krki priredi-
li državno prvenstvo v spustu za 

mlajše mladince in mladince, dr-
žavno prvenstvo v spustu za ve-
terane, tekmovanje za člane in 
turiste ter tekmovanje v spustu 
za mlajše kategorije Krka 2008. 
Med veterani je na tekmi v kanu-
ju sodeloval in postal veteranski 
državni prvak tudi direktor kaja-
kaških reprezentanc in nekdanji 
svetovni prvak v spustu Andrej 
Jelenc. Tekmovanja v spustu za 

mlajše kategorije se je udeleži-
lo več kot 70 tekmovalcev iz Slo-
venije in Hrvaške, med njimi tudi 
kajakaši iz obeh posavskih dru-
štev. Med starejšimi dečki je bil 
najviše izmed domačih kajakašev 
Tilen Bogovič, med cicibani je 
bil Amadej Petan 2., med mlaj-
šimi cicibani je 2. mesto osvojil 
Vid Oštrbenk. V kategoriji mlaj-
ših deklic je 1. mesto osvojila 

Alanis Radanovič, 2. je bila Kla-
ra Umek.

JU-JITSU – 11 članov DBV Kata-
na iz Globokega se je v nemškem 
Hanau udeležilo tekme za evrop-
ski pokal v ju-jitsu. Zlati medalji 
sta osvojila para Andrejka Feren-
čak in Matic Derenda med meša-
nimi pari mladincev do 21 let ter 
Andraž Božičnik in Tilen Kola-

rič med moškimi pari kadetov do 
18 let. V tej disciplini sta srebro 
osvojila Jure Žabjek in Žan Obra-
dovič. V športnih borbah med 
mladinci do 85 kg je Damjan Žer-
jav osvojil bron, Peter Pšeničnik 
pa je bil peti, tako kot tudi Irma 
Pirc med kadetinjami do 48 kg in 
Matej Knezič v borbah fantov U15 
do 60 kg, Dejan Harapin pa je bil 
v borbah članov do 85 kg 11.

Kratke športne

SEVNICA - Podžupan Srečko 
Ocvirk in podžupanja Breda 
Drenek Sotošek sta se sesta-
la s predstavniki novoustano-
vljenega Nogometnega klu-
ba Sevnica in se pogovorila o 
možnostih vzpostavitve nogo-
metnega igrišča ustreznih di-
menzij za mladinsko ligo. 

KRŠKO – Kulturni dom Krško 
je ob Tednu otroka na plo-
ščad pred kulturno zgrad-
bo in v kinodvorano privabil 
najmlajše, saj jim je namenil 
prireditve, ob katerih so uži-
vali tudi njihovi starši. Ogle-
dali so si lahko cirkuško pred-
stavo v izvedbi Mini cirkusa 
Buffeto, se razvedrili na kon-
certu, na katerem je nastopil 
Trkaj, ter se sprostili na cir-
kuških delavnicah in klovnski 
predstavi Teatra Cizamo (na 
fotografiji). Na filmskem pla-
tnu pa so zavrteli animirano 
družinsko komedijo Kung fu 
panda.  M.K.M.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Zve-
za prijateljev mladine Krško 
je v sodelovanju z mentori-
cami in otroci iz Podbočja in 
Kostanjevice v sredo, 8. ok-
tobra, pripravila predajo Ze-
lenega nahrbtnika z zmajčk-
om Jurčkom. Zmajček Jurček 
je v Podbočju bival od 19. 
septembra in z otroci opra-
vljal naloge iz področja sad-
ja in zelenjave; obiskali so 
sadovnjake in polja v okoli-
ci, spoznali zdravo prehrano 
in raznoliko prehranjevanje, 
različno sadje in zelenjavo, 
iskali so informacije v raz-
ličnih medijih ter pripra-
vljali sadne napitke in sola-
te. Zmajček Jurček se je po 
opravljenih nalogah odločil, 
da obišče tudi otroke iz Ko-
stanjevice. Otroci so ga ne-
strpno pričakovali. Prišel je v 
družbi otrok iz Podbočja z no-
vimi nalogami s področja na-
rave oz. skrbi za živali; spo-
znavali in poimenovali bodo 
različne živali, spoznavali ži-

Utrinek iz igrice Važič jež

Zmajček Jurček v Kostanjevici

vljenjske pogoje živali, iskali 
bodo informacije v knjigah in 
enciklopedijah, spoznali kdo 
je veterinar, medse bodo po-
vabili lovca, ogledali si bodo 
krmilnico ter obiskali kmeti-
jo v bližnji okolici. Poskušali 
pa bodo tudi ugotoviti, za kaj 
skrbi Društvo proti mučenju 
živali. Naloge bodo opravljali 
od 8. oktobra do 12. novem-

bra, ko se bo zmajček Jur-
ček odpravil k otrokom iz Kr-
škega. Da pa je bilo druženje 
bolj veselo so otroci zapeli 
nekaj pesmic o živalih in pri-
jateljstvu, zaigrali pa so tudi 
igrico Važič jež. Ob koncu 
druženja so si izmenjali tudi 
simbolična darilca ter se po-
sladkali s sokovi in sadjem. 

D. Kerin

ŠPORT, MLADI

KRŠKO - V četrtek, 9. okto-
bra, je v Kulturnem domu 
Krško Nova Ljubljanska ban-
ka ponovno v svojo družbo 
povabila najmlajše na za-
bavno-poučno Toli zabavo. 
Toli je maskota NLB banke 
za račune otrok, predsta-
vlja pa ga cekin v vrednosti 
1 evra. Predstava je zabav-
na in s tem nevsiljivo pouč-
na, skozi njo pa želijo otro-
kom približati vrednote, kot 
so varčevanje in pozitiven 
odnos do denarja na čimbolj 

prijazen in razumljiv način. 
Namenjena je bila prvošol-
cem iz vseh treh posavskih 
občin. Po predstavi je sledi-
la še zabava in otroške de-
lavnice ter najboljša poje-

Toli zabava za prvošolce

DODATNA PONUDBA ZA VKLJUČITEV V 
PROGRAM ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA 

IZJEMOMA TUDI V ČASU JESENSKIH POČITNIC.

Program bomo izvajali v Mladinskem 
klimatskem zdravilišču RAKITNA.

 
Prijave in informacije: ZPM Krško, CKŽ 23, Krško 

tel.: 48 803 66, www.zveza-zpm-krsko.si 
el. pošta: prostovoljci@zveza-zpm-krsko.si.

