
se je zahvalil za prijaznost in 
izrazil zadovoljstvo, da so bili 
povabljeni še na druge prire-
ditve ter čestital ob prazniku 
občine. Zbrane sta nagovorila 
tudi krški župan Franc Bogo-
vič ter kostanjeviški Mojmir 
Pustoslemšek. 

Za kulturni program pa so po-
skrbeli brežiški pevci MePZ 
Viva, artiška Folklorna sku-
pina KUD Oton Župančič, re-
citatorka Metka Krošel, Pri-
moža Trubarja je uprizoril 
brežiški gimnazijec Nik Škr-
lec, program pa sta povezo-
vala Janja Rostohar in Le-
nart Lipovšek. 

M. Kalčič M. 
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Več kot 
 40.000 
bralcev!

PRENOVLJENA 
ŠTUDENTSKA PONUDBA

Investicijo, vredno 4,6 mili-
jona evrov, je izvajalec del 
SL inženiring dokončal v šti-
rih mesecih. je Kot je po-
vedal župan Ivan Molan, je 
šolsko ministrstvo prispeva-
lo 1,9 milijona evrov, preo-
stanek investicije nosijo ob-
čina in krajevne skupnosti 
šolskega okoliša.  
Z nadkritjem atrija so prido-
bili 600 m2, in sicer štiri do-
datne učilnice, dva kabineta, 
večnamenski prostor in pro-
stor za shranjevanje, preno-
vljena je tudi kuhinja z veči-
no nove opreme, s pomočjo 
donacij so nabavili opremo 

„Hvala, da smo lahko spet doma!“ 

za šolsko knjižnico in raču-
nalniško učilnico. Prav tako 
so nova vsa okna in vrata ter 
fasada, s katero so izboljša-
li prej veliko izgubo toplote. 

Kot je v nagovoru učencem in 
staršem ter številnim gostom 
- tudi delegaciji s pobratene 
šole in občine Dobrany s Če-
ške ter Slovenskega doma v 
Zagrebu - povedala ravna-
teljica mag. Marija Lubšina 
Novak, je to zanje dan, ki se 
ga bodo še dolgo spominjali.   

Kljub hitri rekonstrukci-
ji so z njo zamujali in bre-

žiški učenci so september 
in oktober preživeli na pe-
tih različnih lokacijah, zato 
se ne gre čuditi ravnate-
ljičinim besedam: „Hvala, 
da smo lahko spet doma!“.  
Vsem pristojnim za izpelja-
vo investicije so se zahvali-
li z izdelki učencev, prisrčno 
pa pozdravili tudi nekdanji 
ravnateljici Angelo Škaler 
in Mileno Jesenko. Minister 
mag. Andrej Vizjak je vsem 
zaželel, da v prenovljenih 
prostorih najdejo pravo pot 
zase. Veselje je izrazil ob 
dejstvu, da je tik pred ob-

Štabno - poveljniško, teoretično vajo NEK 2008, so izvedli na 
podlagi predpostavke, da je v NEK prišlo do nastanka izredne-
ga dogodka, ki so ga v NEK razglasili kot začetno, v nadaljeva-
nju vaje le-ta preide v objektno do splošne nevarnosti. Pri iz-

vedbi vaje so upoštevali dejanske vremenske razmere ter realni 
čas razvoja dogodkov v NEK za razglasitev posameznih stopenj 
nevarnosti. Okvara, ki je bila simulirana s simulatorjem v NEK 
(na fotografiji), pa je odgovarjala potencialno resničnemu sta-
nju, čeprav, kakor je povedal vodja vaje Dolščak, je verjetnost, 
da pride do takšne okvare minimalna ali več kot na 5000 reak-
torskih let. Prebivalstvo je bilo o vaji in ukrepih ob evakuaciji 
obveščeno z zloženkami, sicer pa vaje ni čutilo. 

Novinarjem v simulatorju je direktor inženiringa v NEK Krajnc 
pojasnil, da „se Černobil pri nas ne more ponoviti“, najbolj mo-
žen črn scenarij je pokazal, da so brez vsakega napajanja sre-
dico v dveh urah ponovno stabilizirali, zato do nevarnega pre-
gretja, ki ne povzroča eksplozije, pač pa nevaren plin, ki lahko 
uide v okolje, ni prišlo. 

Prvič so v vaji preizkusili poseben medresorski komunikacijski 
sistem MKSID, s katerim je bila poleg obstoječih povezav zago-
tovljena dodatna informacijsko-komunikacijska povezava med 
ključnimi akterji vodenja zaščite in reševanja. Sistem se je po-
trdil. Po besedah poveljnika CZ bodo pripravili bolj preprost 
sistem informiranja z evakuiranci ter sistem dekontaminacije 

Zbranim je v uvodnem nago-
voru spregovoril brežiški žu-
pan Ivan Molan, ki je dejal, 
da so tudi v letošnjem okto-
bru obeležili občinski praznik 
z različnimi dogodki in izra-
zil zadovoljstvo nad razveja-
no društveno dejavnostjo v 
občini. „Ni ves napredek le v 
materialnih dobrinah, pač pa 
tudi v medsebojnem sožitju, 
v druženju, v ljudeh samih, 
ki dajejo dušo mestu in va-
sem, celotni občini, v kateri 
radi živimo,“ je še dodal Mo-
lan ter na koncu ob prazniku 
izrekel tudi čestitke vsem ob-
čanom in občankam. 

Oktobrsko nagrado v vredno-
sti 1.000 evrov so podeli-
li Vladimirju Kevu, trenerju 
Primoža Kozmusa, z obrazlo-
žitvijo, da je pričel športno 
kariero kot eden najuspešnej-
ših metalcev kladiva, jo nad-
gradil s trenerskim delom ter 
„izdelal“ atlete, ki so nastopi-
li na največjih tekmovanjih in 
posegli po najvišjih naslovih. 
V minulem letu je bil progla-
šen tudi za trenerja leta. Ok-
tobrska nagrada je romala v 
roke še mag. Janezu Isteni-
ču, ki je uspešen vinogradnik 
in proizvajalec penin iz Sta-
re vasi na Bizeljskem. Dobi-
tnik oktobrske nagrade pa je 
tudi Ernest Sečen, ki uspe-
šno opravlja volontersko tre-
nersko delo v Strelskem klubu 

Molan: „Napredek ni le 
v materialnih dobrinah“

Praznik občine Brežice

BREŽICE - Občina Brežice je na predvečer svojega praznika v ponedeljek, 27. 
oktobra, pripravila že tradicionalno slavnostno sejo občinskega sveta v vite-
ški dvorani Posavskega muzeja z bogatim kulturnim programom in podelitvijo 
oktobrskih nagrad in priznanj. 

Brežice ter je vzgojil kar 18 
strelcev, ki so postali držav-
ni prvaki ter pristreljali devet 
državnih rekordov. 

Priznanja so prejeli podjetje 
Kovis z Velike Doline, Prosto-
voljno gasilsko društvo Piše-
ce ter Društvo podeželske 
mladine Brežice. Župan Mo-
lan pa je podelil še posebno 
zahvalo s plaketo Občine Bre-
žice gospodarskemu ministru 
mag. Andreju Vizjaku ter se 
mu zahvalil za prizadevanja 
na različnih področjih tako za 
občino kakor za celotno Po-
savje. Slavnostne prireditve 
se je udeležila delegacija iz 
pobratenega mesta Dobrany 
na Češkem. Župan Ian Sikora 

Brežiški nagrajenci ob županu Molanu, z leve: Kevo, 
Sečen in Istenič

Vaja pokazala visoko 
stopnjo usposobljenosti
KRŠKO - Prva ocena poteka vaje NEK 2008, ki se je odvija-
la 20. in 21. oktobra, je ugodna. „Vodstvo vaje ugotavlja, 
da so sodelujoči tako med pripravami na vajo kot s svojim 
odzivom in delom med njo pokazali visoko stopnjo usposo-
bljenosti, odgovornosti in zavzetosti,“ je približno 12 ur po 
zaključku vaje v prvi oceni strnil  poveljnik Civilne zaščite 
RS Miran Bogataj, ob prisotnosti vodje vaje Milivoja Dolšča-
ka in direktorja inženiringa v NEK Božidarja Krajnca. 

BREŽICE - V sklopu prazničnega oktobra so 24. oktobra svečano odprli preno-
vljeno Osnovno šolo Brežice. 711 učencev se je vanjo preselilo že dober te-
den prej in se z novimi prostori dodobra spoprijateljilo. 

Otvoritev šole je bila množično obiskana.nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2
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novo Gimnazija Brežice ter 
pred izgradnjo športna dvo-
rana, nadvse pa Vizjaka ve-
seli dejstvo, da je potrjena 
Fakulteta za turizem, tako 

da bodo tudi Brežice uni-
verzitetno mesto, mladi pa 
imeli priložnost univerzite-
tne izobrazbe tudi doma.  

Šolo so v uporabo izročili mi-
nister Vizjak, župan Molan, 
ravnateljica Lubšina No-

vak in učenka Sara Kramar. 
Skozi bogat otvoritveni pro-
gram, ki so ga v večjem delu 
prispevali učenci ter orke-
ster Glasbene šole Brežice, 
je krmarila profesorica Pe-

tra Ganc Vaš, šolsko zastavo 
pa sta z višine 1100 metrov 
prinesla padalca. S pogosti-
tvijo in kulturnim progra-
mom učencev so druženje 
nadaljevali pod balonom. 

Suzana Vahtarič 

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 (23/2008) bo izšla v 
četrtek, 13. novembra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
5. november.

S tem je Ocvirku preneha-
la funkcija člana občinskega 
svetnika, saj je ta funkcija 
nezdružljiva s funkcijo župa-
na. Sprejeto je bilo tudi po-
ročilo o izidu volitev članov 
svetov krajevnih skupnosti 
Blanca, Boštanj, Sevnica in 
Studenec. Svetnice in svetni-
ki so v nadaljevanju spreje-
li predlog Odloka o programu 
opremljanja poslovno-trgo-
vskega centra ob Kvedrovi 
cesti v Sevnici, kjer naj bi se 
začela graditi trgovina Spar. 
Uspešno je bil izpeljan  jav-
ni natečaj za najboljšo arhi-
tekturno rešitev  za gradnjo 
novega objekta Osnovne šole 
Tržišče - razstava natečajnih 
elaboratov bo na ogled od 
3. do 7. novembra v večna-
menskem prostoru Gasilske-
ga doma Sevnica. 

Na seji so potrdili predloge 
Odbora za občinska priznanja 
kandidatov za dobitnike naj-

Sejo je vodil novi župan
SEVNICA – V ponedeljek, 27. oktobra, je v konferenčni dvorani sevniškega gradu potekala 16. seja Ob-
činskega sveta Občine Sevnice, na kateri je bil najprej podan ugotovitveni sklep, da je bil za župana 
občine Sevnica na oktobrskih nadomestnih volitvah v prvem krogu izvoljen Srečko Ocvirk.

višjih občinskih priznanj in 
tako bo Grb občine Sevnica 
na slovesnosti ob občinskem 
prazniku v mesecu novembru 
prejelo KD Godba Sevnica, 
ki v letošnjem letu praznu-
je 100-letnico prvih zamet-
kov godbeništva in 30-letnico 

Godbe Sevnica. Z zlato plake-
to bo nagrajen dr. Alojz Rebu-
la (80-letni slovenski zamejski 
pisatelj, ki je našel življenj-
sko sopotnico v pisateljici Zori 
Tavčar iz Loke pri Zidanem 
Mostu, op. p.). Zlato plake-
to bosta še prejela PGD Blan-

ca, ki je letos obeležilo 80-le-
tnico delovanja, in Sava avto, 
d.o.o., iz Boštanja. Na novem-
brski slovesnosti ob občinskem 
prazniku bodo podeljena tudi 
srebrna občinska priznanja. 

Obsežnejše razprave je bila 
deležna 10. točka dnevne-
ga reda, pri kateri naj bi bil 
sprejet sklep o podpisu po-
godbe med Občino Sevnica 
in podjetjem Gratel, d.o.o., 
ki je bilo na javnem razpi-
su izbrano kot najboljši po-
nudnik za izboljšanje tele-
komunikacijskega omrežja 
v občini, vendar so svetnice 
in svetniki izrazili pomisle-
ke glede poteka izgradnje, 
saj naj bi tekla v treh fazah. 
Pričela so se že tudi uskla-
jevanja za sprejetje prora-
čuna za leto 2009, ki naj bi 
bil sprejet v mesecu januar-
ju prihodnje leto. 

Smilja Radi, foto: P. B.

Sevniški občinski svet na 16. seji

RADEČE – V četrtek, 16. okto-
bra, so na Občini Radeče župan 
Matjaž Han, direktor Direkcije 
RS za ceste mag. Gregor Fic-
ko ter v imenu izvajalcev del 
predsednik uprave družbe CM 
iz Celja  (Ceste mostovi) Mar-
jan Vengust ter Franc Povše, 
direktor podjetja Gradnje Bo-
štanj, podpisali pogodbo o 
ureditvi cestnega odseka Lju-

bež v Lazih – Radeče (skozi na-
selje Radeče) v skupni dolžini 
1.785 metrov. Vrednost uredi-
tve znaša 1.735.595 evrov, od 
tega bo glavnino ali dobrih 1,5 
milijona evrov financiralo Mi-
nistrstvo za promet, preosta-
li del pa Občina Radeče. Ure-
ditvena dela, ki predvidevajo 
ureditev enostranske pohodne 
površine za pešce, gradnjo pe-

tih podpornih zidov in treh ka-
mnitih zložb, ureditev dveh 
avtobusnih postajališč, odvo-
dnjavanje, javno razsvetljavo, 
vzpostavitev prometne signa-
lizacije ter obnovo kanaliza-
cije in komunalne infrastruk-
ture, naj bi bila predvidoma 
zaključena do konec meseca 
novembra 2009. 
 B. M. 

Cesta skozi Radeče obnovljena do jeseni 2009

Po številnih pobudah in vpra-
šanjih je Dušan Harlander iz 
Zavoda za zdravstveno var-
stvo Novo mesto svetnikom 
in svetnicam predstavil po-
datke iz Zdravstvenega sta-
tističnega letopisa Posavje 
2006, iz katerega izhaja, da 
je zdravstveno stanje v Po-
savju slabše kot v drugih de-
lih Slovenije. Predlagal je, 
naj občine bolj sofinancirajo 
organizacije in društva, ki so 
pripravljene izvajati progra-
me za promocijo zdravja.

V nadaljevanju je občin-
ski svet potrdili dokument 
identifikacije investicijskega 
projekta, ki v obdobju 2009-
2011 predvideva adaptaci-
jo in dogradnjo leskovške-
ga vrtca in športne dvorane. 
Za 2,5 milijona evrov vredno 
investicijo bo Občina Krško 
poskušala na razpisu Ministr-
stva za šolstvo in šport dobi-

O gradnji vrtca, Feniksu 	
in izgubi komunalcev 
KRŠKO - Potrditev investicije za adaptacijo in dozidavo vrtca ter športne dvorane pri OŠ Leskovec, 
sprejem smernic k DPN za gospodarsko središče Feniks in problematika izvajanja gospodarskih javnih 
služb v občini so bile glavne točke ponedeljkove 25. redne seje občinskega sveta Krško.

ti 58 % denarja, 31 % ga bo 
zagotovila sama, ostalo bo iz 
drugih virov. Do 15.12.2008 
bodo na občini sicer preu-
čili tudi možnost umestitve 
treh enot vrtca v objekt sta-
rega VDC v Leskovcu, na pre-
dlog svetnika Branka Jan-
ca pa tudi možnost gradnje 
vrtca proti Črnilam. Zdaj 
je namreč predvidena gra-
dnja vrtca na mestu barak, 
v katerih domujejo leskovški 
strelci.

Občinski svet je po dokaj ob-
sežni razpravi sprejel tudi 
smernice k državnemu pro-
storskemu načrtu za gospo-
darsko središče Feniks, ki 
naj bi ga, kot je poveda-
la Meta Gorišek z gospodar-
skega ministrstva, gradili po 
letu 2015. Občina opozarja 
na določene infrastrukturne 
objekte in naprave, na var-
stvo podtalnice, določa pa 

tudi, katere dejavnosti so v 
gospodarskem središču do-
voljene in katere ne. Ker 
železniška povezava s Feni-
ksom preko Krškega polja za 
krško občino ni sprejemlji-
va, je železniški terminal za 
zdaj izpadel iz scenarija, kot 
najbolj sprejemljive lokaci-
je zanj pa omenjajo Skopi-
ce, Vrbino – Sp. St. Grad, Mo-
stec – Dobovo in Loče. Javna 
razgrnitev DPN bo sicer mar-
ca 2009.

Ker naj bi imel izvajalec go-
spodarskih javnih služb v ob-
čini, Kostak Krško, do konca 
leta kar 426 tisoč evrov iz-
gube na področju ravnanja z 
odpadki (vlada je že septem-
bra 2007 zahtevano podraži-
tev odobrila šele pred krat-
kim), bo potrebno izgubo 
pokriti v proračunu za leto 
2009, so izvedeli člani ob-
činskega sveta. Svetniki so 

ob tem sprejeli tudi sklep, 
ki ga naslavljajo na CeROD, 
naj pri pripravi poslovnega 
načrta za leto 2009 upošteva 
ceno odlaganja, ki bo pokri-
vala stroške dejavnosti.

Seja je bila prekinjena ob 
20. uri in se bo nadaljevala 
prihodnji teden.

Peter Pavlovič

Ob predstavitvi Feniksa 
je svetnike precej vzne-
mirila skica, na kateri je 
bila kot možna lokacija 
drugega bloka nuklear-
ke poleg območja vzho-
dno od NEK zarisano tudi 
območje zahodno od NEK 
oziroma še bližje me-
stu Krško. Projektantka 
je kritiko svetnikov vze-
la na znanje.

nadaljevanje s 1. strani

Prerez otvoritvenega traku

preselili iz občin, ki sprejemajo evakuirance na rob Posavja. Po-
trebno bo tudi organizacijsko opremljanje in posodabljanje za-
ščitne opreme različnih služb za pomoč in reševanje, zlasti po-
savskih. 

Po Bogatajevi prvi oceni vaje ostaja nekaj odprtih vprašanj, 
eno teh so ukrepi CZ, ki trajajo dlje časa, saj npr. po evakuaci-
ji ostajajo premoženje in živali, ki jih je potrebno varovati in 
za to bo treba zagotoviti več ljudi. So pa npr. obnovljene zalo-
ge tablet kalijevega jodida, ki so bile v požaru v Zdravstvenem 
domu Krško uničene, teh imamo trenutno milijon in pol iz dr-
žavnih blagovnih rezerv. Skupno je v vaji poleg 17 subjektov so-
delovalo okoli 350 udeležencev. Končna analiza vaje bo znana 
decembra letos, analizo vaje bo obravnavala Vlada RS in z njo 
seznanila javnost. 

Suzana Vahtarič 

„Hvala, da smo lahko spet doma!“

Vaja pokazala visoko stopnjo... 
nadaljevanje s 1. strani

Razstava »Vsem Slovencem« 

Proslava ob dnevu reformacije

Vabimo Vas, da v 

ponedeljek, 10. novembra 2008, 
ob 17. uri,

v Dvorani v parku v Krškem,

skupaj obudimo spomin  na Primoža Trubarja, 
začetnika slovenskega knjižnega jezika in na bogato 

dediščino Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina.

Program bodo oblikovali
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

in Glasbena šola Krško.

Na prireditvi bodo podeljene Dalmatinove značke.

Program bo povezoval Sandi Lekše.

Skrivnostna 
podžupanja
BREŽICE – Na Občini Brežice so 
za danes sklicali novinarsko kon-
ferenco, na kateri naj bi pregle-
dali Brežiški oktober, javnost pa 
naj bi obvestili tudi o imenova-
nju nepoklicne podžupanje. Kot 
kaže, je njeno ime velika skriv-
nost, saj nam ga kljub našemu 
poizvedovanju na občini včeraj 
oz. v sredo niso hoteli izdati. Ur.

Blok 2 zahodno?
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žave nastopati enotno, kajti 
edino na tak način lahko do-
sežemo tiste cilje, ki so po-
trebni za naš razvoj, naj bo to 
pri gradnji spodnjesavskih hi-
droelektrarn, pri umeščanju 

tretje razvojne osi v prostor 
in ostalih pomembnih projek-
tih.  

Del pokrajinske identitete 
so tudi mediji, tukaj pa se v 
zadnjem času dogajajo spre-
membe - posavske radijske 
postaje dobivajo nove la-
stnike in imena, nekaterih 
časopisov ni več... Kolikšen 
pomen dajete temu vpraša-
nju?
Pokrajinski lokalni mediji so 
zelo pomembni za informi-
ranje občanov in moram pri-
znati, da je vaš časopis, ki ga 
vsakih 14 dni dobi vsako go-
spodinjstvo zelo pomemben, 
čeprav prinese žal nekoliko 
starejše, a za občane še ve-
dno aktualne novice. Radij-
ske postaje sicer poročajo o 
delu občine, vendar glede na 
to, da se po občini posluša-
jo zelo različne lokalne ra-
dijske postaje, občani težko 
spremljajo, kje bodo ujeli te 
novice. Lastniško preobliko-
vanje medijev, spreminjanje 
programske sheme in tržen 
način delovanja za informi-
ranost občanov niso koristni. 
Občani potrebujejo stabilno 
informiranje, zato sta medi-
ja, kot sta Posavski obzornik 
in Grajske novice, zelo po-
membna za informiranost ob-
čanov v naši občini. Seveda 
pa si občina pri obveščanju 
javnosti pomaga tudi z regi-
onalnimi radijskimi postajami 
in spletnimi stranmi. 

Vlada je pred kratkim spre-
menila način razdeljevanja 
jedrskega nadomestila, po 
katerem boste v Sevnici do-
bili nekoliko manj sredstev. 
Ste kljub temu zadovoljni?
Po razrezu dobi Sevnica le ne-
koliko manj sredstev. Sevnica 
ima pri razdeljevanju sred-

Tilen Cestnik, Sevnica: 
Stanujem v večstanovanjski 
hiši, kjer se vsako stanovanje 
ogreva na svoj način – neka-
teri z mestnim zemeljskim 
plinom, drugi celo s klimat-
sko napravo. Naša družina se 
greje s plinom, ker je to za 
nas najugodnejša varianta, 
kuriti pa smo pričeli takoj ob 
prvi septembrski ohladitvi – 
prva dva tedna v septembru 
smo se še hladili s klimo, tre-

tji teden pa smo stanovanje že ogrevali. Pri kurjavi tokrat 
zagotovo ne bomo varčevali, saj imamo dojenčka, zato 
čez dan ogrevamo stanovanje na 23 ali 24 stopinj.

Anica Novoselovič, Mali 
vrh: 
Letos smo zakurili zelo zgo-
daj, pri prvi septembrski ohla-
ditvi, sicer samo popoldan, a 
vseeno, ne spomnim se kdaj 
smo začeli s kurilno sezono 
tako zgodaj. Centralno ima-
mo na drva in zaenkrat ne raz-
mišljamo o zamenjavi, nam je 
še najbolj poceni in praktično, 
čeprav drva kupujemo. Če bi 
spreminjali energent, bi mora-

li zamenjati celoten sistem s pečjo vred. Sicer gre veliko ljudi 
na zemeljski plin in t.i. toplotne oz. zemeljske črpalke, ker je 
ekološko varčno, je pa vložek velik in posegi obsežni. 

ANKETA

Irena Grabrijan, Sevnica:
Kurilna sezona se je v naši sta-
novanjski hiši začela že zače-
la. Uporabljamo kurilno olje, 
ki je cenovno še vedno naj-
bolj ugodno, čeprav smo že 
malo razmišljali tudi o plinski 
napeljavi. Termostat imamo 
največkrat naravnan na tem-
peraturo 20 stopinj. Raciona-
lizacija pri kurjavi je nujna, 
saj je precej draga.

Kako se ogrevate?
Kurilna sezona se je letos pričela veliko prej kot običajno, saj 
je hladno septembrsko vreme marsikoga prisililo, da je pričel 
z ogrevanjem. Kateri energent uporabljate, ocenjujete vaš 
način ogrevanja za drag ali še sprejemljiv, morda razmišljate 
o posodobitvi ogrevalnega sistema z okolju prijaznejšimi teh-
nologijami; so bila nekatera izmed vprašanj, ki smo jih zasta-
vili naključno izbranim Posavcem in Posavkam. 

Ivan Serec, Krško:
Kurimo že kar nekaj časa, 
predvsem zjutraj in zvečer, 
pa za toplo vodo. Kurimo 
olje, kar je cenovno še naj-
bolj zadovoljivo, ker pa ima-
mo veliko hišo, je to kar ve-
lik strošek, okoli 3000 evrov 
letno. O spremembi načina 
kurjave ne razmišljam, za to 
sem prestar, najbrž bi se pa 
tudi, če bi se še enkrat odlo-
čal, odločil za olje. Drva so 

ravno tako draga, na plin pa ne bi kuril, ker se pri tem do-
gajajo nesreče. Kakorkoli obrneš, vsaka kurjava stane.

Na nedavnih nadomestnih 
volitvah so vam občani in 
občanke izkazali veliko zau-
panje, saj so vas izvolili že 
v prvem krogu. Kaj vam to 
pomeni, le zadovoljstvo ali 
tudi breme zaradi velikih 
pričakovanj?
Zagotovo mi to pomeni zado-
voljstvo in potrditev minule-
ga dela, prinaša pa tudi veliko 
osebne odgovornosti in priča-
kovanj občanov. Ta po mojem 
mnenju izhajajo iz ocene vo-
livcev, da sem zaradi doseda-
njih rezultatov in osebnostnih 
lastnosti sprejemljiv za župa-
na občine Sevnica. Pričakova-
nja občanov so velika tudi za-
radi številnih projektov, ki se 
na tem območju izvajajo in 
pomenijo razvojni preboj ob-
čine v pozitivno smer, kljub 
temu, da so ta trenutek zelo 
obremenjujoči za življenje v 
Sevnici. 

Vas kaj skrbi, da ne boste mo-
gli doseči karizme pokojnega 
župana Kristijana Janca?
Vodenje občine ne more biti 
kopiranje dela prejšnjega žu-
pana. Pri vodenju občine bom  
uveljavljal sebi lasten način 
in pristop. Glede na to, da ne 
želim kopirati, ampak nada-
ljevati začrtano pot, mislim, 
da te primerjave ne morejo 
biti tako močne in ostre. Moj 
cilj je predvsem spremljanje 
pozitivnih usmeritev prete-
kle politike in nadaljevanje z 
enakim tempom v prihodnost 
ter spreminjanje stvari, ki se 
v dosedanjem delu niso poka-
zale kot najboljše.

Sevnica je v novem sklicu 
Državnega zbora brez po-
slanca, bo zato vaše delo kaj 
težje?
Povezava Ljubljana – Sevnica, 
ki je bila v zadnjih štirih le-
tih zelo močna, je bila izre-
dno pozitivna za občino, bila 
pa je tudi naporna za pokoj-
nega poslanca in župana. Pri-
manjkljaj na tej relaciji bo 
potrebno nadoknaditi s po-
savskimi poslanci in z velikim 
angažiranjem mene samega 
na ministrstvih in strokovnih 
službah Vlade v Ljubljani. Ne-
koliko več napora bo potreb-
no vložiti v to, kar je v pre-
teklosti opravljal poslanec in 
župan Kristijan Janc. 

Ustanavljanje pokrajin je na 
mrtvi točki, nova vlada men-
da sploh ne bo imela „regij-
skega“ ministra... Kakšno je 
vaše stališče o tem?
Sevnica in celotno Posavje 
se je že v preteklem manda-
tu jasno izreklo za pokrajino 
Posavje. Žal mi je, da tega ni 
v koalicijski pogodbi in da ta 
proces verjetno ne bo tekel 
naprej. Vendar Posavje kot 
enoten gospodarski in konec 
koncev tudi političen prostor, 
energetska regija, že delu-
je dokaj enotno in na podo-
ben način se želimo povezo-
vati tudi naprej. Regijski cilji 
in razvoj morajo biti koordi-
nirani, Posavje mora do dr-

Pogovor s Srečkom Ocvirkom, županom občine Sevnica

Ne želim kopirati, ampak 
nadaljevati začrtano pot
Občanke in občani občine Sevnica so 12. oktobra na nadomestnih županskih volitvah med šestimi kandida-
ti vodenje občine prepričljivo zaupali dosedanjemu podžupanu Srečku Ocvirku. Pred Ocvirkom, možem in 
očetom dveh hčerk, ki bo čez nekaj dni dopolnil 39 let, je težka naloga – dostojno zapolniti vrzel, ki je v ob-
čini nastala po smrti župana Kristijana Janca. Naslednje jutro po potrditvi županskega mandata v sevniškem 
občinskem svetu smo se z njim pogovarjali o pričakovanjih in projektih, ki ga čakajo do konca mandata, se-
veda pa smo se ozrli tudi na julijsko tragedijo na Blanci, ki je zaznamovala leto v sevniški občini.

stev zaradi obremenjenosti 
prostora z jedrskimi objek-
ti manj izkušenj. V preteklo-
sti je namreč zelo težko pri-
šla do tega nadomestila. Tudi 
vključitev v reševanje posa-

vske problematike odlaga-
nja radioaktivnih odpadkov je 
bila negativno sprejeta med 
občani, zato se je občina ta-
koj umaknila iz tega proce-
sa. Ta kolač nadomestila za-
radi razvrednotenja prostora 
v Posavju bo potrebno obdr-
žati, kajti mi smo energetska, 
tudi jedrska regija in Sevnica 
je del Posavja.

Gradnja HE na spodnji Savi 
se počasi poslavlja od obči-
ne Sevnica. Bo za njo ostala 
pozitivna zapuščina ali gre-
nak priokus?
Zagotovo za vsako gradnjo, 
za vsakim razvojnim proce-
som, ostane oboje. Veliko je 
pozitivnega, bo pa tudi nekaj 
primanjkljajev. Če bodo pro-
storske ureditve, ki so v teku, 
pozitivne, pa je zelo obreme-
njujoč za občane čas izva-
janja del. Urejena bo infra-
struktura na območju, ki je 
dolgo časa čakalo na te ure-
ditve, to je predvsem v stari 
Sevnici, v Dolenjem Boštanju, 
okoli Loga, to je zelo pozitiv-
no. Primanjkljaj pa je, da v 
času sprejemanja DLN za HE 
Blanca ni bilo mogoče, kljub 
zelo trdim pogajanjem in 
zelo ostrim smernicam občin-
skega sveta, v izgradnjo ume-
stiti mostu na Logu, ki bi bil 
ob sočasni gradnji zelo pozi-
tivna pridobitev. Se pa s tem 
projektom ukvarjamo in ga 
pripravljamo za naknadno 
gradnjo, ravno tako tudi z re-
šitvami nivojskih prehodov 
čez železnico. 

Generalno sliko glede gra-
dnje hidroelektrarn lahko po-
vzamem na tak način: veli-
ko pozitivnega, hkrati pa tudi 
osnova za nadaljnji razvoj in-
frastrukture in prostorskih 
ureditev na tem območju. 

Do konca vašega mandata 
sta še dve leti. Kaj bo v tem 
času prioriteta?
Projekti, ki se izvajajo in ki 
se pripravljajo, postajajo če-
dalje bolj kompleksni, saj se 
denimo ne ureja le cesta, pač 
pa tudi pločnik, javna raz-
svetljava, kanalizacija, re-
konstruirajo se vsi vodi, v za-
dnjem času je velik interes 
tudi, da se gradi tudi široko-
pasovno omrežje oziroma ka-
belska kanalizacija zanj. Rav-
no včeraj (v ponedeljek, op. 
a.) smo imeli na občinskem 
svetu predlog služnostne po-
godbe, ki jo je potrebno v 
skladu z odločitvijo občinske-
ga sveta dodatno uskladiti v 
smeri čim večjega pospeše-
vanja projekta, čim hitrejše 
gradnje in čim večjega pokri-
tja območja občine s široko-
pasovnim omrežjem, naj bo 
to optična povezava ali UMTS 
signal.
Zagotovo je prioriteta vodo-
vod tam, kjer ga naselja in 
gospodinjstva še nimajo - ta-
kih je sicer relativno malo, 
ter cesta tam, kjer so poveza-
ve slabe – tudi takih krajev je 
čedalje manj. Širokopasovno 
omrežje in ostala infrastruk-
tura pa je današnji standard, 
ki ga moramo spremljati, kaj-
ti če želimo, da je občina pri-
jetna in primerna za življenje 
v slovenskem merilu, mora 
biti ta standard izpolnjen. 

Sami prihajate iz kmetij-
stva, kakšno prihodnost ima 
Sevnica na tem področju?
V Posavju je kmetijska proi-
zvodnja zelo pomembna, a teh 
produktov ni dovolj za samo-
oskrbo. Zato vidim v kmetij-
stvu razvojno priložnost, kaj-
ti hrana je najbolj primarna 
potreba človeka. Proizvodnja 
hrane je izrednega strateške-
ga in komercialnega pomena. 
Kmetijstvo je pomembna go-
spodarska dejavnost v obči-
ni Sevnica, pridelava in pri-
reja na tem območju pa je 
otežena, saj ima Sevnica zelo 
omejene naravne dejavni-
ke. Poleg države se v podpo-
ro kmetijstvu vključuje tudi 
občina, v manjšem delu z ne-
posredno podporo kmetijam, 
v posrednem smislu pa z gra-
dnjo infrastrukture na pode-
želju, ki omogoča nadaljnji 
razvoj te dejavnosti. 

V zadnjem času se veliko-
krat poudarja, da je za ra-
zvoj obrti in gospodarstva 
v občini ključnega pomena 
tretja razvojna os. Vam bo 
uspelo izpogajati za Sevnico 
ugodno traso te cestne po-
vezave?
V preteklosti, ko je bila po-
membnejša železniška po-
vezava, je bila Sevnica bolj 
vključena v prometne toko-
ve. Danes, ko je pomembnej-
ši cestni promet, predvsem 
avtocesta, pa je Sevnica pre-
cej odmaknjena od moder-
nih cestnih povezav. Sevnica 
se mora povezati predvsem v 
smeri proti Ljubljani in pro-

ti Celju. Proti Novemu mestu, 
Krškemu in Zagrebu je relativ-
no dobro povezana, vendar v 
tisto smer ne vodi veliko go-
spodarskih poti Sevničanov in 
sevniških podjetij. Razvijamo 
obrtne in poslovne cone glede 
na potrebe podjetnikov in po-
vezava občine s tretjo razvoj-
no osjo je nuja. V vseh študi-
jah in projektih, ki umeščajo 
tretjo razvojno os, se je op-
timalno izbrana varianta zelo 
dotaknila Sevnice. Tretja ra-
zvojna os ni tranzitna cesta, 
ampak razvojna os, zato se 
mora dotakniti razvojnih je-
der, kar Sevnica s svojo okoli-
co tudi je. Navezava na tretjo 
razvojno os je nuja za nadalj-
nji vsestranski razvoj občine 
Sevnica.

Smo tik pred sevniškim ob-
činskim praznikom, nad kate-
rim bo najbrž še vedno sen-
ca julijske nesreče pri Blanci. 
Kako ste vi preboleli to trage-

dijo in izgubo sodelavcev ter 
prijateljev?
Vsaka izguba boleča in se jo 
težko zaveš ter jo postopoma 
preživljaš. Ta izguba mora iz 
globoke žalosti preiti v spo-
štljiv spomin in mislim, da se 
to že dogaja. Ob občinskem 
prazniku so številne priredi-
tve, otvoritve, predstavitve, 
srečanja. Zagotovo bo občin-
ski praznik zaznamovan z ju-
lijsko nesrečo. Praznik je pre-
gled dela v obdobju od enega 
do drugega praznika občine. 
Polovico tega dela pa so opra-
vili tudi pokojni župan Kristi-
jan Janc, podžupan Rudi Dob-
nik, občinski svetnik Marjan 
Kogovšek, štirje predsedniki 
krajevnih skupnosti in ostali, 
ki so v tej tragični nesreči iz-
gubili življenje. Letošnje pra-
znovanje bo zato zaznamova-
no s spoštljivim spominom na 
njihovo delo in našimi skupni-
mi dosežki.

Peter Pavlovič 

Srečko Ocvirk



Posavski obzornik - leto XII, številka 22, četrtek, 30. 10. 20084 IZ NAŠIH KRAJEV

Tečejo nitke

Tečejo, tečejo nitke, nitke življe-
nja…, je refren iz pesmi Mari-
je Ahačič Pollak. Televizijski po-
snetek z Ahačičevo in pesmijo sem 
slišala enkrat ta mesec. Ob petju 
jo je na harmoniki spremljal oče, 
njegovi pogledi so ji izražali toplo 
govorico. Sama je o njem govorila 
v presežkih, s silno naklonjenostjo. 
In obžalovanjem, ker so se njegove nitke iztekle. Tako se 
mileje zapiše, bere in sliši, kot da je umrl. Ahačičeva se 
dejstvu »umrl« ni ognila, kar sicer ljudje radi zavijemo 
v nekaj abstraktnega - odšel je (k angelom, k Bogu, med 
zvezde), zaspal je, Gospod ga je poklical k sebi, poslovil 
se je, zapustil nas je - za dan, dva, leto?… Ljudje imamo 
še kar nekaj pomagal, opornic, da na Smrt nadenemo ko-
preno. Da se ob njej ne zlomimo, da upamo ob njej in po 
njej. Da to ni to, kar je. Nesporno dejstvo. Zatrjujejo tisti, 
ki pravijo, da so trdno na zemlji.

Vsak ima pravico do svojega prepričanja. Biti trdno na 
zemlji ali biti nekaj pednjev nad njo. V drugih dimenzi-
jah, v dušnih sferah, kjer smrt, to nesporno, neizpodbitno 
fizično minljivost reformiraš. V mislih, v duhu, ker pač 
verjameš v duhovnost ali v duh in v dušo minljivega te-
lesa. Ali pa ti je bilo dano izkustvo neraziskanega, kar 
pač lahko pokasiraš, da si najmanj filozof in največkrat, 
da si čisto čez plot in so te obsedle halucinacije. Kakorko-
li, nitke naših življenj tečejo, odtekajo in se enkrat izteče-
jo. Ko tečejo, se križajo in prepletajo z nitkami drugih ži-
vljenj, vanje so bodisi vtkane svilene nitke, bodisi nanje 
lega mreža nikakor reformirane človeške mračnosti. Od 
začetka začetkov.