Krčani so v 3. krogu gosti-
li ekipo RK Pekarna Grosu-
plje in prepričljivo zmaga-
li s 40:27 (18:14). Začetek 
srečanja ni bil tako obeta-
ven za domače rokometaše, 
saj so gostje v začetnih mi-
nutah celo dvakrat povedli. 
Do konca polčasa so si Krča-
ni vseeno priigrali zaneslji-
ve štiri zadetke prednosti. 
V drugem polčasu so doma-
či igralci dominirali na par-
ketu, obramba je funkcioni-
rala brezhibno, napad pa je 
bil zelo učinkovit. V strelski 
formi je bil predvsem Kosta 
Savić, ki z učinkovito igro in 
atraktivnimi zadetki opravi-
čuje svoj prihod v Krško. Do-
mači strateg je dal priložnost 
vsem igralcem, gledalci pa so 
konec srečanja pospremili na 
nogah.
Sledilo je gostovanje v Aj-
dovščini in tesna zmaga Kr-
čanov s 24:25 (12:15). V 22. 
minuti so domači rokometaši 
prvič in zadnjič na tekmi po-
vedli (11:10), nato pa so Kr-
čani izboljšali igro v obrambi 
in z delnim izidom 5:1 prišli 
do prednosti treh zadetkov. 
V drugem je Krčanom vse šlo 
od rok in njihova prednost je 
v 40. minuti narasla na 20:13. 
Sproščenost gostov so pridno 
izkoristili domači rokometaši 

Pestra rokometna jesen
Rokometaši RK Krško nadaljujejo uspešen začetek sezone v 1.B državni rokometni ligi in 
po štirih tekmah ostajajo neporaženi. Uspešne nastope članske ekipe dopolnjujejo uspehi 
mlajših selekcij, ki vodstvo kluba navdajajo z optimizmom za razvoj v prihodnjih letih. Po-
sebno priznanje dobremu delu pa je Rokometna zveza Slovenije krškemu klubu dala z or-
ganizacijo turnirja za Lovoriko Slovenije, ki bo v Krškem potekal od petka do nedelje.

in v 59. minuti je bilo 22:24. 
Upanje domačih je razblinil 
Pfajfar s svojim osmim za-
detkom in vprašanje zmago-
valca je bilo rešeno. 

Mlajše selekcije

Mladi krški rokometaši so se 
pomerili z vrstniki iz Velenja, 
ki so kot podmladek evroli-
gaške ekipe Gorenja že vrsto 
let v samem vrhu državnih 

tekmovanj. Za-
beležili so zma-
go (starejši deč-
ki A s 33:27), 
poraz (kade-
ti s 33:46) ter 
neodločen izid 
(starejši deč-
ki B s 30:30). S 
tekmovanji so 
minulo soboto 
v Športni dvora-
ni OŠ Leskovec 
začeli tudi naj-
mlajši, in sicer 
ekipa mlajših 
dečkov B, letnik 
97 in mlajši. Se-
zono so zače-
li z zmago proti 
ekipi RD Šmar-
no Herz Fac-
tor banka z re-
zultatom 18:14 
(8:3).

Mini rokomet

V oktobru je s svojim delom 
začela rokometna šola RK Kr-
ško. Vse zainteresirane otroke 
- letnik 2001 in starejše - vabi-
mo, da se udeležijo treningov 
in krožkov po posameznih šo-
lah. Več informacij je na voljo 
na spletni strani www.rk-krsko.
si ali po telefonu 040 667 672 
(Dušan Šiško, direktor kluba).

LOVORIKA SLOVENIJE 2008
Krško, 17. – 19. oktober 2008

Rokometna zveza Slovenije organizira v 
Krškem turnir za Lovoriko Slovenije, ki 
se ga bodo udeležile članske ženske ro-
kometne reprezentance Slovenije, Hr-
vaške, Srbije in mladinska ženska repre-
zentanca Slovenije. Vljudno vabljeni, da 
si ogledate zanimive rokometne dvobo-
je v Športni dvorani Krško. Vstop prost!

Petek, 17. oktobra
18.00 Slovenija (mladinke) : Slovenija
20.00 Srbija : Hrvaška

Sobota, 18. oktober
18.15 Slovenija : Hrvaška (TV prenos)
20.15 Srbija : Slovenija (mladinke) 

Nedelja, 19. oktober 
16.00 Hrvaška : Slovenija (mladinke)
18.00 Slovenija : Srbija

KRŠKO, KRANJ - S tradicional-
nim mitingom v Kranju se je 
pričela zimska plavalna sezo-
na v Sloveniji. Med 400 ude-
leženci iz petih držav je bilo 
tudi sedem "Celulozarjev". 
Haris Ameti je med starejši-
mi dečki osvojil srebrno me-
daljo na 50 m delfin, poleg 
tega je bil še 3. na 100 m del-
fin ter 4. na 100 m prosto in 
50 m prosto. Odlično je v isti 
starostni kategoriji nasto-
pil tudi Matija Omerzel, saj 
je bil na 100 m prsno 5., na 
100 mešano in 100 hrbtno pa 
je zasedel 8. mesto. 7. me-
sto na 50 m prsno ter 8. mesti 
na 50 in 100 m delfin so do-
sežki Nejca Zakška, 6. mesto 
na 50 delfin ter 7. na 50 pr-
sno pa si je priborila kadeti-
nja Natalija Zbiljski. V abso-
lutni konkurenci sta najvišje, 
na 7. mesto, priplavala Nina 
Mandl na 400 m mešano ter 
Jure Hotko na 100 m prsno, 
omeniti pa velja tudi 11. me-
sto Krešimirja Radunoviča 
na 50 m delfin. 

Uspešen niz NK Krško se 
nadaljuje, sedaj Olimpija
KRŠKO - Nogometaši NK Krško nadaljujejo uspešne igre v 2. 
SNL, saj so na obeh zadnjih tekmah na gostovanju iztržili 
neodločena izida proti močnima ekipama NK Bela Krajina in 
NK Livar. Krčani so v Črnomlju odigrali odlično tekmo. Pove-
dli so v 63. minuti, ko se je po gneči v kazenskem prostoru 
žoga odbila do Šekoranje, ki je z desne strani izven kazen-
skega prostora s pravim evrogolom premagal domačega vra-
tarja. Vodstvo je trajalo le 5 minut, saj je po strelu s kota 
v kazenskem prostoru Krčanov žoga prišla do Medine, ki mu 
iz nekaj metrov ni bilo težko zadeti. Rezultat 1:1 se do kon-
ca tekme ni več spremenil. 
Na naslednji tekmi proti Livarju pa so bili domačini boljši 
nasprotnik, vendar je krški vratar Vezirovič z nekaj izredni-
mi obrambami ohranil svojo mrežo nedotaknjeno in konča-
lo se je brez zadetkov. V naslednjem krogu se bodo Krčani v 
Ljubljani skušali maščevati Olimpiji za poraz v Krškem.