Od  rojstva (551 pr. n. št.) kitajskega filozofa Konfucija, 
ki je bil nerazumljen zaradi svojih skrajno konservativ-
nih političnih idej in strogega moralizma, je razočaran 
zapisal: »Še življenja ne poznamo, kako bomo poznali 
smrt?«. Življenja ne poznamo, ker ga nočemo poznati, o 
njem nočemo misliti in se nočemo o njem znati pogovar-
jati, da bi ga osmislili s sklepanjem razumnih življenj-
skih dogovorov; smrt odrivamo, a je v naših tekočih nit-
kah prisotna, da bolj ne bi mogla biti, najbrž je ne bomo 
poznali niti takrat, ko nam bo sedla za vrat. Po njej osta-
ne zgolj tisto upanje v dimenzijah… Imamo vso pravi-
co, da se posmehujemo. Pa tudi pravico - ne, ne, dolžnost 
- da razmišljamo.

V nadaljevanju o Moči, kolikor se je človek za časa teko-
čega življenja uspel iz razigranega pobiča, dekline refor-
mirati v dobrega človeka. Edino to šteje večdimenzional-
no. Zakaj nam sicer Moč razmišljanja, ne misleč samo in 
zgolj na lastno udobje? Zakaj vsa svetovna literatura, če 
nočemo znati brati? Razbrati, kar nam je ponujeno v in 
med vrsticami napisanega? Morebiti doživetega ob raz-
pletanju lastnih življenjskih niti? 

Ignorirati in se rogati poduhovljenosti, dobroti? Karkoli 
nas že čaka na koncu naših nitk, verjamem, da jih je laž-
je spustiti iz rok, da se je lažje posloviti, da je lažje oditi 
z dobro dušo dobro opravljenih del, mirni, z zavestjo, da 
nismo vredni več kot drugi.

Te dni, ko se listje osipa, kot se osipajo naša življenja, 
sem prebrala, da je dvajsetletni Jernej našel svoj mir. Ko 
je še spletal svoje rosno mlade nitke življenja, je moledo-
val: »Jest bi najrajš vidu, da bi se mel' usi ljudje radi!« 
Jerry.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

PODSREDA – S Praznikom kozjanskega jabolka so v Kozjan-
skem parku  že devetič zaključili celoletno delo v projektu 
Oživljanje starih travniških sadovnjakov. Tudi letošnja pri-
reditev je zelo dobro uspela, ocenjujejo, da jo je obiskalo 
okoli 11.000 obiskovalcev. Na 88 stojnicah so se predstavlja-

le ekološke in druge kmetije, domači obrtniki, šole, dru-
štva... Sejemsko dogajanje je spremljal bogat kulturni pro-
gram. V dveh dneh se je zvrstilo preko 200 nastopajočih, 
od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev, folklornih sku-
pin... Predstavile so se tudi mažuretke iz sosednje Hrvaške 
in plesna skupina Fitschebeen iz Nemčije.
Že v letu 2001 je postal Praznik kozjanskega jabolka medna-
rodna prireditev in tako Podsreda postaja prostor srečevanj 
ljudi iz celotnega evropskega prostora in s tem ponuja mo-
žnosti za mnogovrstne menjave izkušenj na vseh nivojih. 

Praznik kozjanskega jabolka 

Sejemski vrvež (Foto: Barbara Ploštajner)

PIŠECE – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Pišece, Obči-
na Brežice in izbrani izvajalec, podjetjem Timi d.o.o., so 
15. oktobra svečano podpisali pogodbo za izgradnjo večna-
menskega doma. 

Investicijo bodo izvajalci pričeli že letos. Najprej morajo poru-
šiti del večnamenskega doma ob novozgrajeni šoli, nato pa bodo 

v roku 60 dni od pričetka investicije pod streho postavili dozi-
dan del, kjer bodo prostore dobili gasilci, krajevna skupnost in 
društva. Po zagotovitvi sredstev naslednje leto bodo z deli na-
daljevali. Gasilci nosijo 41 odstotkov, občina pa 59 odstotkov in-
vesticije, vredne 160.000 evrov. Po besedah župana Ivana Mo-
lana gre za edinstven primer sofinanciranja več društev v kraju. 
Hkrati je župan pooblastil KS Pišece za vodenje investicije iz-
gradnje večnamenskega doma v višini odobrenih proračunskih 
sredstev in pooblastilo predal predsedniku KS Petru Skrivalniku. 
Sedanji večnamenski dom je bil grajen pred 30 leti, tako da bo 
dobil moderen prizidek, zlasti pomembna pa je sanacija salo-
nitne strehe. Gasilci, ki so letos obeležili 100. obletnico delo-
vanja, imajo premajhen dom, želja po novem je prisotna že 
celo desetletje, pravi predsednik gasilcev Jože Omerzel. Dru-
ge lokacije zanj niso našli, kljub iskanju s stroko, zato so se od-
ločili za sofinanciranje v izgradnjo večnamenskega doma. 

S.Vahtarič 

Gasilci financirajo 
večnamenski dom 

Podpisniki Agim Krasniqi, lastnik podjetja Timi, župan 
Ivan Molan in predsednik gasilcev Jože Omerzel

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je bila tudi letos izbrana na 
javnem razpisu Ministrstva za delo družino in socialne za-
deve RS - za področje Programov v podporo družini za leto 
2008 – s svojim projektom predavanj za starše Vzgajamo z 
zgledom. Projekt je potekal od junija do sredine oktobra 
2008 v Posavju. V okviru projekta smo za starše Posavja iz-
vedli tri predavanja v Krškem, tri v Sevnici in tri v Brežicah. 
Pri organizaciji in izvedbi smo sodelovali z vodstvom in uči-

telji OŠ Jurij Dalmatin Krško, OŠ Brežice in OŠ Sava Kladnika 
Sevnica ter z vodstvom in vzgojiteljicami Vrtca Krško, Vrt-
ca Mavrica Brežice in Vrtca Sevnica. Obisk staršev na preda-
vanjih v Posavju je bil zelo dober, saj se je povabilu odzvalo 
skoraj 700 staršev. Predavatelji so za starše pripravili na-
slednje vsebine: pogovor v družini, pomembnost pozitivnih 
družinskih odnosov, postavljanje meja otrokom in staršem, 
o uspešnosti otroka, o odgovornem odraščanju in samostoj-
nosti ter o napotkih za varno mladost. Starši so bili s preda-
vanji zelo zadovoljni, saj je njihova povprečna ocena vseh  
predavanj 9 od možnih 10 točk. Sredstva za izvedbo projek-
ta pa je zagotovila tudi Občina Krško, za kar smo ji res hva-
ležni. Starši so tudi zato bogatejši za marsikatero spoznanje 
in izmenjano izkušnjo pri vzgoji svojih otrok. 

Monika Novšak,  
Ljudska univerza Krško

Vzgajamo z zgledom

Utrinek z enega od predavanj

Kakor je poudaril na slove-
snosti predsednik PGD Vi-
dem ob Savi Željko Selak 
st., v videmskem prostovolj-
nem gasilskem društvu na-
daljujejo delo prednikov, ki 
so delovali v različnih obdo-
bjih in družbenih ureditvah 
vse od ustanovitve v letu 

1888 dalje, ko so na podla-
gi spoznanja, da zgolj sosed-
ska pomoč, škaf vode in hi-
tre noge niso kos ognjenim 
zubljem, povodnji in drugim 
nesrečam, iz  prvih zamet-
kov še dokaj neorganizira-
nega gasilstva začeli najprej 
uradno delovati kot Prosto-
voljna požarna bramba Vi-
dem, od leta 1919 pa tudi 
že kot Prostovoljno gasilsko 
društvo Videm ob Savi. Če-
prav je gasilsko delovanje 
na območju Vidma za ne-
kaj let zadušila 2. svetovna 
vojna, so domačini takoj po 
osvoboditvi ponovno strni-
li vrste in pričeli tako z ob-
novo porušenih domov kot 

120 let delovanja videmskih 
prostovoljnih gasilcev
KRŠKO - S slavnostno sejo in postrojenjem gasilskih enot iz občine Krško na ploščadi pred Kulturnim do-
mom so v nedeljo dopoldne, 26. oktobra, 120-letnico delovanja obeležile članice in člani Prostovoljne-
ga gasilskega društva Videm ob Savi. Sicer tretje najstarejše delujoče gasilsko društvo v občini danes 
šteje 60 članov, kot predsednik in poveljnik pa ga vodita Željko Selak starejši in Željko Selak mlajši. 

tudi z obnovo delno poruše-
nega društvenega gasilske-
ga doma, nakar so v povoj-
nih letih postopoma obnovili 
tudi uničeno ali izgublje-
no gasilsko opremo ter leta 
1955 razvili svoj prvi dru-
štveni prapor. Urbanizacija 
levega dela mesta Krško je 

žal terjala davek - ponovno 
porušitev gasilskega doma, 
posledično pa tudi nekajle-
tno društveno mrtvilo vse 
dotlej, ko so uspeli ponov-
no pridobili prostore za de-
lovanje v garažah občinske 
Gasilske zveze, današnjih 
prostorih Poklicne gasilske 
enote Krško, kjer imajo svoj 
prostor še danes. 

V letošnjem letu, v mesecu 
oktobru, v katerem je dru-
štvo dopolnilo 120 let delo-
vanja, je vanj vključenih 60 
članic in članov, od tega 37 
operativnih gasilcev, pet ga-
silk, osem veteranov in deset 
pionirjev, ob zaščitni opremi 

prostovoljnih gasilk in gasil-
cev pa v društvu razpolagajo 
še z gasilskim vozilom Merce-
dez - Vito, štirimi črpalkami 
za vodo in z dvema potopni-
ma električnima črpalkama, 
s sesalnimi in tlačnimi cevmi 
ter ostalo pripadajočo opre-
mo. Ob častitljivem jubileju 

so v PGD Videm razvili tudi 
nov prapor, katerega blago-
slov je na nedeljski slovesno-
sti opravil videmski župnik 
Mitja Markovič, vse navzo-
če, tako prostovoljne ga-
silske enote, ki delujejo na 
območju občine Krško, ka-
kor tudi goste in obiskoval-
ce, pa sta poleg predsednika 
društva Želja Selaka st. na-
govorila tudi predsednik Ga-
silke zveze Krško Slavko Šri-
bar, ki je v imenu Gasilske 
zveze Slovenije PGD Videm 
ob Savi izročil plaketo Gasil-
ke zveze Slovenije, krški žu-
pan Franc Bogovič ter pred-
stavniki gasilskih društev 
in posameznih podjetij. Ob 

spremljajočem kulturnem 
programu, ki so ga oblikova-
li tenorist Marko Železnik, 
Trio Planika in mladi har-
monikar in član PGD Videm 
Mitja Kovačič, pa sta pred-
sednik videmskih prosto-
voljnih gasilcev in predse-
dnik GZ Krško podelila tudi 

deset bronastih, šest srebr-
nih in dve zlati priznanji Ga-
silske zveze Krško, ki sta ju 
prejela člana Janez Čučnik 
in Iztok Dvoršak. Priznanja 
Gasilske zveze Slovenije pa 
je na slovesnosti prejelo se-
dem članov PGD Videm ob 
Savi, in sicer plaketo gasil-
skega veterana Jože Bobek 
ter Edvin Kocjan, plameni-
co III. stopnje - Peter Zorko, 
Peter Kostrevc in Željko Se-
lak ml., gasilsko odlikovanje 
II. stopnje Željko Selak st., 
najvišje državno gasilsko 
odlikovanje I. stopnje pa Ja-
nez Turk.

Bojana Mavsar

Prejemniki priznanj Gasilske zveze Krško Prejemniki priznanj Gasilske zveze Slovenije
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Na predlog svetnice Jožice 
Lešnjak so namreč iz dnev-
nega reda umaknili tri točke: 
poročilo o izvrševanju prora-
čuna v prvem polletju 2008, 
ker bi ga morali obravnava-
ti že julija, sklep o sprejemu 
program dela gospodarskih 
javnih služb (GJS) v občini za 
leto 2008 ter sklep o nadome-
stitvi amortizacije pri izvaja-
nju GJS za leto 2007 pa, ker 
svetniki niso dobili zahtevanih 
dodatnih pojasnil. Na dnevni 
red so sicer uvrstili razrešitev 
dveh članov komisije za ob-
činska priznanja, prireditve 
in sodelovanje z občinami. 
Kot je pojasnila Melita Sku-
šek, člani komisije odstopa-
jo zaradi »nezaupanja, ki jim 
je bilo izkazano pri podelitvi 
letošnjih občinskih priznanj, 
očitkov, da so delali nestro-
kovno ter da zavirajo razvoj 
občine«. Občinski svet je od-
stopa sprejel (odstopila naj bi 
sicer še dva člana komisije), 
nove člane pa bo imenoval na 
naslednji seji.

Brez odločitve o spornih 
hitrostnih ovirah 
KOSTANJEVICA NA KRKI - Občinski svet občine Kostanjevica na Krki se je na 20. redni seji pred dvema 
tednoma, prvi po treh mesecih in pol, dlje kot pri sklepih zadržal pri sprejemanju dnevnega reda ter 
pri vprašanjih, predlogih in pobudah svetnikov. 

Pri vprašanjih, predlogih in 
pobudah svetnikov so največ 
časa namenili obravnavi spor-
nih hitrostnih ovir na cesti 
proti Kostanjeviški jami, ki so 
po mnenju Sveta za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-
tu nepotrebne. Na seji je bila 
tudi občanka, ki je postavitev 

ovir zahtevala, svetniki pa so 
menili, da morajo zaplet reši-
ti v občinski upravi, saj občin-
ski svet ni odločal o namesti-
tvi ovir. Podžupanja Skuškova 
je ob tem opozorila, da se ob-
činski svet „pogovarja o hitro-
stnih ovirah, zadeve pa z veli-
ko hitrostjo drvijo mimo“. 

Med sprejetimi sklepi velja 
omeniti zeleno luč za dopol-
nitev programa prodaje Ob-
čini Krško za leto 2008 (ob-
čini morata zaradi nerešene 
delitvene bilance ena dru-
gi potrjevati program pro-
daje) ter spremembo načr-
ta razvojnih programov za 
rekonstrukcijo Gorjanske 
ceste zaradi nepredvidenih 
sredstev iz Ministrstva za fi-
nance. 

P. Pavlovič

Direktorica občinske uprave Judita Lajkovič Mladkovič, 
župan Mojmir Pustoslemšek in tajnica Marjana Krhin 
med sejo

Sedem od desetih občin-
skih svetnikov in svetnic 
(vodja Jožica Lešnjak, 
njen namestnik Silvo Mi-
klavž, Melita Skušek, 
Milan Herakovič, Jože 
Cunk, Gregor Jordan in 
Boštjan Tomazin) je usta-
novila samostojno svetni-
ško skupino, predvsem 
zaradi želje po usklajeva-
nju pred odločanjem na 
občinskem svetu. 

RADEČE - Na OŠ Marjana Nemca Radeče že tradicionalno 
pripravljajo prireditev ob zaključku tedna otroka, hkrati pa 
dan odprtih vrat šole, kjer se na poseben način predstavijo 
staršem in ostalim krajanom Radeč. Na tradicionalnem pri-
zorišču zaključka tedna otroka - na šolskem dvorišču pod ve-
likim orehom – so dan na stojnicah posvetili kralju prilog in 
zelenjave nasploh – krompirju, rdeča nit programa na odru 
pa je bila ljudska glasba. V tednu pred prireditvijo so otro-
ci zbirali recepte o krompirju, prinašali v šolo različne sor-

te krompirja in brskali po knjigah o pregovorih, ki govorijo 
o krompirju. Vstopnica za prireditev je bil en krompir in na 
koncu se ga je v njihovih posodah nabralo veliko. V progra-
mu so sodelovali otroci iz Vrtca Radeče, ljudske pevke Arni-
ka s Svibnega, novoustanovljeno folklorno društvo Brusači iz 
Radeč, učenci sevniške podružnične šole iz Loke, pevke iz 
OŠ Radeče ter kvartet flavt in trobilni kvartet Glasbene šole 
Radeče. Predsednik radeškega Društva prijateljev mladine 
Boštjan Ravnikar je v žerjavici spekel odličen krompir, šol-
ske kuharice pa so za stojnice pripravile izredne sirne nama-
ze, skuhale kostanj in krompir v oblicah ter pripravile odli-
čen krompirjev golaž, Jože Podlesnik pa je podaril drva za 
peko krompirja in odličen domač jabolčni sok. Program je 
povezoval Matej Zakonjšek.  P.P./A.M.Š.

Krompirjev dan na OŠ Radeče

Nastop najmlajših iz Vrtca Radeče

KRŠKO – V Galeriji Krško je bila 21. oktobra v organizaciji 
krške območne izpostave JSKD odprta razstava „Slutenje“ 
avtorja Rafaela Samca. Samec je za svoje sredstvo izraža-
nja izbral vosk in parafin, v zadnjih letih pa je razstavljal 
več kot petdesetkrat. Tokrat razstavlja 45 parafinskih slik, 
ki bodo na ogled do 29. novembra.  P.P.

Samčevo „Slutenje“
KRŠKO - Upravna enota Krško bo v soboto, 8. novembra, 
pripravila dan odprtih vrat. Obiskovalcem bodo ob 8.30 in 
10.30 v sejni sobi A Občine Krško pripravili predstavitev 
Upravne enote Krško in politike kakovosti, ob 9.00 in 11.00 
pa še voden ogled poslovnih prostorov s predstavitvijo neka-
terih najpogostejših postopkov.

UE Krško odpira vrata

SEVNICA – Sevniška občina je že dalj časa prizorišče ureja-
nja infrastrukture ob gradnji verige spodnjesavskih hidroe-
lektrarn, vendar se v veliko veselje občank in občanov dela 
počasi približujejo zaključku (pogosto je bilo slišati kritične 

pripombe udeležencev v prometu zaradi (pre)dolgega ča-
kanja pred semaforiziranimi zaporami, zaradi gostega to-
vornega prometa, prahu in blata …). O poteku cestnih del 
na območju Sevnice in Boštanja je inženir za vzdrževanje 
Sandi Kovačič, zaposlen v Javnem podjetju Infra, d. o. o., 
povedal: »Na območju rekonstrukcije odseka glavne ceste 
G1-5, na relaciji Sevnica – Krško, na delu priključka na regi-
onalno cesto R3-672, na relaciji Impoljca – Zavratec, bo do 
konca meseca oktobra opravljeno asfaltiranje odseka, nato 
se bodo na tem delu izvajale samo še ureditve bankin, za-
ščitnih ograj in prometne signalizacije. Zaradi rekonstrukci-
je regionalne ceste R3-679, na relaciji Sevnica - Brestanica, 
na območju naselja Gornje Brezovo in v smeri za Lončar-
jev Dol, bo prav tako izvedeno in zaključeno asfaltiranje do 
konca oktobra. Na polovici regionalne ceste R3-679 bo zara-
di del na cestišču med obema železniškima prehodoma (od 
naselja Pod vrtačo v starem delu Sevnice do naselja Vranje, 
op. p.) polovična zapora z občasnimi 30-minutnimi popolni-
mi zaporami, ki bo trajala predvidoma do 15. novembra. V 
mesecu decembru je v načrtu izgradnja odseka na regional-
ni cesti R3-679 od mostu na Blanci v smeri Dolnjega Brezo-
vega oz. Sevnice.«

S. R., foto: P. B. 

Asfaltiranje se zaključuje, 
cestne zapore se umikajo

Na »Gobavcih« naj bi promet normalno stekel (brez 
cestnih zapor) konec novembra.   

VRHOVO - Na Vrhovem, na dvorišču družine Ponosa, je 
19. oktobra potekala blagoslovitev nove kapelice Lurške 
Matere Božje. Svečanost je opravil gospod župnik in de-
kan Slavko Kalan. 

S postavitvijo kapelice je družina Pinosa uresničila zaoblju-
bo pokojne mame Marije še iz druge svetovne vojne, ko so 
živeli v begunstvu. Kljub težkemu življenju se je družina po 
vojni srečno vrnila na svoj dom, kljub temu pa zaradi težkih 
let, ki so nastopili po vojni in tudi zaradi bolezni mame Mari-
je, tedaj kapelica ni bila zgrajena. Sedaj je ob pomoči Janka 

Novaka z Vrhovega sezidal kapelico Roman Knez iz Starega 
Dvora, pri tem pa se jima je z veseljem in znanjem pridružilo 
tudi veliko drugih krajanov. V kapelici je votlina, ki je oblo-
žena s posebnim lahkim kamnom, v njej pa stoji Lurška Ma-
rija. V spodnjem delu kapelice je vgrajen nagrobni spomenik 
prednika družine Pinosa, ki je prišel iz Furlanije leta 1872 v 
te kraje iskat delo in s seboj pripeljal tudi družino. Umrl je 
20. oktobra 1897 in je pokopan na Vrhovem pri cerkvi sv. Mar-
tina, kjer so pokopališče opustili, spomenik pa zavrgli. Druži-
na Pinosa je spomenik hranila in ga sedaj vgradila v kapelico. 
Datum blagoslovitve pomeni za družino Pinosa poseben dan. 
Na ta dan pred 42 leti je namreč umrla njihova mama Marija. 
Po nekaj letih so dobili novo mamo Lojzko, ki je umrla pred 
letom dni prav na ta dan. To je tudi misijonska nedelja. Soro-
dnik pokojne mame Marije Tone Kerin je namreč misijonar na 
Madagaskarju. Zaradi vsega naštetega je na navedeni dan na 
Vrhovem potekala tudi opisana slovesnost in nova pridobitev 
tako za družino Pinosa kot tudi za kraj.

B. Mavsar

Nova kapelica na Vrhovem

Svečanosti ob blagoslovitvi kapelice, ki jo je opravil 
dekan Janko Kalan, se je poleg družine Pinosa udeležilo 
veliko krajanov Vrhovega.

Dolenja vas 26, 8270 KRŠKO
ID št. za DDV: SI55327320, TRR: 02980-0020267922

tel.: 07/490 16 90, faks: 07/490 16 92, e-mail: ansat@kabelnet.net

NOVO V KDS KRŠKO:

Trio paketi za fizične osebe
(TV + Internet + Telefonija) 

NAROČITE SE NA TELEFONIJO 
BREZ NAROČNINE !!!

Prednosti:
- ni naročnine (obračun klicev po 

veljavnem ceniku);
-  ugodni klici v vsa omrežja;
-  brezplačni klici v omrežja kabelVoIP;
         
Možnosti: 
-  možnost prenosa obstoječe 

telefonske številke;
-  možnost uporabe analognega fax 

aparata;

TRIO OSNOVNI PAKET 
ŽE ZA 21.62 € !!!

- paket vsebuje 43 televizijskih 
programov

- neomejen dostop do spleta  
(256/128kbit/s)

- telefonski priključek

Za dodatne informacijo preverite 
pri kabeloperaterju ANSAT Krško d.o.o. 

na tel. št. 07 490 16 90.

BREŽICE - V Klubu Mladinskega centra Brežice so pripravili 
otvoritev razstave Fotografskega društva Jesenice, ki sta jo 
v okviru praznovanj ob brežiškem občinskem prazniku pri-
pravila člana društva Klemen Klemenc in Robi Brezigar ter 
jo poimenovala Žuželke. Klemenc najraje fotografira prav 
žuželke, Brezigar pa tudi ostale živali, rože in pokrajine. 
Razstava bo na ogled do torka, 18. novembra. 

Fotografska razstava Žuželke
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V kraju Mor se je kapel-
ski pihalni orkester udeležil 
tekmovanja, na katerem so 
tekmovale godbe iz Poljske, 
Slovaške, Češke, Grčije, Ma-
džarske in Slovenije. Tekmo-
valna žirija je po izvedenih 
skladbah prisodila kapelskim 
godbenikom zlato odličje in 
zmagovalni pokal.
Posebni pokal je prejel di-
rigent Franci Arh kot naj-
boljši dirigent na festivalu. 
Strokovna žirija, sestavljena 
iz madžarskih in izraelskih 
glasbenih pedagogov, pa je 
prisodila posebni pokal tudi 
baritonistu Robiju Bračunu 
kot najboljšemu solistu. Ko-
misijo je prepričal kot solist 
pri skladbi »Bariton polka« 

Zlato odličje kapelske 
godbe na Madžarskem 
KAPELE, MOR - Pihalni orkester Kapele je potrdil zlato odličje iz tekmovanja v I. težavnostni skupini 
slovenskih godb letos v Laškem, tokrat v soboto, 4. oktobra, z zlatim odličjem na 7. evropskem festiva-
lu pihalnih orkestrov na Madžarskem.

avtorja Igorja Podpečana.
V nedeljo je župan mesta 
Mor priredil sprejel za go-
stujoče predstavnike godb, 
kjer je predsednik godbe 

Ivan Urek povabil njihovo 
mestno godbo na gostova-
nje v Slovenijo v naslednjem 
letu. V popoldanskem času 
je v mestu Mor potekal fe-

stival vina, saj je to podro-
čje bogato z vini. Povorko 
si je ogledalo več kot 30 ti-
soč obiskovalcev, kapelski 
godbeniki pa so bili v povor-
ki deležni bučnih aplavzov. 
Na tem območju živi na-
mreč veliko Nemcev in tako 
je bilo večkrat slišati izved-
be Avsenikovih sklad s stra-
ni madžarskih glasbenikov in 
ne samo kapelskih.
Kapelski godbeniki pa se že 
pripravljajo na božično-no-
voletni koncert v Brežicah. 

I. Urek

Kapelska godba na Madžarskem

KOSTANJEVICA NA KRKI – Nekdanji krajevni praznik, 
21. oktober, je tudi v novi občini Kostanjevica na Krki 
še vedno pomemben praznik kot dan spomina na padle 
talce med drugo svetovno vojno. Med tradicionalne 
prireditve sodi tudi t. i. Jesen na tamalem plac, ki 
jo prireja Turistično društvo Kostanjevica na Krki. 
Letošnja je potekala v nedeljo, 19. oktobra popoldne, 
tudi po zaslugi lepega jesenskega vremena pa se je 
prijetnega druženja ob hrani, pijači in glasbi udeležilo 
kar precejšnje število občank in občanov. P.P.

Organizatorja omenjenega 
projekta sta Marjan Jerele 
in Jani Zakšek, po še treh 
taborih, zimskem, pomla-
danskem in poletnem, bodo 
konec naslednjega leta pri-
pravili večjo razstavo, izšla 
pa bo tudi  monografija. 
Na razstavi so po eno foto-
grafijo postavili na ogled 
Rajko Čuber iz Brestani-
ce, Hrvoje Oršanič iz Bre-
žic, Manca Jevšček, Borut 
Peterlin in Boštjan Pucelj 
iz Novega mesta, Lojze Ka-
linšek iz Spodnjega Brni-
ka, Goran Rovan iz Krškega, 
Ljubo Motore iz Sevnice, 
Bjorn Hroarsson z Islandi-
je, Alenka Kociper iz Lju-
bljane ter domačina Matej 
Jordan in Uroš Abram, na 
taboru pa sta sodelovala še 
Blaž Mirt z Malega Kamna in 
Irena Gayatri Horvat s Hr-
vaške. Dopolnilo razstavi, 

Fotografska jesen v Kostanjevici
KOSTANJEVICA NA KRKI - V preddverju tamkajšnje pošte so v nedeljo, 19. ok-
tobra popoldne, odprli fotografsko razstavo Jesen v Kostanjevici, na kateri 
razstavlja 12 udeležencev istoimenskega fotografskega tabora, ki je potekal 
5. oktobra v sklopu projekta „Kostanjevica v štirih letnih časih“.

Fotografski tabor in razstavo je udeležencem otvoritve 
predstavil eden od organizatorjev projekta Jani 
Zakšek, v ozadju glasbena skupina Soddiha.
ki jo je kritično ocenil Go-
ran Milovanovič, je tudi se-
rija 13 razglednic, ki jih je 
založila Občina Kostanjevica 
na Krki. Otvoritev razstave - 
odprla sta jo direktor novo-

meške enote Pošte Slovenije 
Cveto Sršen in kostanjeviški 
župan Mojmir Pustoslemšek 
- je popestrila glasbena sku-
pina Soddiha. 

P. Pavlovič

Strokovnjak Wiener Städtische zavarovalnice svetuje:

Po zadnji naravni katastrofi, ko je narava ponovno pokazala 
svojo moč, na naši zavarovalnici prejemamo mnoga vprašanja 
glede zavarovanja nepremičnin.  V zvezi s tem bi radi pojasnili 
nekatere lastnosti zavarovalnih kritij nepremičnin in opozorili 
na tiste elemente kritja, na katere je pri skrbi za svoje premo-
ženje in sklenitvi zavarovanja potrebno posebej paziti.

Ker so zaradi podnebnih sprememb naravne katastrofe če-
dalje pogostejše, je še kako pomembno, da se zavedamo 
nujnosti zavarovanja nepremičnine že v fazi njene izgra-
dnje. Ko pa je nepremičnina zgrajena ali v njej že bivamo, 
je pomembno, da je skupaj s stanovanjsko opremo zavaro-
vana pravilno in kakovostno. Zato priporočamo, da vsi za-
varovalci skrbno pregledajo svoje obstoječe zavarovalne 
pogodbe in po potrebi zahtevajo prilagoditev kritja, da 
bodo v primeru naravnih ujm in ostalih katastrof primer-
no zavarovani. 

Pri zadnjem neurju je bilo veliko škod povzročenih tudi za-
radi poplave, kjer je voda  zaradi velikega naliva in dežja 
zalila kleti ali nižje prostore in vdora vode, ko so se odtoč-
ne cevi zamašile zaradi toče, listja ali drugih stvari, ki jih je 
nanesel veter. V kolikor stranke niso imele zavarovane po-
plave, škode niso bile krite z zavarovanjem viharja. K zava-
rovanju hiše in tudi k zavarovanju stanovanjske opreme je 
možno zavarovati ti katastrofalni nevarnosti. Možnosti kri-

tij je veliko, primerjavo obsega kritij smo za vas pripravili 
na naši spletni strani http://www.wienerstaedtische.si.

Zavarovanje stanovanjske hiše v času gradnje
Seveda pa je na ustrezno zavarovanje potrebno pomisliti 
že v sami fazi izgradnje, saj smo v tem obdobju finančno 
najbolj ranljivi. Tako pri zavarovalnici Wiener Städtische 
omogočamo brezplačno kritje proti požaru v času gradnje 
vaše stanovanjske hiše. Zavarovalna kritja, kot so  stre-
la, vihar, toča, teža snega in drugo, se vključuje postopo-
ma glede na posamezne gradbene faze. Ostala zavaroval-
na kritja, kot so izliv vode, stanovanjska oprema, potres, 
itd. pa začnejo veljati, ko je zgradba vseljiva oziroma ob 
v naprej dogovorjenem času ter je plačana prva zavaroval-
na premija. 

Ravno tako opozarjamo, da naravne katastrofe ne prizana-
šajo niti etažnim lastninam, zato je potrebno premišljeno 
zavarovati tudi stanovanja v večstanovanjskih hišah.

Zavarovanje poslovnega premoženja

Tistim, ki še niso zavarovali svojega poslovnega premoženja 
svetujemo, da to čim prej storijo, vsem ostalim zavarovalcem 
pa, da redno preverjajo, ali so zavarovalna kritja ustrezna, 
tako po vsebini kritij, kot tudi po višini. Kadar podjetje redno 
investira v razširitev dejavnosti, je potrebno preveriti, ali za-
varovalne vsote ustrezajo skupni vrednosti objektov, opre-
me, strojev in zalog. V nasprotnem primeru lahko pride do 
podzavarovanja. Dobro je tudi preveriti, ali zavarovalne vso-
te zavarovanja na novo vrednost ustrezajo tisti vrednosti, ki je 
potrebna, da se npr. uničeni stroji, objekti ali oprema v popol-
nosti nadomestijo. To pomeni preveritev trenutnih cen, stro-
škov dobave, gradnje ali vgradnje opreme ipd. Velikokrat se iz-
kaže, da so knjigovodske novo nabavne vrednosti premajhne. 
Napačna poslovna poteza je, če se podjetje odloči zavarova-
ti le premoženje, ne pa tudi obratovalnega zastoja. Tako jim 
v primeru škode zavarovalnica povrne vrednost oškodovanega 
premoženja, ne pa tudi izgubljenega dobička in fiksnih stro-
škov, ki so nastali v času, ko podjetje zaradi škode ni obratova-
lo. Tak zastoj lahko traja tudi več mesecev. 

Borut Jager
Vodja premoženjskih zavarovanj
Wiener Städtische zavarovalnica
Masarykova c. 14, 1000 Ljubljana

Tel: 01 300 17 00 
http://www.wienerstaedtische.si

SLOVENSKA BISTRICA – Lokalni mediji imajo še veliko neizko-
riščeneih potencialov, za njihovo kredibilnost pa je ključne-
ga pomena uredniška, finančna in politična avtonomnost, je 
ena ključnih ugotovitev 11. srečanja lokalnih časopisov Slo-

venije, ki je potekalo 17. oktobra v Slovenski Bistrici. Sreča-
nja, ki ga je organiziral tednik Panorama, se je udeležilo okoli 
70 urednikov, novinarjev in drugih sodelavcev iz 28 uredništev 
slovenskih lokalnih časopisov, med njimi tudi predstavnika Po-
savskega obzornika. Živahno razpravo so kot uvodničarji pope-
strili nekateri znani gostje. Dr. Sonja Merljak Zdovc iz Sobo-
tne priloge Dela je poudarila pomen literarnega novinarstva, 
ki združuje elemente t.i. objektivnega in senzacionalističnega 
novinarstva. Uroš Urbas iz Financ je izpostavil, da lokalni me-
diji novici, ki ni več ekskluzivna, lahko dajo dodano vrednost 
in uporabnost, skrivnost prodajnega uspeha časopisov pa je po 
njegovem mnenju v dizajnu. Novinarka Radia Slovenija Ne-
venka Dobljekar je menila, da lokalni mediji zelo vplivajo na 
oblikovanje javnega mnenja, če so kredibilni in imajo distanco 
do (lokalne) oblasti. Organizator srečanja Bojan Sinič je pou-
daril, da je lokalni časopis dober, če so v njem tudi vsebine, ki 
so lahko zanimive tudi za t.i. velike medije. Udeležence sre-
čanja je obiskal in nagovoril tudi predsednik republike dr. Da-
nilo Türk.  P.P.

Srečanje medijskih „lokalcev“

Uvodničaji in organizator srečanja Bojan Sinič (desno)

Kako zagotoviti varnost nepremičnine?
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (37)
Nisem videla kraljice v živo. 
Pa sem hotela. Videti od blizu 
monarhinjo, ki je jokala le 
ob svojem krstu in ni marala 
princese Diane. Tako vsaj 
pravijo. Mala, prav posebna 
ženska. Malo spominja na 
mojo babico. Le da je bila 
moja stara mama lepša in 
nedvomno bolj prijaznega 
pogleda. Ampak kraljica je 
kraljica. Karkoli je oblekla 
ali naredila, je postalo vsebina novic pri nas in v 
Veliki Britaniji. Njeno veličanstvo. 

Mikalo me je, da bi šla na Tromostovje, z mojo 
hčerko v naročju. Vabila sem tudi mojo mami, naj 
gre z nama. Ampak potem nismo mogle. Želela sem 
videti, se na lastne oči prepričati. Kakšna je. 

Sprašujem se, kako zdrži vse te obiske, oglede in 
množico ljudi, ki jo pride gledat. Ji gre kdaj na 
živce? Se v intimi svoje sobe obrne proti možu 
Filipu in reče, bilo je grozno, nikoli več ne pridem 
sem. Ji urejanje malih sivih kodrčkov in oblačenje 
kdaj presedata? 

Nekaj je gotovo. Vsi potrebujemo svoje zvezde. 
Ikone. Njena veličanstva. Da uidemo iz svojih 
svetov. V svet bogatih. Pomembnih. Večkrat 
žalostnih ljudi. Ki iz naslonjačev običajnih 
gospodinj zvenijo kraljevsko. So videti odlično. Iz 
naslovnic ne vejejo antidepresivi in pomirjevala. 
Na čelu nimajo odtisnjenih naslovov klinik za 
odvajanje. In nihče ne vidi v njihov resnični svet. 
Ki je, v to sem prepričana, na las podoben našim 
svetovom. Pa ne po načinu življenja, po načinu 
razmišljanja srca in misli.
 
Poznam kar nekaj prepoznavnih ljudi pri nas. 
Poznam njihove zgodbe, njihov način razmišljanja. 
Poznam obraz za množice in obraz za prijatelje. 
Videla sem zatajevane žalosti in izbruhe jeze. 
Povsem kratka krila in debel kopalni plašč, ki nudi 
toploto in varnost v intimi doma. Poznam izrezke 
iz revij in časopisov in polne albume na najvišji 
polici majhnega stanovanja. Poznam bedaste 
odgovore na novinarska vprašanja in klišejske 
barve v vsaki reviji, ki jo odprem. Videla sem, kako 
simpatični, bistri ljudi nudijo prazne, primerne 
odgovore in bedaste misli modrosti. Dajo občutek, 
da živijo drugače, bolj v skladu s samim seboj, z 
naravo, njihovi otroci pa prosti čas preživljajo s 
kvalitetnimi, didaktičnimi igrami, računalnika 
in televizije pa ne poznajo. Poznam debele laži 
in tanka hrepenenja. Ki jih polagajo kot obliže 
na rano duše, ki ni bila sprejeta, ki ni bila nikoli 
dovolj dobra, nikoli dovolj lepa, nikoli dovolj 
bleščeča. Ki jih polagajo kot preveze na oči. Da ne 
vidijo. Ne slišijo. Predvsem pa, da sami sčasoma 
verjamejo, da so to, v kar verjamejo bralci, 
gledalci. V svojo namišljeno podobo. 