NK Sevnica za 
novo igrišče

Podbočje dvakrat blizu, 	
a	še	brez	zmage
PODBOČJE - Začela se je tudi nova sezona v košarkarskih li-
gah. Košarkarji Podbočja, novinci v 2. slovenski ligi, so v 
1. krogu pa so izgubili na gostovanju pri ekipi Celjski KK s 
76:68. Tekma je bila vseskozi izenačena, Celjani pa so si od-
ločilno prednost priigrali šele v zadnjih minutah srečanja. 
Najboljši strelec za Podbočje je bil B. Rozman s 27 točka-
mi. V 2. krogu so Podbočjani debitirali še na domačem igri-
šču, gost pa je bila ekipa Dravograda. Domači so dobro za-
čeli, povedli za 6 točk in prvo četrtino dobili z 18:16. V drugi 
četrtini so povedli že za 10 točk (31:21), nato pa se je usta-
vilo. Gostje so s consko obrambo naredili delni izid 2:19 in 
ob polčasu je bilo 7 točk zanje (33:40). V drugem polčasu se 
Podbočjani Korošcem niso približali na manj kot 4 točke za-
ostanka in končni rezultat je bil 85:91. Strelci: Rozman 27, 
Božič 24, Stergar 18. 

Šport v Posavju
WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

dina za najmlajše, pizza in 
sokovi, ter plišasta presene-
čenja v obliki Tolija. Otro-
ci so bili vidno presenečeni 
in navdušeni nad prijaznimi 
bančnimi uslužbenkami, ki 
se prav tako želijo približati 

in predstaviti otrokom skozi 
dogodke in s tem pokazati, 
da le niso tako nedostopne 
in neosebne, kakor se zazdi-
jo v prvem trenutku, ko sto-
pijo k bančnemu okencu. 

V. Božič

„Celulozarji“ 	
v zimsko sezono
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Geslo križanke pošljite do četrtka 23.10.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja YURENA D.O.O.,Glavni trg 11,8000   
NOVO MESTO

Nagrajenci 19/08 številke:
Ivan Lipej, Erjavčeva 7, 8250 Brežice
Zvonka Aupič, Vrhek 11, 8295 Tržišče
Mojca Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica

1.
2.
3.

Geslo 19/2008 številke: OSVOJIMO EVROPSKI TRG Z ZNANJEM TUJIH JEZIKOV
Nagrade:

nagrada: bon v vrednosti 20 €
nagrada: torbica za okoli pasu
nagrada: denarnica Yurena

1.
2.
3.

Javno pismo Jožetu Habincu
(Odziv na članek „Habinc: V Krškem me očitno več ne po-
trebujejo!“ v Posavskem obzorniku št. 20, 2.10.2008)

Spoštovani Jože,

glede na potek 24. seje občinskega sveta in odziv v medijih 
želim pojasniti še svoje stališče o nedavno sprejetem spora-
zumu med Občino Krško in podjetjem GEN energija, ki daje 
podlago za zagotavljanje pogojev za preselitev prebivalcev 
naselja Vrbina in ureja medsebojna razmerja med podpisni-
koma. Pismo pišem v želji, da ohraniva večletno dobro so-
delovanje.

Spoznal sem vas pred več kot dvajsetimi leti, takrat kot 
predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, in o vas vedno 
razmišljal kot o izjemno široki osebnosti. Spomnim se, kako 
ste takrat kot uslužbenec podjetja Đuro Salaj prisluhnili 
prizadevanjem za izgradnjo vrtca v Koprivnici in nas podpr-
li kljub nesoglasju lokalne skupnosti. Že takrat sem vas spo-
štoval kot odprtega človeka, ki so mu enako pomembne po-
trebe mesta in podeželja.

Kasneje sem z vami sodeloval kot občinski svetnik, danes 
sodelujem kot župan. V tem najinem »skupnem« času pa 
ste vi družbi dajali kot dolgoletni predsednik Krajevne sku-
pnosti mesta Krško in sedaj kot svetnik Občinskega sveta. 
Ponosen sem, da mi je pripadla čast, da sem vam lahko ob 
lanskem prazniku občine Krško za življenjske dosežke ter 
izredno ustvarjalno delo trajnega pomena, izročil najvišje 
občinsko priznanje: Veliki znak Občine Krško. Ta je bil po-
deljen v zahvalo človeku, ki je s podobo aktivnega krajana 
in občana postal zgled mnogim generacijam. 

Ob vsem vašem delu posebej cenim prispevek, ki ste ga kot 
predsednik Krajevne skupnosti vložili v urejanje sobivanja 
z jedrskim objektom in v postopek umeščanja odlagališča 
NSRAO. Zato verjamem, da v sporazumu med Občino Krško 
in GEN energijo tudi vi vidite oprijemljivo možnost za ure-
sničitev dolgoletnih prizadevanj prebivalcev Vrbine in po-
ravnave že pred desetletji dane obljube, ki izhaja še iz časa 
gradnje Nuklearne elektrarne Krško. Ob strinjanju prebi-
valcev Vrbine smo skupaj ugotovili, da bo ta zgodovinska 
obljuba najlažje uresničena ob postopku umeščanja odla-
gališča NSRAO. V tem času je namreč tudi podjetje GEN 
energija izrazilo pripravljenost za sodelovanje v želji, da 
NEK normalno zaključi življenjsko dobo. Ob tej predpostav-
ki podjetje lahko upravičuje tudi svoj zelo velik vložek, s 
katerim sodeluje pri zagotavljanju nadomestnih lokacij za 
prebivalce naselja. GEN energija bo kot polovični lastnik 
NEK-a namreč nosil 90 % vseh stroškov. Poleg tega bi v pri-
hodnosti življenjske pogoje v Vrbini še poslabšala načrto-
vana razširitev poslovne cone. Naselje trenutno leži sredi 
kmetijskih zemljišč in po razširitvi bi bilo v naslednjih pe-
tih letih v celoti obkroženo z gospodarskimi objekti. Zato je 
možnost po izselitvi v teh okoliščinah za dobro tamkajšnjih 
prebivalcev pomembno izkoristiti. 

Če sem prav razumel, ste bili na seji občinskega sveta mne-
nja, da bi pred sklenitvijo sporazuma, ki rešuje problem za 
11 družin, ponovno iskali soglasje mejnih krajevnih skupno-
sti. Ker smo to že storili v preteklosti, smo s  sklepom zgolj 
sledili želji enajstih družin in Sveta KS mesta Krško, zato 
sem predlagal, da ta dogovor potrdi Občinski svet kot naj-
višji organ odločanja. Vsekakor pa bomo končno soglasje, 
na katerega ste opozarjali, ob morebitnem umeščanju od-
lagališča ponovno iskali v naslednjih mesecih, v okviru po-
stopka sprejema Državnega prostorskega načrta za odlaga-
lišče NSRAO.

V kolikor ste se ob poteku razprave na seji čutili prizade-
tega, se za to opravičujem. Želim si, da bi tudi v prihodnje 
tako dobro sodelovala, kot sva doslej. 