Dolgo lahko živijo v zanikanju, v utvari. Dolgo, 
včasih predolgo. Potem nujno nastopi zlom. 
Nastopi sestop iz mostu. Ko ne gre več naprej. Ne 
gre več nazaj. Treba je na novo. Ko je treba toliko 
let umetnih barv nadomestiti z naravno barvo las 
in namesto kavbojk z nizkim pasom kupiti tiste 
normalne. Ki te objamejo in nudijo zaščito čez 
ledvice. Velik podvig. 

Lahko pa tudi pustijo, da je tako, kot je. Nekaterim 
to uspe. Vtis privlačnih, modrih in s kozmosom 
usklajenih ljudi razvijejo do popolnosti. Do 
najmanjše potankosti. Tako zelo, da boli. 

Poznam pa nekaj takšnih ljudi, ki so res kraljevski. 
Veličastni. Imajo dostojanstveno držo in pametne, 
umirjene oči. Prepoznavost se jim ni nalepila na 
podplate čevljev in je ne vlečejo sabo po mestu. 
Tako prijetno držo imajo, da pritegnejo poglede 
in ustnice mimoidočih zašepetajo. Kakšen človek! 
Prijazno me potrepljajo po duši. V njihovi 
prisotnosti se počutim varno.

Zato sem želela videti kraljico. Mati matico. Da 
bi začutila njeno testo. Njeno moč. Da bi me obšlo 
nekaj kraljevskega.

Pa mi očitno ni bilo treba tja. Videla sem jo, v 
obličju doma, v moji informativni oddaji. Z 
majhnimi kodrčki in ljubkimi klobučki, včasih 
hladnih, pa spet bolj prijaznih oči. In z držo, ki se 
ni zamajala niti za šepet vetra. Niti za prijazen 
vzklik otrok. 

Ki me ravnokar kličeta. Mudi se nam. Princeske 
peljeva na počitnice. 

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

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

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

SEDEF
etno koncert, Klub KDK
petek, 7.11., ob 20. uri

LAŽI, AMPAK POŠTENO
monokomedija,
igra Borut Veselko

SLOVENSKA PREDPREMIERA!
torek, 11.11., ob 19.30 uri

ŠEDEM - Predsednik sveta krajevne skupnosti Senovo Vlado 
Grahovac, krški župan Franc Bogovič, član sveta KS Seno-
vo Lado Cerjak in krajan Šedma Franc Gošek so v nedeljo, 
19. oktobra dopoldan, predali namenu obnovljeno javno pot 
do cerkve sv. Jakoba v Šedmu. Navedeni cestni odsek  sodi v 

sklop letnega programa urejanja cestne infrastrukture po kra-
jevni skupnosti Senovo, katere  so samo v letošnjem letu pre-
plastili že z 4.760 m2 asfalta v skupni vrednosti dobrih 56.100 
evrov. Odprtje rekonstruirane javne poti je blagoslovil seno-
vski župnik Janez Nanut, ki je zatem, ko so domačini simbol-
no tudi prehodili nov odsek do šedemske cerkve sv. Jakoba, v 
njej opravil mašo, po zaključku le-te pa je na prostoru ob cer-
kvi sledilo še družabno srečanje krajanov.    B. M. 

Odprli obnovljeno pot do 
šedemske cerkve

Trak na obnovljeni poti so prerezali Vlado Grahovac, 
Lado Cerjak, Franc Gošek in Franc Bogovič, blagoslovil 
pa jo je župnik Janez Nanut (v ozadju)

KRŠKO - V soboto, 18. oktobra, smo v Klubu Kulturnega 
doma Krško gostili zelo priznanega jazz glasbenika Jure-
ta Pukla s spremljevalno zasedbo, ki so jo sestavljali Aru-
an Ortiz (ZDA), Mike Janisch (ZDA) in Klemens Marktl (A). 
Puklova »High interaction group« se je v večini predstavila 
z njegovimi avtorskimi skladbami, ki niso bile prezahtevne 
za laičnega poslušalca in dovolj zahtevne za tiste, ki globlje 
poznajo jazz zvrst. Vsekakor nas je Pukl s svojo sprošče-
nostjo, preprostostjo in izvirnostjo prepričal, svoboden stil 
odličnih glasbenikov pa nas je popeljal v svet različnih zvr-
sti glasbe v povezavi z jazzom.
V drugem delu nam je Jure pripravil presenečenje. Na odru 
se mu je pridružil komaj 15-letni Vid Jamnik na elektron-
skem ksilofonu, ki že obiskuje jazz konzervatorij v Celov-
cu. Njegov talent smo lahko slišali v treh skladbah, pred-
vsem jazz standardih, katere je pospremil velik aplavz iz 
občinstva. 

Breda Špacapan

Jure Pukl v Klubu KDK

KOPRIVNICA – V soboto zvečer, 25. oktobra, je v Koprivnici po-
tekala prireditev v počastitev 50 let delovanja tamkajšnjega 
Kulturnega društva Anton Aškerc, v katerem je trenutno aktiv-
nih skupno okoli 50 članov (na fotografiji). Ti delujejo v šestih 
sekcijah, in sicer v Mešanem pevskem zboru Anton Aškerc, v 
dramski sekciji, sekciji za ročna dela, literarni, lutkovni in v 
lanskem letu ustanovljeni instrumentalni sekciji. Za društve-
ne aktivnosti in vaje imajo člani na voljo prostor v nekdanji 

stari osnovni šoli, prireditve, kakršna je potekala tudi v sobo-
to, pa izvajajo v dvorani Osnovne šole Koprivnica. Kakor je na 
prireditvi, ki so se je krajani udeležili v velikem številu, med 
njimi tudi še trije živeči ustanovni člani Franc Polšak, Malka 
Moškon in Matilda Krahulec, med drugim poudaril nekdanji 
dolgoletni predsednik društva Blaž Sotošek, je kultura živ or-
ganizem, ki bogati človeka in da dodano vrednost tudi okolju, 
kjer jo gojijo. Kulturni program na jubilejni prireditvi so pri-
spevale vse delujoče sekcije društva, še veliko ustvarjalnega 
zagona tudi v bodoče pa sta članom Kulturnega društva Anton 
Aškerc zaželela tudi Samo Hajtnik, predsednik Zveze kultur-
nih društev občine Krško, ter župan Krškega in sokrajan Franc 
Bogovič.  B. M.

Abraham koprivniških 
kulturnikov 

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO  
V NOVEMBRU

LUTKOVNA PREDSTAVA ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI
6. november, ob 17.00 uri – Mladinski oddelek v 

Krškem

Otroci bodo v tokratni igrici v izvedbi gledališča FRU 
FRU spoznali Zlatolasko in tri medvede.

LITERARNI VEČER S SLAVICO JARKOVIČ
18. november, ob 18. 00 uri – Dvorana v parku Krško

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembru,  
vas v sodelovanju z Zavodom Neviodunum vabimo na 
predstavitev prvenca, pesniške zbirke »Zajtrk smehlja-
jev«, avtorice Krčanke - Slavice Jarkovič. 

LUTKOVNA PREDSTAVA FIŽOLČEK, OGELČEK IN SLAMICA
18. november, ob 17.00 uri – Izposojevališče 

Kostanjevica na Krki
20. november, ob 17.00 uri – Izposojevališče Senovo

Z lutkovno predstavo Fižolček, ogelček in slamica, ki je 
nastala po motivih slovenske ljudske pravljice iz Saržen-
te pri Čedadu, nas bo obiskalo Lutkovno društvo Lutko-
motiva iz Novega mesta.

PREDSTAVITEV ZBORNIKA JANEZ VAJKARD VALVASOR 
IN KRŠKO

27. november, ob 17. uri - Dvorana v parku Krško

V soorganizaciji Občine Krško in Valvasorjevega razisko-
valnega centra vas vabimo na predstavitev Zbornika Ja-
nez Vajkard Valvasor in Krško, v katerem lahko skozi 
prispevke različnih avtorjev spoznate nova odkritja o ži-
vljenju in sledeh, ki jih je Valvasor zapustil v Krškem.

PRAVLJIČNE URICE
Ponedeljek ob 17.00 uri -  

Osrednja knjižnica v Krškem
Torek ob 17.00 uri -  

Izposojevališče Kostanjevica na Krki
Četrtek ob 17.00 uri  - Izposojevališče Senovo

Napočil je jesensko - zimski čas, zato vas dragi otroci, 
starši in stari starši vabimo v pravljični svet, med zani-
mive zgodbe in junake.

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

Osrednja knjižnica v Krškem  

Vse, ki želite pridobiti osnovna računalniška znanja, va-
bimo, da se vključite v računalniške delavnice za starej-
še. Izobraževanje je brezplačno.

Člani Društva za zdravje srca in ožilja Posavje in njegovi podpor-
ni člani smo se septembra udeležili prijetnega izleta v Logarsko 
dolino. Ustavili smo se v Celju, potem smo nadaljevali vožnjo 
skozi sledeče kraje: Mozirje, Ljubno, Rečica ob Savinji, Luče in 
Solčava. Kmalu se nam je kot na dlani prikazala slikovita, zele-
na, turistično atraktivna Logarska dolina. Ta dolina je po svojem 
izvoru ledeniška in je zaščiten krajinski park. Ustavili smo se v 
planinskem domu v Logarski dolini. Tu smo se nekateri okrepča-
li z okusno vegetarijansko gobovo juho. Nato smo se povzpeli k 
slapu Rinka – izviru Savinje, ki priteče iz osrčja Okrešlja. Da bi ta 
mogočni slap še bolje videli, smo se potrudili priti v visoko orlo-
vo gnezdo, do katerega so vodile strme stopnice. Iz tamkajšnje 
restavracije se nam je nudil enkraten razgled na čudovit slap 
in na bližnje vršace Kamniško – Savinjskih Alp, kot so: Ojstrica, 
Planjava, Brana, Turska gora, Skuta in oddaljena Kočna. Teme-
ljito pa smo si ogledali mogočni slap Rinka in odboj tisočerih ka-
pljic ob skale, ki so pričarale barvit spekter v ozračju v obliki 
mavrice. Res, naravna lepota, katere se kar nismo mogli nagle-
dati. Polni nepozabnih vtisov, ki nam jih je pustila Logarska do-
lina, smo se veselo razpoloženi odpeljali proti domu.
Izlet nam je bil všeč. Naužili smo se naravnih lepot, naša plju-
ča pa so zadihala v ekološko čistem kisiku. Pa še nekaj dobrega 
smo naredili, vsak član Društva za zdravje srca in ožilja je pri-
speval 10 evrov v korist Splošne bolnišnice Brežice. 

Zora Pevec

Izlet v Logarsko dolino

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu
bo videlo več kot 40.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info
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SEVNICA - Direktorica KŠTM Sevnica Petra Pozderec in di-
rektor Rimskih term d. o. o. Maksimilijan Brečko sta 7. ok-
tobra podpisala pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelo-
vanju na področju turističnega posredovanja za aranžmaje 
in izlete. Organizaciji bosta sodelovali s ciljem uresničeva-
nja pospeševanja prodaje storitev in ponudbe in prepoznav-
nosti sevniškega območja in Rimskih term, predvsem pa s 
ciljem svojim obiskovalcem zagotoviti prijetno počutje in 
doživetje. Rimske terme so delno že odprla svoja vrata, ob 
koncu leta 2009 pa bodo dobile končno podobo. Pozderčeva 
pravi, da je KŠTM Sevnica z blagovno znamko Doživljaj, Tu-
ristična agencija Posavje postavil nov temelj v razvoju tu-
rizma v sevniški občini in Posavju. 

Sodelovanje Sevničanov z 
Rimskimi termami

Predstavniki Lokalnega par-
tnerstva Krško so si novem-
bra 2007 ogledali gradnjo 
tega odlagališča, sreča-
li so se z županom ter si iz-
menjali informacije in iz-
kušnje, poleg tega pa so si 
ogledali še jedrsko elektrar-
no v Paksu. 

Obratovanje omenjene-
ga odlagališča bo steklo v 
dveh korakih. V prvem kora-
ku bodo obratovali le nadze-
mni objekti. V tehnološkem 
objektu bo začasno ureje-
no skladišče za del odpad-
kov, ki bodo prepeljani iz 
skladišča jedrske elektrar-
ne Paks, kjer že primanjku-
je prostora. Podzemni objek-
ti, ki bodo segali 200 do 250 
metrov pod površino, bodo v 
celoti zgrajeni kasneje. Naj-
prej, predvidoma do leta 
2010, bosta začeli obratovati 
dve odlagalni galeriji, v dru-
gem koraku še 15 galerij. Tu 
bo dovolj prostora za odloži-
tev vseh NSRAO, ki bodo na-
stali z obratovanjem in raz-
gradnjo jedrske elektrarne 
Paks, kar bo, brez upošte-
vanja možnosti podaljšanja 
časa obratovanja, približno 
40.000 m3 NSRAO. So pa v 
fazi načrtovanja odlagališča 
že upoštevali tudi možnost 
povečanja zmogljivosti odla-
gališča v primeru povečanih 
potreb.

Madžari so se za gradnjo no-
vega odlagališča NSRAO odlo-

Madžari odprli odlagališče

čili leta 1993, saj je bilo ja-
sno, da obstoječe površinsko 
odlagališče v Püspökszilágy 
ne bo moglo sprejeti odpad-
kov iz nuklearke v Paksu. Po 
prvih kabinetnih raziskavah 
na celotnem območju Ma-
džarske je stroka predlagala, 
da se prve terenske raziska-
ve opravi na najbolj obetav-
nih področjih. Leta 1996 je v 
končnem poročilu ugotovlje-
no, da je raziskave smisel-
no nadaljevati v okolici kra-
ja Bátaapáti, saj je območje 
primerno z varnostnega, ge-
ološkega in ekonomskega vi-
dika pa tudi zaradi bližine 
nuklearke. To je po nadalj-
njih raziskavah potrdilo tudi 
zaključno poročilo stroke in 
pristojne oblasti leta 2003.  
Gradnja se je začela leta 
2005. Istega leta je bil v ob-
čini Bátaapáti razpisan re-
ferendum, ki naj bi podal 
odgovor o družbeni spreje-
mljivosti objekta. Udeležilo 
se ga je 75 % prebivalcev, od 

KRŠKO - Zavarovalnica Wiener Städtische, ki že tradicional-
no namenja sredstva za družbeno odgovorne dejavnosti, je 
v sredo, 22. oktobra, v svečanem prostoru hotela City Kr-
ško predala donacijo v vrednosti 2.000 evrov Poklicni gasil-
ski enoti Krško za nadaljnji razvoj in opremljanje svojih ga-
silcev. Donacijo je sprejel direktor PGE Krško Anton Žigante 

(na fotografiji drugi z desne), ob njem predsednik uprave Vi-
pap Videm Krško Oldrich Kettner (Vipap je zavarovanec av-
strijske zavarovalnice, PGE Krško pa skrbi za požarno var-
stvo v tovarni), levo mag. Tomo Mrđen, desno pa Manfred 
Fuchsthaler, direktorja ljubljanske podružnice zavarovalni-
ce Wiener Städtische. „S takim pogodbenim razmerjem ozi-
roma 24-urnim vsakodnevnim strokovnim nadzorom je sto-
pnja požarne varnosti v tovarni na veliko višjem nivoju, kar 
so prepoznali tudi v Wiener Städtische zavarovalnici, ki nam 
v mesecu požarne varnosti donira sredstva. Za to dejanje, 
se jim v imenu vseh zaposlenih v poklicni enoti prisrčno za-
hvaljujem,“ je ob tem povedal Žigante.  V. B.

Donacija za PGE Krško

Lokalna akcijska skupina Posavje (na 
kratko LAS Posavje), v katero smo vas vabi-
li skozi vse letošnje leto, se je uspešno pri-
javila na javni razpis MKGP za pridobitev 
evropskih sredstev LEADER. To pomeni, da 
v kratkem pričakujemo pozitivno odločbo 
ministrstva o dodelitvi kvote t.i. evropskih 
sredstev LEADER za obdobje do leta 2013, 
ki naj bi znašala okoli 1 mio EUROV.

Kako do evropskih sredstev LEADER?

Do teh nepovratnih evropskih sredstev bo-
ste upravičenci lahko prišli s prijavlja-
njem svojih projektov na javne pozive 
LAS Posavje, ki jih bo ta vsako leto obja-
vila v medijih in na svoji spletni strani. 

Za projekte, ki se bodo izvajali v obdobju 
2009-2011, bo prvi javni poziv objavljen 
sredi letošnjega novembra, razpisanih bo 
dobrih 200.000,00 EUR sredstev LEADER 
iz kvote 2009.

Kdo je upravičen do nepovratnih sred-
stev LEADER?

Upravičenec je lahko vsak nosilec projek-
ta (fizična ali pravna oseba), ki izkaže, da 
bo uresničevanje njegovega projekta pri-
spevalo k doseganju vizije in strateških ci-
ljev, ki jih je LAS Posavje zapisala v t.i. 
Lokalno razvojno strategijo LAS Posavje 
na območju občin Bistrica ob Sotli, Bre-
žice, Kostanjevica na Krki, Krško, Rade-
če in Sevnica (strategijo lahko preberete 
na spletni strani www.rra-posavje.si, glej 
programsko področje - razvoj podeželja).

Upravičen nosilec projekta mora ime-
ti na območju navedenih občin svoje stal-
no prebivališče ali sedež. Prav tako so do 
prijave upravičene razvojne institucije in 
nevladne organizacije, ki imajo sicer svoj 
sedež izven območje regije Posavje, s svo-
jo dejavnostjo pa pokrivajo celotno ali ve-
čino območja regije Posavje in tukajšnje 
prebivalce. 

Strateški cilji LAS Posavje, ki jim morajo 
slediti vaši projekti, so:

dvigniti dodano vrednost lokalnim proi-
zvodom in storitvam,
vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s 
hrano,
povečati turistično privlačnost območja 
s kar najboljšim izkoriščenjem in pro-
mocijo lokalnih naravnih in kulturnih vi-
rov regije,
povečati zaposlitvene možnosti na po-
deželju,
vrniti življenje v vasi,
uveljaviti pristop LEADER pri načrtova-
nju in izvajanju razvoja v vseh sektorjih 
na območju LAS Posavje.

Več partnerjev pri projektu prinaša več 
točk pri ocenjevanju kvalitete projekta!

Zato že danes razmislite, s kom vse in za-
kaj nameravate sodelovati, kako si boste 
razdelili naloge in zagotovili zadostna fi-
nančna sredstva za izvedbo projekta. 

Vabimo vas, da postanete član LAS Posavje!

S podpisom pristopne izjave se še vedno 
lahko pridružite dosedanjim 38 članom 
(to so posavske občine, lokalni podjetni-
ški centri, Mc Brežice, podjetja, kot so Ko-
stak, Kenex, Kmečka zadruga Krško, kme-
tijska gospodarstva, in številna društva iz 
regije Posavje, kot so društva podeželske 
mladine, kmečkih žena, turistična društva, 
in dobro poznana zasebna zavoda, Nevio-
dunum in Zavod Vrbov log).

V LAS Posavje so se včlanili, ker želijo 
aktivno odločati, kako se bo s skupnimi 
močmi in idejami razvijalo naše podeže-
lje in z njim Posavje ter za kakšne name-
ne se bodo razdelila sredstva LEADER. Če 
si želite enako, vam več informacij posre-
duje Darja Planinc, vodja tehnične pisar-
ne LAS Posavje, ki ima svoj sedež na RRA 
Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, darja.pla-
ninc@rra-posavje.si, tel. 07 488 10 52.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

LAS POSAVJE
bo novembra objavila prvi javni poziv za nepovratna 

sredstva LEADER

Lokalno partnerstvo Brežice in ARAO sta 
podprla Branka Brečka, ki je živi svet Vr-
bine ohranil v istoimenski knjižni izda-
ji. Bogato naravno okolje Vrbine je ujeto 
v fotografije, ki bodo ohranile biotsko pe-
strost področja, kjer se umešča odlagališče 
NSRAO ter bodo v prostor posegli tudi večji 
projekti kot so hidroelektrarne in Vrbinska 
cesta, ki bo povezala Brežice in Krško. 

Branko Breč-
ko je ljubitelj-
ski fotograf, ki 
je postal moj-
ster fotogra-
fije in hkrati 
veliki pozna-
valec nara-
ve. V lokalnem 
par tne r s t vu 
smo prepo-
znali plemeni-
tost njegovega 
dela in pomen 
o v e k o v e č e -

nega življa na področju, v katerega bodo 
ostro posegli veliki državni projekti, zato 
smo z veseljem pomagali knjigi na svet.  

Predstavitve knjige »Živi svet Vrbine« 17. 
oktobra v Mestni hiši Brežice se je udeležilo 
okoli 100 ljudi, ki sta jih ob avtorjevi pred-
stavitvi knjige od predstavnikov izdajate-

lja pozdravila 
direktor ARAO 
Vladislav Kro-
šelj in pred-
sednik par-
tnerstva Stane 
Preskar, av-
torja in njego-
vo knjigo pa je predstavil Dušan Klenov-
šek iz Zavoda za varstvo okolja NM. Slednji 
je v popotnico knjigi zapisal: »Za Vrbino je 
postal dnevni kronist dogajanja in s tem 
neprecenljiv vir podatkov o dogajanjih na 
tem enkratnem koščku Posavja, ki mu gro-

zijo velike spremembe«. Citrarka glasbe-
ne šole Brežice pod vodstvom Anite Strgar 
Veršec pa je s skladbama Kje so tiste ste-
zice in Cvetje v jeseni čudovito dopolnila 
ta kulturni dogodek. Društvo kmečkih žena 
Brežice pa je za vse udeležence pripravilo 
nekaj dobrot.

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega 
partnerstva Brežice si oglejte na naši sple-
tni strani www.lokalnopartnerstvo.si, ali 
osebno v krajevnih skupnostih Šentlenart in 
Globoko.

Vodstveni odbor 
Lokalnega partnerstva Brežice 

Avtor fotografij: Črto Lipej 

»Živi svet Vrbine« Branka Brečka 

Branko Brečko

Utrinek s predstavitve

Knjiga hrani neprecenljivo bogastvo in 
lepoto Vrbine 

Zavod za podjetništvo in turizem objavlja

TEČAJ ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE BREŽICE

Radi delate z in za ljudi?
Ste komunikativni in bi želeli delati z ljudmi?

Vabimo vas, da se udeležite tečaja  
za lokalne turistične vodnike 

turističnega območja občine Brežice s pričetkom 

v soboto, 8. novembra 2008.
Za vse dodatne informacije povprašajte  

v Turistično informacijskem centru Brežice 
(Mestni hiši) na Cesti prvih borcev 22 

ali pokličite na telefonsko številko 07 496 69 95.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 3. novembra 2008. 
Število prijav je omejeno.

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice

katerih se jih je 90,7 % izre-
klo za odlagališče. 
Zaradi umestitve jedrskega 
objekta lokalne skupnosti v 
okolici prejemajo nadome-

stilo, ki pa je precej nižje 
kot pri nas, uporabljeno pa 
je za izboljšave infrastruk-
ture, sporočajo z ARAO. 

S. Vahtarič

Madžarska družba za ravnanje z radioaktivnimi od-
padki Puram je slovenski Agenciji za radioaktivne od-
padke (ARAO) sporočila, da so v prvih dneh oktobra 
2008 slovesno odprli odlagališče za nizko in srednje 
radioaktivne odpadke (NSRAO) v kraju Bátaapáti. 
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Ponedeljek, 3. novembra, do petka, 7. novembra 2008
od 9. do 11. ter od 17. do 19. ure, Večnamenski prostor 
v Gasilskem domu v Sevnici:  
Razstava natečajnih elaboratov za izgradnjo nove šole 
v Tržišču (Občina Sevnica) 

Torek, 4. novembra 2008
ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica 

»Halo, Rdeča kapica?« - lutkovna predstava 
(JS RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica)
 
Sreda, 5. novembra 2008

ob 16. uri, Knjižnica Sevnica 
Pravljična urica 
(Knjižnica Sevnica) 

ob 18. uri, Zavetišče pod sv. Rokom 
»Obrazi pohodnikov« - fotografska razstava z družabnim 
srečanjem 
(Planinsko društvo Lisca Sevnica)

Četrtek, 6. novembra 2008
ob 11. uri, Sevnica 

Predaja defibrilatorja v uporabo 
(Občina Sevnica)

ob 19. uri, Galerija Grad Sevnica 
»Pozdrav iz Sevnice« - odprtje razstave razglednic
(Javni zavod KŠTM in Posavski muzej Brežice)

Petek, 7. novembra 2008
ob 16. uri, Pri čistilni napravi Bazga v Gabrijelah 

Otvoritev rastlinske čistilne naprave Bazga 
(Občina Sevnica, Krajevna skupnost Krmelj)

ob 20. uri, Kulturna dvorana Sevnica 
Koncert Majde in Marjana Petana s pevsko skupino Coronke
(Društvo Trg)
 
Sobota, 8. novembra 2008

od 9. do 15. ure, Skupnost Srečanje Razbor 
Dan odprtih vrat v Skupnosti Srečanje 
(Zavod Pelikan Karitas)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ob 14. uri, Parkirišče pri trgovini na Studencu
»Martinovanje na Studencu« - povorka vinogradniških 
običajev (Društvo vinogradnikov Studenec)
 

ob 15. uri, Pri Zalaščku, Boštanj 53 
Odkritje spominskega obeležja dogodkom iz osamosvoji-
tvene vojne leta 1991
(Policijsko veteransko društvo Sever Posavje)

ob 15.30 uri, Šotor pri Gostilni Janc
»Martinovanje na Studencu« - družabna prireditev s kul-
turnim programom (Društvo vinogradnikov Studenec)
 

ob 16. uri, Športna dvorana Sevnica 
»Raje žoga kot droga« - športno zabavna prireditev
(Občina Sevnica, Javni zavod KŠTM, Zavod Pelikan Karitas)

Nedelja, 9. novembra 2008
ob 10. uri, Športni dom Sevnica 

Drugo državno kvalifikacijsko plesno tekmovanje v stan-
dardnih in latinsko ameriških plesih 
(Plesni klub Lukec Krško)
 
Ponedeljek, 10. novembra, do nedelje, 30. novembra 
2008

v okviru odpiralnega časa, Knjižnica Sevnica 
Razstava del pisateljice Zore Tavčar
(Knjižnica Sevnica)

ob 18. uri, Mladinski center Sevnica 
»Kako se obvarovati prehladnih obolenj?« - predavanje 
mag. Jožeta Kukmana
(Javni zavod KŠTM)
 
Sreda, 12. novembra 2008

ob 9. uri, Glavni trg, Sevnica
Položitev venca na spominsko ploščo pri sodišču 
(Združenje borcev za vrednote NOB OO Sevnica)

ob 9.30 uri, Trg svobode, Sevnica 
Položitev venca pri osrednjem spomeniku narodnoosvo-
bodilnega boja v Sevnici (Združenje borcev za vrednote 
NOB OO Sevnica)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ob 10. uri, Lekos Galerija Ana 
Slavnostna seja Združenja borcev za vrednote NOB OO 
Sevnica
(Združenje borcev za vrednote NOB OO Sevnica)

ob 11. uri, Kulturna dvorana Sevnica 
Srečanje izgnancev občine Sevnica 
(Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije – Sevnica)

Četrtek, 13. novembra 2008
ob 16. uri, Jedilnica Doma upokojencev Sevnica 

»Uvajanje standardov kakovosti E-Qalin v Domu upoko-
jencev Sevnica« - predstavitev projekta 
(Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, enota Sev-
nica)
 

ob 17. uri, Izposojevališče Krmelj 
Pravljična urica 
(Knjižnica Sevnica)

ob 18. uri, Knjižnica Sevnica 
Literarni večer z Zoro Tavčar 
(Knjižnica Sevnica)

ob 19.30 uri, Kulturna dvorana Sevnica 
»Ona + on« - gledališka komedija v izvedbi Gustav filma 
(JS RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica) 

Vljudno vabljeni!

Objavljamo samo prvi del prireditev ob občinskem prazniku, kot 
nam ga je do zaključka redakcije poslala Občina Sevnica.

•

•

•

•

•

•

Spoštovane občanke in občani Občine Sevnica, 

iskreno vam čestitam ob občinskem prazniku 
in doseženih uspehih. Želim vam veliko uspehov 

pri doseganju zastavljenih ciljev, obilo uspešnih rešitev 
in plodnega sodelovanja.

Mojmir Pustoslemšek, 
župan občine Kostanjevica na Krki s sodelavci 

Občinski praznik vsake občine zaznamuje čas, ko se njene občanke in 
občani spominjajo zgodovinskih dogodkov in osebnosti, ki so 

pomembno zaznamovali rast in razvoj območja, na katerem se je 
razvila občina. Občina Sevnica nedvomno premore tovrstna številna 

zgodovinska obeležja, ki pričajo o pestrosti večstoletnega življenja in ustvarjanja v tem okolju. 
Ob tem posebno mesto v zgodovini predstavljajo posamezniki, ki so s svojimi dejanji pustili 
globok pečat v razvoju občine in spominu ljudi. Spomin na dejanje Dušana Kvedra Tomaža 

med narodnoosvobodilnim bojem, v čast katerega praznujete vaš praznik, 
je le eno izmed tovrstnih velikih dejanj.

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno čestitamo ter želimo obilo 
uspeha v snovanju uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja tudi 

v prihodnje. Obenem se vam zahvaljujemo za dosedanje dobro medobčinsko sodelovanje 
in skupno prehojeno pot v okviru razvojne regije Posavje ter upamo, 

da bomo dobre odnose ohranjali in krepili tudi v prihodnje.

Župan občine Radeče
Matjaž Han s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Občine Sevnica, 
spoštovana župan in podžupanja, spoštovane članice 

in člani občinskega sveta!

Spoštovane občanke, občani, svetnice 
in svetniki občine Sevnica!

Bilo je leto velikih preizkušenj. Želimo si, da bi prihodnost tekla mirneje, bolj 
naklonjeno, in da bi enotni ter medsebojno povezani nadaljevali pot za dobro 

življenje vseh in razvoj občine v kateri živite. 

Zahvaljujemo se za sodelovanje in še naprej verjamemo v uspeh združenih moči.
Iskrene čestitke ob prazniku!

               
    Franc Bogovič, župan občine Krško s sodelavci

PROGRAM 
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 2008

Sevnica  foto: L. Motore
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Ob prazniku občine Sevnica 
občankam in občanom 

voščimo vse dobro 
in želimo prijetno praznovanje.

Agencija za radioaktivne odpadke

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Izvajanje investicijske dejavnosti

Skupni cilji nas povezujejo 
v želji po kakovostnem bivanju 

v vsem prijaznem okolju.

Občankam in občanom občine Sevnica 
iskrene čestitke ob občinskem prazniku.

Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ana Gračner, direktorica s sodelavci

NIZKE GRADNJE BENCE

Nudimo:
 - Zunanje ureditve
     - Zemeljska strojna in ročna dela
             - Prevozne storitve
              - Izdelovanje zidov - škarpe
                  - Vrtnarstvo
                      - Gradbena mehanizacija

Nizke gradnje Bence Iztok s.p.
Dolenji Boštanj 55c, 8294 Boštanj

Tel.: 07 81 60 760, GSM: 041 619 248
iztok.bence@siol.net

Čestitamo ob prazniku občine Sevnica!

Na razstavi so se s fotogra-
fijo in s kratkimi video po-
snetki predstavili ustvarjal-
ni mladi ljudi, ki niso šolani 
umetniki, a so se opogumi-
li in postavili na ogled svoja 
dela, ki so odraz njihovega 
trenutnega navdiha, trenu-
tnega razpoloženja in misel-
nega procesa – en sam dotik 
zunanjega sveta z njihovim 
notranjim svetom. Z razsta-
vo Dotik, ki je že druga po 
vrsti (lansko leto so jo pr-
vič pripravili v sodelovanju 
s 14 samoukimi umetniki iz 

Vse je dotik, en sam notranji 
dotik z zunanjim svetom
SEVNICA – V galeriji sevniškega gradu je potekala v soboto, 11. oktobra, otvoritev razstave Dotik v orga-
nizaciji Društva K. N. O. F. oz. njene sekcije Umetnost za ljudi kot sva jaz in ti. 

različnih vej umetnosti), so 
ustvarjalci želeli, da se ko-
šček prikazanega dotakne 

kot nežen piš vetra, kot ra-
hel dotik. Želeli so, da bi tudi 
obiskovalci začutili notranjo 

harmonijo (in disharmonijo) 
ter lepoto tistega, česar se 
mnogokrat ne da povedati z 
besedami, a se lahko izrazi s 
fotografijo, z gibom, z mimi-
ko, s tonom v glasu… S foto-
grafskimi deli so se predsta-
vili: Sevničana Anita Jazbec 
in Niki Žveglič, Gordana 
Zver iz Krškega, Nina Bož-
jak z Loga pri Sevnici, Nejc 
Volarič z Brega, Tina Med-
ved iz Šoštanja. S kratkimi 
video posnetki so se pred-
stavili: Sevničana Mojca Me-
telko in Beno Košir in Tama-
ra Hrovat z Radne. Razstava 
Dotik bo odprta do novem-
bra.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

V galeriji sevniškega gradu bo do novembra na ogled 
razstava z naslovom Dotik.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Znano in hitro razvijajoče se 
sevniško podjetje Tanin Sevni-
ca je delniška družba s 150 za-
poslenimi, ki je v lanskem letu 
dosegla 14,1 milijonov evrov 
prihodkov, v letošnjem letu 
pa načrtujejo 15,9 milijonov 
evrov realizacije. Podjetje je 
bilo ustanovljeno  leta 1923, 
od leta 1926 pa v njem proi-
zvajajo kostanjeve rastlinske 
tanine iz dreves užitnega ko-
stanja, ki je v Sloveniji tradi-
cionalni vir pridobivanja tani-
na. Leta 1972 so uvedli novo 
linijo furfurne proizvodnje, a 
nove zahteve v zvezi z varče-
vanjem energije in z obvlado-
vanjem odpadnih materialov 
so leta 1991 privedle do ra-
čunalniško vodenega nadzora 
najpomembnejših sektorjev 
proizvodnje in tako se osnov-
na proizvodnja tanina za stro-
jenje kož postopoma razvija 
in prenaša na širok obseg spe-
cialnih proizvodov, zlasti ti-
stih, katerih namen je ohra-
njanje in varovanje zdravega 
okolja - v zadnjih petih le-
tih so tako v ekološko sana-
cijo vložili 5 milijonov evrov. 
»Zelena linija« na primer po-
nuja bolj zdrave in naravi bolj 
prijazne proizvode ter obsega 
različne programe, kot so: za-
ščita lesa, veterinarska zdra-
vila in dodatki k pijačam. 

Kostanjev ekstrakt sodi v sku-
pino hidrolize sposobnih tani-
nov, ki so biološko razgradljivi 
v živih organizmih, v zemlji in 
v čistilnih napravah, a ne pov-
zročajo nastanka stranskih pro-

Tanin - podjetje s tradicijo
SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani je potekala v petek, 17. oktobra, slovesnost ob  85-letnici ustano-
vitve podjetja Tanin Sevnica, d. d., ki ga že vrsto let uspešno vodi direktor Ivan Mirt. 

izvodov, ki veljajo za zdravju 
in okolju škodljive. Obvlado-
vanje onesnaževanja, ponov-
na uporaba odpadnih voda in 

varčevanje z energijo (razvi-
li so lastno oskrbo z električ-
no energijo in to namerava-
jo nadgraditi še s proizvodnjo 
elektrike za trg)  so postali 
ena od osnovnih smernic pod-
jetja, ki jih izvajajo  strokov-
njaki, zaposleni v podjetju, 
pri čemer tesno sodelujejo z 

lokalnimi ter mednarodnimi 
znanstvenimi institucijami. V 
razvojnem oddelku je zaposle-
nih deset inženirjev, a pri vseh 

zaposlenih spodbujajo s Pravil-
nikom o inovacijah nove pre-
dloge za koristno izboljšavo v 
procesu dela, za kar dobi »ino-
vator« 10 odstotkov nagrade 
od ovrednotenega prihranka 
zaradi njegove inovacije (na ta 
način letno dobijo v podjetju 
tri do štiri koristne predloge, 

s čimer prihranijo 300 do 400 
tisoč evrov prihrankov v stro-
ških). Direktor Ivan Mirt, ki je 
z 38 odstotki največji delničar 
podjetja, ob vsem tem še po-
udarja, da je skupni cilj vseh 
zaposlenih (v proizvodnji in v 
prodajnem oddelku) zagota-
vljanje proizvodov visoke ka-
kovosti in storitev, ki so vredne 
zaupanja. Ob visokem jubileju 
je podjetje podarilo 50 tisoč 
evrov za novo reševalno vozi-
lo sevniškemu zdravstvenemu 
domu in na slovesnosti je di-
rektor Tanina Ivan Mirt simbo-
lično predal ključe direktorici 
Zdravstvenega doma Sevnica 
Vladki Tomšič, sam pa je pre-
jel za uspešno vodenje pod-
jetja posebno priznanje Go-
spodarske zbornice Slovenije 
ter številne čestitke poslovnih 
partnerjev in Občine Sevnica. 
V spremljajočem kulturnem 
programu, ki ga je povezova-
la Bernarda Žarn, sta nasto-
pila vokalna skupina Coronke 
in  oktet Jurij Dalmatin Iz Bo-
štanja.  

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore 

Direktor Tanina, d. d., Ivan Mirt predaja direktorici ZD 
Sevnica Vladki Tomšič sliko reševalnega vozila s ključi 
za vozilo.

Prebivalcem občine Sevnica 
čestitamo za praznik.

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE

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

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

30
let

30
let

Pridružujemo se voščilom ob občinskem prazniku!

Z občino Sevnica in Sevničani nas vežejo posebne vezi -

Dolgoročni in srednjeročni plan občine, Urbanistična zasnova za 
Sevnico, Športna dvorana Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

Rastlinska čistilna naprava Bazga, OŠ Boštanj, 
Lokacijski načrt za HE Boštanj, 

Idejna študija Turistično rekreacijskega območja Lisca, 
Državni lokacijski načrt za HE Blanca, ... 