Franc Bogovič, župan 

PREJELI SMO

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?
Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško, 

Dalmatinova ulica 6 (stavba stare glasbene šole)

VSAK DAN med 8.00 in 12.00 na 
BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.
S pomočjo računalniških programov 

se lahko brezplačno naučite:
 Angleščine, nemščine, italijanščine, 

francoščine in španščine
 Računalništva in strojepisja na računalniku
 Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje 

računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MALI
OGLASI

MALI
OGLASI

ČIŠČENJE ODTOKOV, KANALIZACIJE IN POPRAVILA

SANITAR SISTEM d.o.o.

gsm: 041 671 323

S
anitar sistem

 d.o.o., Jedinščica 13, N
ovo m

esto

SEJEM V KRŠKEM

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

GOSPODINJSKI PRIPOMOČKI, SUHA ROBA ...

NAJUGODNEJŠE CENE! VABLJENI!

VSAK PETEK PRI SREDNJI ŠOLI
NASPROTI POKOPALIŠČA
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JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

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

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

Andrej Abram s.p., Rostoharjeva ulica 62a, 8270 Krško
Tel.: 07/49 05 580, fax: 07/49 22 125, GSM: 041/611 877

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

- IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
      - POLAGANJE VSEH VRST KRITIN
                          - STREŠNA OKNA
                                - KLEPARSKA DELA

“Izdelava talismanov po naročilu” 
(ljubezen,posel,zdravje,denar,zaščita...)

VEDEŽEVANJE
-  Eksorcizem (izganjanje zlih sil)
-  Čiščenje in zaščita vseh vrst prostorov 
 (hiša, stanovanje, lokal)

studiohermit@gmail.com                   Tel.: 031 716 451 S
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naMOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

ODVETNIK DUŠAN DORNIK
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 40
8270 KRŠKO
 

išče sodelavko TAJNICO 
za opravljanje tajniških in pisarniških opravil.

 
Pogoji: 

V. ali VI. stopnja šolske izobrazbe upravne, ekonomske ali 
druge ustrezne družboslovne smeri,
obvladovanje desetprstnega slepega tipkanja,
dobro poznavanje dela v okolju Windows in Microsoft Office,
3 leta delovnih izkušenj,
poznavanje osnov zemljiške knjige in sodnega poslovanja.

 
Kandidatke naj prošnji predložijo kratek življenjepis z navedbami 
dosedanjih zaposlitev in z dokazili o svoji šolski izobrazbi ter jo 
pošljejo na zgoraj navedeni naslov v roku 8 dni od dneva objave.

•

•
•
•
•

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

G7 - Posavje d.o.o., 
s sedežem na CKŽ 135c, 
v Krškem 

zaradi povečanega obsega dela nudi 
možnost zaposlitve

večjemu številu zainteresiranih za opravljanje 
storitev varnostnih nalog - varnostnikov.

Za vse informacije smo dosegljivi med delavnikom 
od 7. do 15. ure na tel. 07/48-81-643.

G7 - Posavje d.o.o.

Prodam hišo v okolici Sevni-
ce, 160 m2, stavbno zemlji-
šče, 828 m2 skupaj, ugodno. 
Tel.: 07 814 4381

Prodam trisobno pritlično 
stanovanje na Zdolski ulici 
v Krškem, kurilnica, klet, vsi 
priključki. Tel.: 041 515 473

Prodam vikend z vinogra-
dom, Brezovica pri Planini, 
lepa lokacija z asfaltnim do-
stopom, voda kapnica, pripo-
močki za kleterjenje, cena 
19.500 €. Tel.: 040 325 336

Prodam hišo v centru Seno-
vega, bivalni del 90 m2, ga-
raže 120 m2, parcela 800 m2, 
ZK urejeno, cena 105.000 €. 
Tel.: 070 715 428

Prodam Tomos ATX 50 c, 
prev. 7500 km, l. 2001, re-
gistriran do 04/09, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 425 631

Prodam motorno kolo, cena 
120 €. Tel.: 031 247 145

Prodam Škoda Felicia, 1.6 
mpi 11, l. 1997, model 98, 
pripravljen na zimo, ohra-
njen, kljuka, 2. lastnik, cena 
1.050 €. Tel.: 031 405 783

Prodam Opel Astra 1.6i GT, 
l. 1993, registriran do 07/09, 
1. lastnik, cena 300 €. 
Tel.: 041 761 787

Prodam kombi Hyundai 100, 
zelene barve, l. 1996, prev. 
100.000 km, 1. lastnik, cena 
1.800 €. Tel.: 031 524 204 

Prodam Peugeot 306, bre-
ak, 1.6 bencin, l. 1999, sre-
brne barve, prev. 166.000 
km, reg. do 23.07.2009, 2. 
lastnik, lepo ohranjen, cena 
2.700 € oz. po dogovoru. 
Tel.: 041 473 485

Prodam Mazdo 323 F, l. 
1997, 1.5, 65 KW, sivo bele 
barve, lepo ohranjen, kli-
ma, el. paket, USB radio, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 345 585

Prodam Zastava 128, 55 Ska-
la, l. 1988, bel, garažiran, 
ohranjen, prev. 71.360 km, 
registriran do 05/09, cena 
450 €. Tel.: 051 478 725, po 
18.00 uri

Prodam Honda Shutle 4x4, 
1.6 16 V, lepo ohranjen, cena 
1000 €. Tel.: 041 746 811

Prodam tovorno vozilo MAN, 
tip 26-403, l. 1996, kasonar 
s ponjavo, 3 osi, vse zračno 
vzmetene. Tel.: 041 756 078

Prodam Peugeot 406, l. 2000, 
prev. 100.000 km, cena 5.500 
€. Tel.: 051 345 502

Prodam otroška oblačila za 
fanta od 6 do 8 let, rablje-
na, lepo ohranjena, tudi 
obutev, vse skupaj samo 80 
€, Tržišče pri Sevnici. 
Tel.: 040 637 453 

Prodam traktor MF 42 km, 
starejši, registriran, lepo 
ohranjen, in elektromotor 3 
faze, 28 KW, 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488

Prodam montažni nadstrešek, 
dvokapna streha, les, beton-
ski strešniki, 6m x 8m, cena 
1000 €. Tel.: 051 601 973

Prodam skoblarski stroj Elek-
tra-Beckum, HC 260-M, cena 
400 €. Tel.: 031 341 446

Prodam rostfrei kotel za 
kuho, na kolesih, 100 L, in 
okno PVC na kip 90 x 40. 
Tel.: 031 633 490

Prodam termoakumulacij-
sko peč, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 722 837 

Prodam cirkular s trofaznim 
motorjem 1,5 kw, žaga 400 
mm, miza 0,9 x 0,7 m. 
Tel.: 031 308 391