Čestitke ob prazniku!

CKŽ 59, 8270 Krško
07/ 49 14 200

savaprojekt@savaprojekt.si
www.savaprojekt.si

Iskreno čestitamo 
ob prazniku občine Sevnica 

in želimo dobre želje 
vsem občankam in občanom.
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Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica, Tel.: 07 816 20 60
PE Krško, Tel.: 07 492 05 90
PE Brežice, Tel.: 07 496 61 30

Čestitamo ob občinskem prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje.

www.dimnikarstvo-jelancic.informacija.net

Prešernova ulica 1
8290 Sevnica

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

Knjižničarji Knjižnice Sevnica
ob prazniku čestitamo vsem prebivalcem 

Občine Sevnica!

Vabimo vas, 
da nas obiščete v novi knjižnici v Sevnici

ter naših izposojevališčih v Loki in Krmelju.

UGODEN NAKUP STANOVANJ
Akcijske cene v mesecu oktobru 

in novembru

POSLOVNO - STANOVANJSKI 
OBJEKT

STARA VAS, KRŠKO
www.videm-si.com

Za enosobno (40,80 m2) do trisobno (104,85 m2)
stanovanje boste v mesecu oktobru in novembru odšteli

od 59.381 € do 137.860 €. 
Vseljiva bodo v mesecu marcu 2009.

HITREJE IN UGODNEJE DO PRODAJE 
ALI NAKUPA VAŠE NEPREMIČNINE

Zaupajte vaše želje našim nempremičninskim agentom
041 665 080, 051 337 263 info@kin.si

AKTIVNA NEPREMIČNINSKA 
AGENCIJA

VSEM OBČANOM IN OBČANKAM OBČINE SEVNICA VOŠČIMO OB PRAZNIKU OBČINE.

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

Čestitamo ob prazniku 
in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Če vi v času od 03.11.2008 do 
15.11.2008 kupite dva para obutve, 

vas mi obdarimo s parom copat.

PEKARNA
KRUHEK

Novo!
Pekarna Kruhek in 

slaščičarna Valvasor
na Bohoričevi ulici 

v Krškem

O
lga in K

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

Čestitamo ob prazniku občine Sevnica!

Delovni čas: pon - sob: 06.00 - 19.00
ned: 07.00 - 19.00

Vsem občankam in občanom 
ter našim gostom iskreno čestitamo 

ob prazniku občine Sevnica.

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

Le s pomočjo drugih lahko rastemo,
 zato ustvarjajmo in praznujmo skupaj.

KOLEKTIV LEKARNE SEVNICA 

Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

Vsem občankam in občanom občine Sevnica 
čestitamo ob prazniku.

V okviru občinskega praznika vabimo vse zainteresirane 
na dan odprtih vrat programa socialne vključenosti, 

dne 21.11.2008, od 8.00 do 13.00 v prostorih Inde,
1. nadstropje na Prvomajski ulici 14, v Sevnici. 

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

Prvomajska ulica 14, 8290 SEVNICA

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 3, 
Sevnica, tel.: 07 81 627 60
Odpiralni čas: 
31.10. od 8.00 do 18.00 ure
01.11. od 8.00 do 11.00 ure

TC Mercator
Odpiralni čas: 
Pon - Sob: 8.00 - 20.00
Ned.: 8.00 - 12.00
Pet.: 31.10.  8.00 - 12.00

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica

Akcija:
Sadike vrtnic

Hkrati so bili pri urejanju pri-
tokov, ki se izlivajo v Savo, 
odkriti tudi trije lepo ohra-
njeni kamniti mostovi. Le-ti 
so  v 18. stoletju do začetka 
19. stoletja predstavljali del 
pomembne trgovske vlečne 
poti, ki je povezovala do iz-
gradnje železnice Ljubljano 
z Zagrebom. Zaradi poviša-
nega nivoja Save ob izgra-
dnji akumulacijskega baze-
na HE Blanca bi bili mostovi 

Vlečni kamniti mostovi bodo 
prestavljeni in razstavljeni
LOG PRI SEVNICI -  Polja na Logu v letošnjem letu doživljajo velike spremembe, saj so se pred pribli-
žno dvema mesecema na njih končala arheološka izkopavanja, pri čemer so bili odkriti ostanki antične 
»vile rustice« in raznorazni predmeti iz antičnega obdobja.

zaliti, zato so se v sevniškem  
podjetju Infra, d. o. o., ki je  
zadolženo za urejanje infra-
strukture ob hidroelektrar-
nah na spodnji Savi, odločili, 
da mostove ohranijo. Skrb-
no oblikovani suhozidani ka-
mniti mostovi iz natančno 
klesanih apnenčastih blo-
kov različnih dimenzij bodo 
pod budnim očesom Zavo-
da za varstvo kulturne  de-
diščine Slovenije, Območne 

enote Celje, ostali na Logu – 
premaknjeni bodo le na bolj 
vidno mesto. Kamniti most 
čez Loški potok je že presta-
vljen na novo strugo potoka, 
ki je še v urejanju, bo nadvi-
šan in bo viden, služil bo za 

prehod poljske poti. Z istim 
namenom bosta prestavlje-
na tudi ostala dva kamnita 
mostova na potoku Mivka in 
na Globoškem potoku.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Prestavljen in ponovno postavljanje kamnitega 
vlečnega mostu na polju na Logu, kjer bo potekalo tudi 
nadvišanje poljske poti ob Savi.
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Spoštovani občanke in občani!

V veliko veselje mi je, da vam, spoštovane 
občanke in občani, lahko čestitam ob prazniku 

Občine Sevnica, ki ga praznujemo 12. novembra 
v spomin na pogumno dejanje narodnega heroja 

Dušana Kvedra Tomaža.

Naj bo naše skupno praznovanje priložnost za 
poglabljanje starih  in tkanje novih  prijateljskih 

ter poslovnih vezi, naj bo to čas veselja ob 
naših skupnih dosežkih ter vzpodbuda za nove 

razvojne ideje in načrte.

Zahvaljujem se vsem, ki preko krajevnih 
skupnosti, podjetij, organizacij in društev 

soustvarjate raznovrstne krajevne in druge 
aktivnosti in vsem, ki si prizadevate za 

ustvarjanje skupnega dobra ter lepše prihodnosti 
naše občine. Želim, da tudi v prihodnje 

sodelujemo, si zaupamo in si pomagamo. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste z organizacijo 
prireditev zaznamovali te praznične dni in vas 
vse prav prisrčno vabim k obisku prireditev v 

počastitev občinskega praznika.

Srečko OCVIRK
Župan občine Sevnica s sodelavci

Občina Sevnica je v sodelovanju z Zbornico za arhitektu-
ro in prostor Slovenije objavila javni natečaj za izbiro stro-
kovno najprimernejše rešitve za gradnjo novega objekta 
Osnovne šole Tržišče. Pristojna ocenjevalna komisija je 7. 
oktobra podala zaključno poročilo o natečajnih elaboratih, 
ki so prispeli na ta javni natečaj. Na razpis je prispelo 14 
natečajnih elaboratov, vsi pa so izpolnjevali pogoje razpisa 
in so tudi bili uvrščeni v nadaljnje ocenjevanje. Komisija je 
glede na višino zbranih točk izbrala elaborat, katerega av-
tor je Boris Briški, ki je prejel prvo nagrado ter elaborate, 
ki so prejeli drugo nagrado, povišano priznanje ter dve pri-
znanji. Najbolje ocenjeni elaborati bodo prejeli denarne 
nagrade v skupni vrednosti 40.000 evrov in bodo v novem-
bru na ogled javnosti.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT SEVNICA 

PREDSTAVITVE STROKOVNIH PODLAG 
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI 

V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH OBČINE SEVNICA

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in 
izdelovalcem prostorskega načrta občine Sevnica, podjetjem Struktura d.o.o. iz Mirne 
Peči, vabijo zainteresirano javnost na predstavitev izdelanih strokovnih podlag. 

Na javni predstavitvi bodo predstavniki izdelovalca občinskega prostorskega načrta pri-
sotnim predstavili bistvene povzetke strokovnih podlag s področja poselitve, zakonske 
okvire za pripravo prostorskega načrta ter razvojne možnosti glede na potrebe in mo-
žnosti v prostoru. 

Predstavitve bodo potekale po krajevnih skupnostih po naslednjem razporedu: 

Sreda, 29.10.2008: 

ob 16.00 uri: KS ŠENTJANŽ - v sejni sobi KS Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž;
ob 19.00 uri: KS SEVNICA - v spodnji dvorani GD Sevnica, Kvedrova c. 25, 8290 Sevnica;

 
Četrtek, 30.10.2008: 

ob 16.00 uri:  KS ZABUKOVJE - v sejni sobi GD Zabukovje, Zabukovje 16/d, 8292 Zabukovje;   
ob 19.00 uri: KS BLANCA - v sejni sobi KS Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca;

Četrtek, 06.11.2008:

ob 16.00 uri: KS STUDENEC - v kulturni dvorani GD Studenec, Studenec 43, 8293 Studenec;
ob 19.00 uri: KS PRIMOŽ - v stari šoli na Primožu, Primož 6, 8293 Studenec;

Petek, 07.11.2008:

ob 16.00 uri: KS TRŽIŠČE - v prostorih Lovske družine Tržišče, Tržišče 23, 8295;
ob 19.00 uri: KS KRMELJ - v večnamenskem prostoru OŠ Krmelj, Krmelj 25, 8296 Krmelj;

Ponedeljek, 10.11.2008:

ob 16.00 uri: KS BOŠTANJ - v mali dvorani TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj; 
ob 19.00 uri: KS LOKA - v dvorani Kult. doma Loka, Loka 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu. 

Vljudno vabljeni!

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Dela na projektu Čistilna naprava in kanalizacijski sis-
tem Sevnica, ki jih izvaja podjetje Nivo d.d. Celje s 
podizvajalci, potekajo v skladu s terminskim planom. 
Na čistilni napravi v Logu so se izvedla pripravljalna in 
zemeljska dela, trenutno pa se izvajajo betonska dela 
na upravni stavbi, v prihodnjih dneh pa bodo začeli s 
komprimiranjem okoli upravne stavbe. Na biološki sto-
pnji pa se izvajajo armaturna dela talne plošče, po 

končanih delih se bo zabetonirala talna plošča. 
Poleg čistilne naprave se vzporedno izvajajo tudi ka-
nalizacijska dela na območju med Drožanjskim in Flor-
janskim potokom. Izvedeni so bili že primarni kolektor 
A na desnem bregu reke Save od RJ3 do RJ31 (revizij-
ski jaški), kolektor A na levem bregu Save med Florjan-
skim potokom in savsko šolo med RJ 35 do RJ 52, sifon 
Tanin preko reke Sevnične, končana so armirano be-
tonska dela na razbremenilniku dežnih voda (RBDV) L2 
in v večji meri tudi na RBDV L3.
V prihodnjih dneh se bodo izvedla pripravljalna in ze-
meljska dela na območju RBDV L4, ki se nahaja na par-
kirišču pri Rondoju v Šmarju. Izvajalec bo, zaradi same 
lokacije RBDV L1(med železniškim nasipom in visoko-
vodnem nasipom) in zaradi velike globine, v prihodnjih 
dneh izvedel tudi varovalna dela na območju RBDV L1 

(varovanje gradbene jame z JET GROUTING piloti). Po 
končanju varovanja gradbene jame se bodo začela iz-
vajati zemeljska in armirano betonska dela na samem 
objektu. Z odklopom elektrike med TP mesto Sevnica 
in TP občina so se začela izvajati kanalizacijska dela 
na kolektorju A0 in na sifonu preko drožanjskega po-
toka. V začetku novembra bo izvajalec, zaradi izved-
be tlačnega voda kolektorja A pričel z podvrtavanjem 
pod reko Savo.

Občina Sevnica

Dela v zvezi s čistilno napravo Sevnica v polnem teku

Polaganje cevi med Drožanjskih in Florjanskim 
potokom na kanalu A (foto: arhiv Občine)

Izgradnja razbremenilnika L2 pri Srednji šoli 
Sevnica (foto: arhiv Občine)

Izgradnja biološke stopnje na Logu - areacijski 
bazen (foto: arhiv Občine)

Ocvirk usklajuje investicije
Podžupan Srečko Ocvirk s sodelavci se je sestal s predsedniki 
in predstavniki vseh desetih krajevnih skupnosti v občini Sev-
nica. Srečanje so namenili predvsem predvidenim investici-
jam na območju posameznih krajevnih skupnosti, ki potekajo 
v okviru njihovih proračunov, sredstev občine ali pa tudi drža-
ve. Ocvirk se je s predsedniki ter predstavniki krajevnih sku-
pnosti pogovarjal predvsem o predvidenih investicijah, ki jih 
načrtujejo v naslednjem letu ter obenem predstavljajo tudi iz-
hodišče za pripravo prihodnjega proračuna občine.

Aktivni v Svetu regije Posavje
Podžupan Srečko Ocvirk se je v prostorih Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje udeležil 16. seje Sveta regije Posavje. Čla-
ni sveta so se seznanili z ustanovitvijo Lokalne akcijske skupi-
ne Posavje, obravnavali in potrdili pa so tudi predloge odlokov 
o ustanovitvi Sveta regije Posavje in Regionalnega razvojnega 
sveta regije Posavje zaradi polnopravne vključitve občin Bistri-
ca ob Sotli in Radeče v razvojno regijo Posavje. Sprejeli so tudi 
sklep o organiziranosti izvajanja funkcije destinacijskega ma-
nagementa na nivoju razvojne regije Posavje. 

Predšolska vzgoja na Blanci
Podžupan Srečko Ocvirk se je s sodelavci  z Oddelka za družbe-
ne dejavnosti sestal z ravnateljico osnovne šole Blanca. V pogo-
voru je med aktualna vprašanja sodila tudi vzpostavitev pred-
šolske vzgoje na tej šoli, saj naj bi ob njej uredili tudi enoto 
vrtca. Še letos pa do sredine prihodnjega leta naj bi občina iz-
peljala vse postopke za nabavo opreme ter pridobila informa-
cije, koliko otrok naj bi omenjen vrtec sploh obiskovalo. Enoto 
vrtca ob tej šoli naj bi posledično odprli v začetku prihodnjega 
šolskega leta. Občina s tem že sedaj sledi trendu povečevanja 
vpisov v vrtec, kar je tudi nacionalni interes, ki v prihodnosti 
predvideva do 90-odstotno vključenost otrok v vrtce.

Župan Občine Sevnica je pod-
pisal pogodbo z izvajalcem 
del Gradis iz Celja za adapta-
cijo in dozidavo vrtca Ciciban 
v Sevnici ter pogodbo o nad-
zoru nad izvedbo del s pod-
jetjem IN TACT d.o.o. iz Za-
gorja ob Savi. Pri uvedbi v 
delo so bili prisotni predstav-
niki Občine Sevnica kot inve-
stitorja, predstavniki podje-
tja Gradis, projektanta ABC 
CIBIC d.o.o. iz Novega mesta, 
izbrani nadzornik iz podjetja 
IN TACT d.o.o. ter direktorica 
vrtca Ciciban. Vrednost del, ki 
se bodo izvajala fazno, znaša 
3,2 mio EUR.

Pričetek gradnje 
vrtca Ciciban

V Krmelju 
obeležili praznik
Svoj krajevni praznik je pra-
znovala Krajevna skupnost 
Krmelj. V okviru programa 
praznovanja so v tem mese-
cu že pripravili številne pri-
reditve, med drugim de-
lavnice za otroke v sklopu 
tedna otroka, teniški, roko-
metni in šahovski turnir, še-
sti jubilejni pohod na Hinjce 
z otvoritvijo informacijske 
table v tamkajšnjem spo-
minskem parku ter osrednjo 
proslavo ob prazniku krajev-
ne skupnosti. V sklopu kra-
jevnega praznika je poteka-
la tudi otvoritev parkirišča in 
spominskega parka pri Kul-
turnem domu Svoboda ter 
otvoritev vadbenih prostorov 
Judo kluba Olimpija pri telo-
vadnici OŠ Krmelj.

Uspešen natečaj za OŠ Tržišče
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BREŽICE – KUD Mešani pevski 
zbor Brežice je v počastitev 
praznika občine Brežice pova-
bil v goste Mešani pevski zbor 
in Tamburaški orkester KUD Jo-
sip Vrhovski iz Nedelišča. Zboru 
je dirigiral Branimir Magdale-
nić, orkestru Miroslav Novak, 
gostje pa so se poslušalcem v 
brežiški Viteški dvorani pred-
stavili z izvrstnim koncertnim 
programom. Sklenili so ga z do-
mačim zborom gostiteljem ter 
dirigentoma Elizabeto in Dra-
gutinom Križanićevima, ki so 
bili tudi gostitelji delegacije iz 
pobratene občine Dobžani iz 
Češke. Goste je pozdravil pred-
sednik brežiškega KUD-a MePZ 
Janez Avšič s trdno vero, da 
se bodo te prijateljske in kul-
turne vezi nadaljevale, župan 
Ivan Molan pa je izrazil doma-
čemu zboru zahvalo, ker je za 
občinski praznik v goste pova-
bil prijatelje iz Nedelišča, saj 
je kultura tista, ki združuje na-
rode, občine in ljudi.

N.J.S.

Direktorica Tea Bemkoč je 
po pozdravu v govoru povze-
la, da v Knjižnici Brežice v 
mesecu oktobru ob prazniku 
občine od leta 2001 pripravi-
jo prireditev, ki je posveče-
na domoznanski dejavnosti, 
kjer gostijo domače avtor-
je, Brežičane, ki ustvarja-
jo na različnih področjih. 
Tokrat sta bila to Kozmus 
in Ogorevc, ki je predsta-
vil svojo že osmo knjigo in 
je posvečena brežiškemu 
zlatemu atletu. Avtor je v 
knjigi opisal nove pristope 
in metode treninga, ki špor-
tniku pomenijo dodatno sti-
mulacijo pri njegovih neiz-
koriščenih potencialih. Kot 
pravi, gre za naravne proce-
se in naravne metode delo-
vanja v obliki izvajanja me-

O novih metodah treninga
BREŽICE – Knjižnica Brežice je v Dvorani Savice Zorko pripravila pogovor z zlatim atletom Primožem 
Kozmusom ter predstavitev knjige priznanega bioterapevta Marjana Ogorevca »Alternativna medicina v 
športu«. Gosta in številne obiskovalce je pozdravila podžupanja Patricia Čular, saj je prireditev poteka-
la v počastitev praznika občine Brežice. Pogovor je vodila bibliotekarka Anita Šiško.

ditacijskih tehnik, tehnik 
sproščanja, to je metod, ki 
pomagajo k hitrejši regene-
raciji po napornih treningih 
ter različnih tehnik na psi-
hološki ravni.

Knjiga je izjemna zato, ker je 
prva tovrstna, namenjena je 
tako vrhunskim kot rekreativ-
nim športnikom in trenerjem 
s ciljem, da do poškodb sploh 
ne bi prihajalo. Avtor je po-

udaril, da bioterapevti niko-
li ne postavljajo medicinskih 
diagnoz, bioenergija, oziro-
ma zdravljenje z njo, pa je 
lahko koplementarna uradni. 
Kozmus je pojasnil, da je s 
pomočjo meditacijske tehni-
ke naredil velik korak naprej 
pri vadbi zahtevne tehnike, 
saj je v letih nazaj skozi izku-
šnje na treningih in tekmova-
njih ter skozi reševanje težav 
in športnih poškodb dojel, da 
mora ozavestiti moč energije 
v telesu. Tako je spoznal, da 
je rešitev vedno v nas samih 
in da je notranja umirjenost 
ter poglabljanje v naš lasten 
odnos do sveta ključ do žele-
nih športnih rezultatov in ne-
nazadnje do večjega življenj-
skega zadovoljstva nasploh.

N. Jenko S.

S pogovora in predstavitve knjige

BREŽICE – V minulem tednu je v okviru brežiškega občinske-
ga praznika Upravna enota Brežice pripravila t.i. Dneve od-
prtih vrat, ki so jih obeležili z več dogodki. Na 3. seji so se 
sestali člani Koordinacijskega sosveta za območje brežiške 
Upravne enote in v goste povabili brežiškega župana Ivana 
Molana, ki jim je predstavil občinske razvojne projekte. Ob 

tem je načelnik Darko Bukovinski poudaril, da je sodelova-
nje obeh institucij na visoki ravni in v korist ter zadovoljstvo 
občanov. V nadaljevanju pa je sledil še ogled Obrtne cone 
Brezina. Sestali so se tudi s projektanti in soglasodajalci ter 
jim predstavili dela s področja graditve objektov, jih sezna-
nili s problematiko pri izdaji gradbenih in uporabnih dovo-
ljenj ter s prostorskimi občinskimi akti. Upokojencem, ki 
so bili zaposleni na občini in upravi, so pripravili sprejem, 
sprejeli pa so še predstavnike brežiške Osnovne šole. V svo-
jih prostorih so podprli otvoritev 7. območne razstave foto-
grafij, ki jo je na ogled postavila brežiška območna izposta-
va Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.  M. K. M. 

Dnevni odprtih vrat brežiške 
Upravne enote

MePZ Viva Brežice, ki je s 
svojim uspešnim delova-
njem upravičeno uvrščen 
v dediče preteklosti, sou-
stvarjalce sedanjosti in no-
silce prihodnosti, je pred-
stavitev zbornika pripravil 
s krajšimi povzetki avtorjev 
z lanskega posveta - Alenka 
Černelič Krošelj: Strokovni 
posvet kot oblika povezova-
nja in praznovanja; dr. Ivan-
ka Počkar: Posavje - etno-
loško raziskovalno polje; 
Lučka Černelič: MePZ Viva 
od prvih korakov do 15-le-
tnice zbora ter Viva v inter-
pretaciji vijolično zelene; 
Irena Hribar: Biti predse-
dnica-izziv in dolžnost ter 
»šiba« v luči današnje za-
konodaje; Simona Rožman 

Izdali zborovski zbornik
BREŽICE – Kulturno društvo Me PZ Viva je ob svoji 15-letnici v Poslovnem centru Gasa pred-
stavil zbornik »Zborovska glasba v Posavju od 19. do 21. stoletja«, ki je plod lanskega ok-
tobrskega posveta in je drug izdan zbornik zbora. Namenjen bo zainteresirani javnosti, 
strokovnjakom in inštitucijam, za samopromocijo ter za predstavitev zborovske glasbe v 
Posavju doma in v tujini. Ob tem je zbor predstavil še svojo tretjo zgoščenko Vrtiljak.

Strnad: Vloga zborovodje 
v MePZ Viva Brežice; Miha-
ela Komočar: Različne poti 
- od Vive do solistične kari-
ere; Janko Volčanšek: Raz-
lične poti-povezovanja ali 
razpotja solistične kariere 
in kariere z vokalno zased-
bo; ter gostje – Janko Avse-
nak: Zbori v Posavju; Franc 
Černelič: Župnijski PZ v Po-
savju v zadnjem stoletju; 
Mojca Prus: Skladateljski 
pogled-ustvarjanje za zbo-
re in Mitja Gobec:  Posavski 
zbori v zadnjih dveh letih in 
kako naprej, pri čemer je iz-
postavil, da bi slovenski zbo-
ri morali peti skladbe iz bo-
gate slovenske zakladnice.

N. Jenko S.

Simona Rožman Strnad, s 
katero je Viva to kar je, 
je prepričanih njenih 46 
Vivekov

BREŽICE – V ponedeljek, 27. 
oktobra, so predali svojemu 
namenu v okviru prazno-
vanj ob brežiškem občin-
skem prazniku obnovljeno 
cesto Pod obzidjem. 

Zbranim so ob tem dogod-
ku spregovorili brežiški žu-
pan Ivan Molan in še aktual-
ni gospodarski minister mag. 
Andrej Vizjak. Molan je v 
nagovoru dejal, da je obno-

Cesta Pod obzidjem 
predana svojemu namenu

va starega mestnega jedra 
projekt, ki so ga razdelili na 
enajst podprojektov in eden 
izmed teh je tudi cesta Pod 
obzidjem. Celotno investici-
jo so ocenili na 2,5 milijonov 
evrov, od tega je brežiška ob-
čina prispevala 846 tisoč pro-
računskih sredstev, ostala 
sredstva so pridobili iz evrop-
skih skladov. Župan Molan se 
je dotaknil tudi nadaljevanja 
obnove starega mestnega je-

dra, ki je v polnem teku. 
Vizjak pa je nanizal nekaj raz-
mišljanj, kako se je vsak bre-
žiški župan do sedaj ukvarjal 
prav z ureditvijo prometnega 
režima na glavni brežiški uli-
ci in izrazil prepričanje, da je 
ulica s sedanjo prenovo do-
bila tisto pravo obliko, ki je 
meščanom in tudi drugim ob-
čanom v ponos. Dodal pa je, 
da vodstvo občine čaka še 
veliko dela, da bo staro me-

Trak so prerezali Vizjak, Jesenkova, Pinterič in Molan.Zbrani ob otvoritvi ceste Pod obzidjem

stno jedro zaživelo tako, kot 
mora.  

V kulturnem programu so so-
delovali učenci brežiške Glas-
bene šole pod mentorstvom 
Anite Veršec, program je po-
vezovala Janja Blatnik, ve-
dno aktualna humoristka 
Ivanka Zupančič kot Pišečka 
Mica pa je obeležila dogodek 
na prav poseben način.  

M. Kalčič M.

Kultura združuje

BREŽICE - MePZ Viva je ob izvedbi svojega 15- letnega jubi-
lejnega koncerta v živo predstavil vrhunski glasbeni užitek - 
tretjo zgoščenko Vrtiljak. Zbor je Viteško dvorano Posavske-
ga muzeja napolnil do slehernega kotička. In tradicionalno 
tudi navdušil. Zgoščenko sestavljajo izbrane skladbe iz slo-
venske in tuje literature, predvsem iz opusa zimzelenih po-
pevk. Nekatere so izvedli brez instrumentalne spremljave, 
druge ob spremljavi profesionalnih glasbenikov (Aleš Ogrin, 
klavir, harmonika; Klemen Krajc, kontrabas; Ajda Kralj in 
Barbara Fanedi, violina; Mateja Ratajc, viola; Urša Pavlov-
čič, violončelo – tudi kot gostje koncerta).
Ob tej priložnosti so prejeli bronaste Gallusove značke pev-
ci Zvonka Kozole, Ana Marija Siter, Ines Jagrič in Fran-
ci Žibert; v humorističnem tonu pa so povezovalni program 
oblikovali Antea Mramor, Barbara Les in Uroš Brezovšek. 

N.J.S.

BREŽICE – V sredo, 15. oktobra, je v Termah Čatež poteka-
la javna predstavitev projekta Komunalna ureditev Industrij-
sko poslovne cone Brezina. Na predstavitvi so sodelovali Ivan 
Molan, župan občine Brežice, mag. Andrej Vizjak, še aktualni 
minister za gospodarstvo, Janko Hrastovšek, predsednik Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Brežice, Robert Ostrelič, 
direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, Branko Blaže-

vič, vodja Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj Obči-
ne Brežice, Marijan Volovec, direktor podjetja Skala d.o.o. in 
Alen Šinko, direktor podjetja Kovis d.o.o. 
Na območju Brezine se bodo na 43 ha gradili novi objekti, saj 
nameravajo komunalno opremljena zemljišča prodati zainte-
resiranim investitorjem in tako po ugodni ceni omogočiti na-
kup ter posledično v nadaljevanju razvoj raznih dejavnosti, je 
bilo med drugim poudarjeno na predstavitvi. Ob tem so si pri-
sotni lahko ogledali še vizualno predstavitev projekta ter spre-
mljali glasbeni program, ki so ga izvedla učenca brežiške Glas-
bene šole.
Brežiška občina je za predstavljeni projekt v vredno-
sti 1.719.290 evrov pridobila nekaj več kot 974.000 evrov iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (56,67 odstotkov), pre-
ostalih nekaj nad 745.000 evrov (43,33 odstotkov) pa je zago-
tovil brežiški občinski proračun. Dokončanje komunalne uredi-
tve Industrijsko poslovne cone Brezina se predvideva v maju 
prihodnjega leta.  M. Kalčič M.

Uredili bodo 43 ha zemljišč

S Koordinacijskega sosveta Upravne enote Brežice

Vivin Vrtiljak

Napovednik 
prireditev WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE

Brezinska stara opekarna že dobiva novo podobo.

Posavski obzornik - leto XII, številka 22, četrtek, 30. 10. 2008
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V petek, 24.10.2008, so društva invalidov in bolnikov bre-
žiške občine v sodelovanju z Občino Brežice prvič obeleži-
la občinski dan invalidov in bolnikov. V knjižnici Brežice sta 
o pravicah bolnikov in invalidov predavala namestnik varu-
ha človekovih pravic RS Tone Dolčič in svetovalka Ana Fro-

elich. Nadaljevali so z okroglo mizo in skupaj strnili svoja 
opažanja in želje v sklep, da je prihodnost uspešnega de-
lovanja društev v izmenjavi strokovnih znaj in izkušenj ter 
druženju.
Predavatelja iz Urada varuha človekovih pravic RS sta člane 
in predstavnike društev najprej seznanila z osnovami pra-
vic bolnikov in invalidov ter predstavila novosti pri zakono-
daji teh področij. Dolčič je dejal, da so vsi zdravstveni za-
vodi po zakonu dolžni opremiti svoje prostore z informacijo 
o osebi in prostoru, kjer je tisti zaposleni, ki sprejema pri-
tožbe pacientov. 
Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki društev in razpra-
vlja o tem, kaj društva družin in kako sodelovati v priho-
dnje. Sklep predstavnikov društev je bil, da se vsi zavzema-
jo za skupno delovanje na področju stroke in zavzemanja za 
pravice. Društva bodo na predavanja, ki jih pripravljajo in 
prireditve vabila tudi ostala društva in tako tkala dragocene 
medčloveške vezi. Občina Brežice takšno druženja pozdra-
vlja in bo po svojih najboljših močeh pomagala.

OBVESTILO - 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 

NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Občina Brežice obvešča občanke in občane, da je na sple-
tni strani www.brezice.si objavljen Javni razpis za dode-
litev neprofitnih stanovanj  v najem. 

Rok za predložitev prijav je od 30.10.2008 do 2.12.2008. 
Način predložitve, pogoji razpisa ter ostala določila so 
razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na 
spletni strani www.brezice.si , zainteresirani pa jo lahko 
dobijo tudi na Oddelku za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve Občine Brežice. Za dodatne informaci-
je pokličite  na telefonsko številko 07 4991506 (Roman Za-
kšek) ali se oglasite na oddelku osebno, vsak delovni dan 
od 7,30 do 14,30  ure, ob sredah od 7,30 do 15,30 ure in 
ob pekih od 7,30 do 13,30 ure.

DOBOVA – Dobovski mešani pevski zbor (na fotografiji) je 
upihnil dvajset svečk za dvajset let predanosti petju, doma-
čemu kraju in svoji domovini in sicer pod motom rdeče niti, 
katere temelj je prijateljstvo med pevkami in pevci zbora, 

poslušalci in vsemi tistimi, s katerimi so preko pesmi in pe-
tja stkali nitke prijateljstva daleč preko okvirjev domačega 
kraja in občine. Koncert so pevci izvedli pod taktirko svojih 
dirigentov Francija Keneta, Aleksandre Barič-Vovk in ga 
zaokrožili s sedanjo zborovodkinjo Andrejo Barič, s tem pa 
so poudarili zahvalo svojim zborovodjem, ki so v dveh de-
setletjih prispevali k rasti zbora. Jubilej so sklenili s števil-
nimi čestitkami in darili predstavnikov drugih zborov in po-
delitvijo priznanj ter bronastih, srebrnih in zlatih Gallusovih 
značk. Za to priložnost je KUD Franc Bogovič Dobova, zbor 
namreč deluje pod njegovo streho, izdalo zgovorno brošuro 
o zboru, pripravila sta jo Ivana Vatovec in Rudi Mlinar.

N.J.S.

OBVESTILO 
o povišani povprečni ceni 
za čiščenje odpadnih voda 

Občane občine Brežice obveščamo, da je Vlada RS  na 
182. redni seji dala soglasje za oblikovanje nove cene za 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda. Ta znaša 0,5499 
evra/m3 (brez DDV). 

Novo ceno bodo plačevali uporabniki, ki so priključeni 
na čistilno napravo Obrežje in uporabniki čistilne napra-
ve Brežice, ko bo ta začela obratovati. Nova cena za či-
ščenje odpadnih in padavinskih voda se bo začela zara-
čunavati po 09.11.2008.

Spoštovani občanke in občani občine Sevnica,

Ob vašem občinskem prazniku vam iskreno 
čestitam. Želim vam še mnogo idej in ustvarjalne 
energije za doseganje ciljev, ki ste si jih zastavili. 

Verjamem, da bomo tudi v prihodnje sodelovali kot 
prijatelji in partnerji ter skupaj ustvarjali uspešno 
Posavje.

Ivan Molan,
župan občine Brežice s sodelavci 

Dogodki in prireditve 
v prazničnem oktobru
Kot je pisano jesensko listje, so barvite in raznolike tudi prireditve v mesecu, ko občina Brežice praznuje. 

Podelili priznanja 
krvodajalcem 
Župan Ivan Molan je v sodelovanjem z Rdečim križem pode-
lil priznanja in darila prostovoljcem krvodajalcem. V leto-
šnjem letu se je število darovalcev krvi povišalo za 15 %. Žu-

pan Ivan Molan se je vsem prostovoljcem zahvalil in dejal, 
da je darovanje krvi največja plemenitost človeka. In rekor-
derji med krvodajalci - Roman Zemljak je daroval kri 50-
krat, Franc Lesar in Branko Krošelj 60-krat, Jože Zijal 70-
krat in 90-kratni darovalec Dušan Erhovnic.

Krvodajalci rekorderji 

Dan odprtih vrat Občine 
Brežice

Ob dnevu odprtih vrat so občinsko upravo Občine Brežice in 
župana Ivana Molana obiskali otroci iz vrtca Artiče. Osnovno-
šolci 9. razredov so spoznavali delo uprave in poklice, pozneje 
se je župan srečal tudi z upokojenci Občine in Upravne enote 
ter jim predstavil projekte in vizijo razvoja občine Brežice. 

Vrtec na zajtrku pri županu

Čezmejno sodelovanje občine 
Brežice in Zaprešića 
Župan občine Brežice Ivan Molan in župan Mestne občine 
Zaprešić Željko Turk sta s svečanim podpisom Izjave o par-
tnerstvu nadgradila dosedanje uspešno sodelovanje. Ob-
čina Brežice in občina Zaprešić sta partnerja pri projektu 
čezmejnega sodelovanje »Integrirana zaščita odlagališč – 
odgovornost, vizija, izziv«. Projekt je prijavljen za sredstva 
Evropske unije v sklopu programa IPA. 

V sklopu oktobrskih prireditev 
je bila tudi svečana otvori-
tev novega poslovnega objek-
ta podjetja Velesa v Sloven-
ski vasi. Svečane otvoritve sta 
se udeležila tudi župan obči-
ne Brežice Ivan Molan ter mi-
nister za gospodarstvo, mag. 
Andrej Vizjak. Podjetje, ki 
se ukvarja z malo in vele pro-
dajo avto delov, prihaja iz 
sosednje države Hrvaške in 
dokazuje, da na lokalni rav-
ni ljudje v obmejnih občina 
uspešno sodelujejo.

Otvoritev novega poslovnega 
objekta

Otvoritev novih poslovnih 
prostorov v Slovenski vasi

Tradicionalna Sromeljska 
pešpot in svečano odkritje 
spominskih plošč

Del oktobrskega dogajanja je tudi tradicionalna Sromeljska 
pešpot, v Kapelah pa so se s spominskim obeležjem spomnili 

poguma vseh tistih, ki so v času osamosvojitvene vojne hrani-
li orožje za tedanjo Teritorialno obrambo in se jim zahvalili.
Župan občine Brežice Ivan Molan je na Sosvetu predstav-
nikom državnih inštitucij in izpostav ministrstev predstavil 
projekte in vizijo razvoja občine Brežice.

Sromeljska pešpot

Odkritev spominskega obeležja

V letošnjem oktobru prvič 
obeležili Dan invalidov in 
bolnikov občine Brežice

Predavanje ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice

20-letnica MePZ Franc 
Bogovič Dobova
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LAS Krško v sodelovanju z MC Krško 
in KD Krško in ob podpori Občine 
Krško pripravlja cikel brezplačnih 
predavanj, ki smo ga poimenovali 
»Pot do sreče obstaja« in je name-
njen staršem in vsem ostalim zain-
teresiranim. Cikel petih predavanj 
z namenom podati slušateljem in-
formacijo, kako najti pot do oseb-
ne sreče, je zasnovan tako, da človeško življenje zajema od 
rojstva do smrti. V mesecih aprilu in maju so se zvrstila tri 
predavanja, v mesecu novembru pripravljamo četrto preda-
vanje na temo odraslosti. 

Naš tokratni gost bo Tomaž Flajs, redni član Evropske zveze 
za gestalt terapijo (EAGT), akreditirani član britanskega Ge-
stalt Psychotherapy and Training Institute (GPTI), ustanovni 
član Inštituta za gestaltstko terapijo, Ljubljana (GITA), pred-
sednik Slovenskega društva za gestalt terapijo SLOGES. Na 
predavanju z naslovom »ODRASTI ALI RASTI?« bomo osvetli-
li pojem odraslosti in se posvetili vprašanju, kako si z novimi 
spoznanji o človeku lahko pomagamo v vsakdanjem življe-
nju, da bi živeli bolj polno in razvili 'orodja' za premagovanje 
osebnostnih težav. Več na www.mc-krsko.si (LAS Krško).

Kulturni dom Krško, mala dvorana, 
torek, 4. november 2008 ob 19.00

Organizatorji: LAS Krško v sodelovanju s KD Krško, MC Krško 
in ob podpori Občine Krško.

VODOVOD Št. 
porab.

Zdr. 
ocena

1. Ardro pri Raki – omr. 70 NU

2. Anže – omrežje 10 50 NU

3. Brezje - omrežje 200 NU

4. Bohor - planinski dom - 2 NU

5. Črešnjice - omrežje