Prodam manjši sadni roč-
ni mlin, vključno z dodatki, 
kovinski, nerjaveč, ugodno. 
Tel.: 051 266 194

Prodam ekscentrično sti-
skalnico 50 T, v celoti obno-
vljena, zaradi prenehanja 
dejavnosti, ugodno. 
Tel.: 051 428 503

Prodam starinsko prešo na 
kamen, je naravni klesan, za 
uporabo ali okras, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 272 545

Prodam 200-litrski kompre-
sor, 380 V, 2.2 kw, motor ra-
bljen, obnovljen, v dobrem 
stanju, ugodno. 
Tel.: 031 815 236

Prodam plastično cisterno 
za kurilno olje, 1000 L, Š-
70cm, D-105cm, cena 120 €. 
Tel.: 041 380 116

Prodam trajno gorečo peč, 
šivalni stroj Bagat z omarico 
in zamrzovalno skrinjo, ugo-
dno. Tel.: 07 814 9187

Prodam 50-litrski kotel s 
hladilnikom za žganjekuho 
brez pečice-kurišča. 
Tel.: 03 580 6114

Prodam ali zamenjam za 
prašiča globinski sesalec Ba-
tagel Igea, cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 456 745 

Prodam ročno stiskalnico za 
grozdje, 100 litrov, dobro 
ohranjeno. Tel.: 07 497 7259 

Prodam nerabljen štedilnik 
na drva, rostfrei, in razte-
gljiv kavč s kovinskim ogrod-
jem, skoraj nov. 
Tel.: 031 393 532

Prodam 8 let star štedilnik 
z ventilacijsko pečico, 2 x 
plin, 2 x elektrika, Gorenje, 
ter napo, zelo malo rablje-
no. Tel.: 040 742 565

Prodam hladilno omaro 170 
L, štedilnik 3 x plin, 1x elek-
trika, električno pečico, ku-
halnik ter prešo za sadje 75 
L. Tel.: 07 814 9261

Prodam računalniško mizo, 
malo rabljena, imitacija bu-
kve, predali za cd-je, predal 
za pribor, V-110 cm, Š-130 
cm, G- 58 cm. 
Tel.: 041 473 485

Prodam dvobrazdni plug IMT 
755 in kosilnico BCS Acme 
motor 127, visoka kolesa, 
ugodno, eno za rezervne 
dele. Tel.: 041 552 915

Prodam enokrilna okna in 
dvokrilna lesena vrata, peč 
za centralno, brez bojlerja – 
TAM, in železno ograjo. 
Tel.: 07 495 7079

Prodam 150-litrsko cisterno 
za vino ter 6 sobnih vrat - 3 x 
85 cm, 1 x 75 cm, 2 x 65 cm, 
lepo ohranjena, cena 20 €/ 
komad. Tel.: 041 543 226

Prodam osebni računalnik 
Celeron 26 Ghz, z vso ostalo 
opremo in 22'' monitorjem, 
primeren za delo, igre, in-
ternet in ostalo. 
Tel.: 031 572 150

Prodam jabolčni sok, iz-
pod stiskalnice, po naročilu. 
Tel.: 031 608 385 
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Pr i red i tve  med  16 .  i n  29 .  ok tobrom

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

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

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

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

B R E Z P L A Č N I  M A L I  O G L A S I
Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko ob-
javljenega obrazca v Posavskem 
obzorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v po-

samezni številki praviloma le po en 
oglas. Za ponovno objavo mora na-
ročnik ponovno poslati naročilo, ven-
dar bomo oglas z isto vsebino objavili 
največ dvakrat.

žujemo si pravico spremembe vsebi-
ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja 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.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridr-

Četrtek, 16. 10.
ob 16.00 v OŠ Jurija Dalmatina Krško: predavanje Mateje 
Petric „Otrok je uspešen, kadar verjame in zaupa vase“
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje doc. dr. 
Zdenke Zalokar Divjak „Družina in vrtec v skupni nalogi za 
odgovorno odraščanje“
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: slavnostna seja ob 55-le-
tnici Kluba posavskih študentov
ob 19.00 na gradu Brežice: otvoritev humanitarnega festi-
vala za porodnišnico Brežice „Ključ življenja“

Petek, 17. 10.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: redni mesečni hitropo-
tezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica 
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger 
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: predstavitev knjige „Živi 
svet Vrbine“ Branka Brečka
ob 19.00 v okolici Rake: večer družabnih iger
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: skupni koncert ŽPZ Car-
mina iz Preštic na Češkem in MoPZ Svoboda Brestanica
ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer – narodno-
zabavna glasba 
ob 20.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje – 
Iranska pustolovščina
ob 20.00 na igrišču Šajspoh v Krškem: Kifl fešta in brucova-
nje Fakultete za energetiko
ob 20.00 v Prosvetnem domu Brežice: humanitarni festi-
val „Ključ življenja“ - koncert Petra Dirnbeka & Vox Popu-
li z gosti

Sobota, 18. 10.
ob 9.00 pri okrepčevalnici Kranjčič na Silovcu: 7. pohod „Po 
sromeljski pešpoti“
ob 9.00 v MC Brežice: dobrodelna prireditev „Ključ življenja“ 
ob 9.30 v Športni dvorani Sevnica: 10. mednarodni karate 
turnir za Hypo pokal
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj - dobrodošlica in pripra-
va na MC igre
ob 10.00 v OŠ Raka: Delavnica »Zrcalce« - izdelovanje ogle-
dala
ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
ob 14.00 v MC Brežice: dobrodelna prireditev „Ključ življe-
nja“
ob 16.00 v MC Krško: turnir „Magic the gathering“
ob 18.00 v Kulturnem domu na Gori: skupni koncert ŽPZ 
Carmina iz Preštic na Češkem in MoPZ Svoboda Brestanica
ob 19.00 v gasilskem domu Cerklje ob Krki: koncert „Zapoj-
mo čisto po domače“
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): pižama party
ob 19.30 v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: le-
tni koncert MePZ Viva in predstavitev zgoščenke z zabavno 
glasbo „Vrtiljak“
ob 20.00 v klubu Kulturnega doma Krško: jazz koncert Jure 
Pukl „High interaction group“
ob 21.30 v MC Brežice: zaključek dobrodelne prireditve 
„Ključ življenja“ - koncert skupine Šukar 

Nedelja, 19. 10.
ob 7.00 na ribiški tekmovalni trasi na Orehovem: ribiško 
tekmovanje za grb občine Sevnica 2008
ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-
tropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Majcen Sevnica 
ob 9.30 pri KS Bizeljsko: pohod po Grajski poti 
ob 11.00 v Bušeči vasi: 13. tek po vinski cesti

Torek, 21. 10.
ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Franca Bož-
jaka „Prehranjevanje za telo, dušo in duha v tretjem in če-
trtem življenjskem obdobju“
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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

ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-
va „Evrofilija“, za abonma in izven

Četrtek, 23. 10.
ob 17.00 v Knjižnici Brežice: pogovor z atletom Primo-
žem Kozmusom in predstavitev knjige bioterapevta Marja-
na Ogorevca „Uporaba alternativnih metod v športu“
ob 17.00 v sejni sobi Športnega doma Sevnica: tečaj „Po-
znavalec zdravilnih rastlin“
ob 18.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: otvoritev 
razstave fotografij
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: lutkovna predstava za 
otroke od 4. leta dalje „Trnuljčica“

Petek, 24. 10.
ob 11.00 na Trgu Svobode Sevnica: komemorativna sveča-
nost pri spomeniku padlim borcem
ob 15.00 pri „Francu“ na Jeleniku: predstavitev projekta 
„Lan od zibelke do groba“
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer animiranega filma
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otročarije – ustvarjanje po 
naše
ob 18.00 v izposojevališču Valvasorjeve knjižnice v Kosta-
njevici na Krki: pogovor s pisateljem Ferijem Lainščkom
ob 19.00 v avli Kulturnega doma Krško: otvoritev foto-
grafsko-slikarske razstave Rajka Čubra
ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: dobrodelni kon-
cert Adija Smolarja v okviru projekta „Za mladost brez 
drog“
ob 20.00 v Kulturnem domu Krško: jubilejni koncert slo-
venske popevke Big Banda Krško in Ota Pestnerja
ob 20.00 v MC Brežice: Fazanc, prireditev Društva štu-
dentov Brežice
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega fil-
ma 

Sobota 25. 10.
ob 8.00 na strelišču Strelskega kluba Brežice: odprto tek-
movanje v streljanju z zračno puško za pokal Združenja 
gibalno oviranih invalidov Brežice
ob 9.00 v Sromljah: 32. pohod „Po poteh Brežiške čete“
ob 10.00 v gozdu Črna mlaka: tekmovanje v orientacij-
skem teku
ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s kerami-
ko
ob 10.00 v MC Krško: MC igre in podelitev priznanj
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice – izdelovanje 
nakita
ob 10.00 v MC Brežice: Živ žav – slikanje na steklo
ob 14.00 v Gadovi peči: Jesen v Gadovi peči
ob 17.00 v SMC Sevnica: 6. Don Boskov turnir, ob 19.30 
turnir v namiznem hokeju
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: risk play
ob 19.00 v OŠ Koprivnica: proslava ob 50-letnici KD Anto-
na Aškerca Koprivnica
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: komedija „Najemni-
na“ ali „We are the nation on the best location“, za mo-
dri abonma in izven
ob 19.30 v Domu krajanov na Razborju: Razborski večer, 
osrednji gost pater dr. Karel Gržan
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupine Mo-
mento, predskupini Liquf in Splash the Toilet

Ponedeljek, 27. 10.
ob 9.00 v Čebeln'aku (MC Krško): predstavitev evropskih 
programov za mlade
ob 13.00 v MC Brežice: predstavitev evropskih programov 
za mlade
ob 18.00 v klubu MC Brežice: RBD manija
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MALE OGLASE 
na izpolnjenih obrazcih 
za objavo v Posavskem 

obzorniku lahko oddate tudi 
na sedežu dopisništva ali 
v kavarni Atrij v Brežicah 

(CPB 17) vsak dan 
od ponedeljka do petka 

med 8. in 15. uro.

Posavski 
obzornik

vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Prodam otroški avtomobilski 
sedež, 3-12 let (15-36 kg), 5 
x nastavitev višine, praktič-
no držalo, cena 20 €. 
Tel.: 041 473 485

Prodam 2 dekliški kolesi s 
čeladama, 18 prestav, rde-
če in bele barve, zelo lepo 
ohranjeni, cena 80 €/kos. 
Tel.: 031 794 349

Prodam kuhinjsko mizo 190 x 
78 x 90, masivna, temen les, 
starinski videz, 4 stoli, cena 
350 €. Tel.: 041 832 661

Prodam 2 novi diatonični 
harmoniki, B-ES-AS in C-F-B, 
specialne glasilke terate in 
basi turbo B. 
Tel.: 031 587 366

Prodam stopalnik s stran-
skim gibanjem in ročaji s 
funkcijo računalnika, scan, 
čas vadbe, števec korakov, 
poraba kalorij, skoraj nera-
bljen, cena 20 €. 
Tel.: 041 473 485

Prodam etažno centralno 
peč na trda goriva, malo ra-
bljena, velikost 40x60x83. 
Tel.: 041 918 290

Prodam jabolka, drobnejša, 
za predelavo, (sok-žganje), 
cena 0,20 €/kg. 
Tel.: 031 794 606

Prodam mošt, bel in rdeč, 
cena 1.20 €/ L. 
Tel.: 031 508 831

Prodam mošt gamay, kvali-
teten. Tel.: 041 690 280 

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček. Tel.: 041 980 561

Prodam  bel jedilni krom-
pir za ozimnico. Tel.: 07 496 
7826 (zvečer)

Prodam silažne bale prve 
košnje, cena 30 €/ kom, ter 
skoraj nov pecljalnik inox za 
grozdje. Tel.: 041 664 254

Prodam hlevski gnoj. 
Tel.: 041 796 834

Prodam pudlje mladičke, 
srebrno sive barve, čistokrv-
ni, domača vzreja, možen 
ogled staršev. 
Tel.: 031 461 013

Prodam yorkširskega terier-
ja, star 3 leta, s pedigrejem. 
Tel.: 051 274 930

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 07 496 7929

Prodam kravo simentalko s 
teletom ali samo bikca si-
mentalca. Tel.: 031 768 569

Prodam teličko simentalko, 
staro 10 dni. 
Tel.: 031 486 076

Prodam 3 samičke vietnam-
skih pujskov, stare 9 tednov, 
cena 30 €. Tel.: 031 701 748

Prodam bikca, starega 3 me-
sece. Tel.: 07 814 3023 

Prodam telico simentalko, 
staro 2 leti, brejo 8 mese-
cev. Tel.: 07 496 7929

Prodam bikca simentalca, 
starega 2 meseca. 
Tel.: 07 495 7514

Prodam 2 kozlička, stara 5 
mesecev, primerna za zakol 
ali nadaljno rejo. 
Tel.: 041 205 984

Prodam mlado pašno kravo, 
brejo z drugim teletom in 
bikca simentalca, starega 2 
meseca. Tel.: 07 496 3417

Prodam suhe gobe - jurčki, 
naravno sušene, brez kon-
zervansov. Tel.: 031 430 078

Prodam mošt, rdeč in bel, 
več različnih sort, cena 1 €/
L, večje količine pripeljem 
na dom v svoji embalaži. 
Tel.: 041 720 308

Kupim bivalni vikend - hišo, 
do 50 m2, sončna lega, pozi-
mi dostopno z avtom, občina 
Sevnica oz. Dolenjska. 
Tel.: 031 607 665

Kupim gumi voz 15 col. 
Tel.: 07 496 9215

Kupim zajce za zakol ali na-
daljno rejo ter prodam 5 
metrov kalanih bukovih drv. 
Tel.: 031 827 482

Kupim motor za Opel Astra 
G, letnik 1998, 1.7 TD, 50 
kw, tip motorja: x17 DTL. 
Tel.: 040 608 041

Kupim plinski ali kombiniran 
hladilnik plin-elektrika, nov 
ali rabljen. Tel.: 040 428 753

Kupim drva. 
Tel.: 040 464 927

Kupim hišo v Sevnici, Bošta-
nju z okolico, gotovina ta-
koj. Tel.: 041 824 488

Kupim stanovanje v Sevnici 
od najugodnejšega ponudni-
ka. Tel.: 041 612 560

Kupim traktor, pogon 4x4, 
lahko s priključki. 
Tel.: 051 813 034

Oddam stanovanjsko hišo 
v Presladolu pri Brestanici 
mladi družini ali starejšim 
ljudem. Tel.: 041 616 228

Iščem nekoga, ki zbira sli-
čice Kraljestvo živali, nekaj 
mi jih še manjka, lahko tudi 
zamenjam. 
Tel.: 041 589 977

Podarim dvosed, za prevoz 
poskrbite sami. 
Tel.: 040 638 977

Stiki: 31-letni fant iz okolice 
Brežic bi rad spoznal punco 
ali razočarano mamico za re-
sno zvezo. Tel.: 051 702 513

Stiki: 48- letna želim spo-
znati skromnega in poštene-
ga moškega do 56 let, mo-
žna kasnejša resna zveza. 
Tel.: 041 574 617
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E-KNJIŽNICA
V vseh oddelkih knjižnice so uporabnikom 
na voljo sodobno opremljeni računalniki z 
dostopom do interneta. Tu lahko preživlja-
te svoj prosti čas ob brskanju in druženju 
v neskončnosti svetovnega spleta, poiščete 
informacije o skoraj vsem, dostopate do e-
uprave … V knjižnici lahko tudi tiskate doku-
mente, uporabljate skener in si “zapečete” 
podatke na CD-rom ali DVD.

KNJIŽNICA NA SPLETU 
Še več možnosti imate, če obiščete knjižni-
co preko interneta (www.knjiznica-krsko.
si). Gradivu lahko podaljšate rok vrnitve, 
lahko tudi brskate med knjigami in si jih na-
ročite (čakale vas bodo pri izposojevalnem 
pultu) ali rezervirate, če so izposojene. 

ŠTUDIJSKA ČITALNICA
Šolarji in študenti se vse pogosteje soočajo 
z zahtevo, da morajo priti do novega znanja 
ali dokazati, kaj so se naučili s seminarsko 
nalogo. In ponavadi se pojavi zadrega: kje 
zbrati čim več gradiva in podatkov? Vabimo 
vas v študijsko čitalnico, kjer boste lahko 
brskali po bogati zbirki enciklopedij, leksi-
konov in drugih znanja polnih knjig. V čital-
nici so vam na voljo tudi računalniki, kjer 
lahko svoje naloge tudi izdelate. Pa ne le za 
šolarje – študijska čitalnica je z bogato zbir-
ko gradiva in opreme na voljo vsem, ki bi 
radi v miru širili obzorja svojega znanja. 

KNJIGOMAT
Čeprav je to računalnik, je prijazen, vljuden 
in preprost za uporabo. Pritisnite 1, če si že-
lite izposoditi, ali 2, če želite vrniti knjige. 
Naprej vas bo vodil knjigomat sam.

AVTOMATSKI ODZIVNIK ZA PODALJŠEVA-
NJE ROKA VRNITVE GRADIVA

Rok za vrnitev gradiva se je že približal, vi bi pa 
gradivo radi še imeli doma. Pokličite avtomat-
ski odzivnik (01 563 4907 ali 031 909 007), sle-
dite navodilom in če ni gradivo rezervirano ali 
ima omejen rok izposoje, mu boste rok vrnitve 
lahko podaljšali še za dva tedna, kadarkoli, 24 
ur na dan. 

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DOM
Ta storitev je namenjena tistim, ki bi radi 
brali, pa zaradi bolezni, invalidnosti ali sta-
rosti ne morejo obiskovati knjižnice. Pokliči-
te Alenko Žugič Jakovina na telefonsko šte-
vilko 07 490 4022, ali pisno sporočite vaše 
želje na naslov Valvasorjeva Knjižnica Kr-
ško, CKŽ 26, 8270 Krško. Prosimo vas, da 
sporočite vaše osebne podatke – ime in pri-
imek, naslov in nam zaupate, kakšne knji-
ge radi berete. Tako vam bomo lahko prine-
sli primerno knjigo. Če še niste včlanjeni v 
knjižnico, ob prvem obisku knjižničarke iz-
polnite pristopno izjavo o članstvu in tako 
postanete član naše knjižnice. Storitev je za 
naše uporabnike brezplačna.  

Prijazno vabljeni!

Skupina ljudi, ki se je sreča-
la okrog mlade mamice, ki je 
pred šestimi meseci v brežiški 
porodnišnici povila hčerko, se 
je odločila za organizacijo Hu-
manitarnega festivala za po-
rodnišnico Brežice. 

Kot nemalokrat poprej je tudi 
tokrat kultura tista, ki pre-
ko humanitarnosti ponuja 
roko zdravstvu. Mlada mama, 
ki se je med nosečnostjo ču-
dila, zakaj zaboga v porodni-
šnici nimajo lastne ultrazvoč-
ne naprave, je Mariborčanka 
Svetlana Dramlič, ki dela in 
ustvarja v Ljubljani, živi med 
Brežicami in Ljubljano, aktiv-
na na področju filma in zalju-
bljena v Brežičana, se je to-
krat pokazala kot iniciatorka 
festivala in poskrbela, da le ta 
ponuja široko ponudbo kultur-
nih in drugih prireditev, traja-
jočih od 16. do 18. oktobra. 

Brežice se bodo za nekaj dni 
prelevile v festivalsko mesto. 
Ob otvoritvi bo goste v svoje 
okrilje sprejel brežiški grad, 

Zakaj »Ključ življenja«?
Brežiška porodnišnica je ena redkih, ki si edini ultrazvok, ki ga premore celotna bolni-
šnica, deli z oddelkom za ginekologijo. Zakaj? Preprosto, ker nima lastnega, prav tako 
pa ne premore sredstev za nakup naprave. Opomnimo, da je ultrazvočna naprava nepo-
grešljiv del spremljanja nosečnosti, v prvi vrsti pa dignosticiranja stanja ploda. 

kasneje pa Prosvetni dom Bre-
žice ter Mladinski center Bre-
žice. Ne pozabimo na brežiške 
ulice, na katerih se tu in tam 
najde prazna izložba. Festival 
bo te izložbe zapolnil z razsta-
vo umetniških del, ki bodo na 
novo obsijale brežiški prostor. 
Mesto bo tri dni dihalo za ul-
trazvočno napravo.

Program je poln priznanih 
glasbenih, likovnih, dramskih 
in drugih ustvarjalcev, razstav 
slik in umetnin, ki so prišle 
tako izpod rok že uveljavljenih 
umetnikov kot tudi izpod otro-
ških ročic. Te so skrbno ustvar-
jale kipce, slikice, nakit, ke-
ramiko, grafike, risbe in ročna 
dela. Na pomoč so prišli tudi 
preizkušeni plesalci, igralci 
in športniki, ki bodo otrokom 
skozi delavnice podali ne-
kaj izkušenj in veliko zabave. 
Omenimo lahko tudi pravlji-
ce za odrasle, ki se bodo  do-
taknile malo večjih in starej-
ših dušic. Tretji dan festivala 
je obeležen z ustvarjalnostjo 
brežiških osnovnih in srednjih 

šol ter Glasbene šole Krško. 
Na ogled pa bo tudi glasbeno 
– lutkovna predstava.

V tej zgodbi ves čas mislimo 
na otroka in odraslega, na 
njuno povezanosti in vzaje-
mnost. Na skupno bivanje v 
telesu, skupno bivanje v ži-
vljenju, skupno ustvarjanje, 
zabavanje in kot se kaže v 
tem primeru, skupno delo. 
Je že res, da so odrasli or-
ganizirali festival in dražbo 
na otvoritveni večer festiva-
la, na kateri bodo, upamo in 
jim želimo, prodali čim več. 
Vendar so otroci tisti, ki so ta 
dela ustvarili. Se mučili, so-
pihali, obračali čopič zdaj na 
levo, zdaj na desno, strigli, 
gnetli glino, poskušali poti-
sniti nit skozi šivankino uho. 

Naj ne bo pot do ultrazvočne 
naprave ozka kot šivankino 
uho. Dajmo rojenim otrokom 
priložnost, da na dražbi pro-
dajo svoja dela za tiste otro-
ke, ki še prihajajo. 

Ema Šabec

Narava se nam je letos pokazala v 
vsej svoji silovitosti, pred katero smo 
sicer kot posamezniki nemočni, lah-
ko pa vsaj nekoliko omilimo posledi-
ce njenega uničujočega divjanja. Še 
zlasti,  ker klimatologi in vremenoslovci 
v zadnjem času opozarjajo, da bodo 
neurja vse pogostejša, posledice pa 
vse hujše. 

Vremenske ujme, od lanskoletnih po-
plav do letošnjih julijskih in avgustovskih 
neurij, poškodovano ali uničeno pre-
moženje, številne tragične usode ljudi, 
ki so ostali skoraj brez imetja, vse to kre-
pi našo zavest, da moramo za varnost 
svojega premoženja poskrbeti sami, 
med drugim tudi s primernim in kakovo-
stnim zavarovanjem.  

NOVO ZAVAROVANJE DOMA, je celovi-
to paketno zavarovanje, ki ga Zavaro-
valnica Triglav ponuja lastnikom stano-
vanjskih hiš, etažne lastnine in tistim, 
ki želijo zavarovati le stanovanjske 
premičnine. To je sodobno, kakovo-
stno zavarovanje, s katerim zavarujete 
zgradbo, stanovanjske premičnine, 
stroške čiščenja, odgovornost in asi-
stenco na domu. Izbirate lahko med 
tremi paketi, A, B in C, ki se med seboj 
razlikujejo po številu zavarovanih nevar-
nosti in višini omejitev jamstva, vanje pa 
so vključene najpogostejše nevarno-
sti, ki nastopijo pri naravnih nesrečah, 
npr. požar, strela, eksplozija, vihar, toča, 
izliv vode, v paketih B in C še poplava, v 
paketu C pa tudi vdor meteorne vode, 
padec drevesa in zemeljski plaz ter še 
vrsta drugih. Dodatno pa lahko sklene-
te tudi zavarovanje indirektnega udara 
strele pri zavarovanju različnih gospo-
dinjskih aparatov.

Vaše premoženje bo zavarovano na 
novo vrednost, kar pomeni, da v pri-
meru poškodovanja ali uničenja zgrad-
be in/ali stanovanjskih premičnin zava-
rovalnica povrne znesek, ki je enak novi 
vrednosti zavarovanih predmetov, ra-
zen pri zavarovanju tatvine na zgradbo 
pritrjenih elementov in objestnih dejanj, 
pri zavarovanju indirektnega udara stre-
le, mehanskega loma in strojeloma in-
stalacij, za katere je zavarovanje skle-
njeno na dejansko vrednost.

In še nekaj dodatnih razlogov za skleni-
tev NOVEGA ZAVAROVANJA DOMA: do-
bili boste odlična zavarovala kritja za 
primerno ceno, paketno zavarovanje 
je cenovno ugodnejše od sklenitve po-
samičnih zavarovanj, škodo boste lah-
ko prijavili na številki 080 28 64, kjer so 
vam v nujnih primerih na voljo tudi asi-
stenčne storitve. Ob sklenitvi zavarova-
nja boste deležni paketnega popusta, 
popusta na avtomobilska zavarovanja, 
plačila na obroke ali popusta na takoj-
šnje plačilo premije. 

Da boste lažje sprejeli odločitev o skle-
nitvi zavarovanja, vam predstavljamo 
primer zavarovanja za osem let staro 
stanovanjsko hišo bruto površine 200 
kvadratnih metrov. S paketnim zavaro-
vanjem B letna zavarovalna premija s 
6,5-odstotnim davkom znaša 411,00 
evrov, kar pomeni dobrih 30 evrov na 
mesec! Smo vas prepričali?

Več informacij o ponudbi boste našli 
na www.triglav.si, lahko pa nas pokli-
čete tudi na modro številko 080 28 64, 
kjer smo dosegljivi 24 ur na dan in vse 
dni v letu. 

Zavarovalnica Triglav, d.d

NOVO ZAVAROVANJE DOMA - 
NAJBOLJŠE ZA VAS IN VAŠ DOM

Dodatne storitve vaše knjižnice
KNJIŽNICA – NAŠE STORITVE ZA VAS!
Valvasorjeva knjižnica Krško poleg izposoje gradiva, vseži-
vljenjskega učenja, bibliopedagoškega dela in prireditvene 
dejavnosti nudi tudi naslednje storitve in možnosti:


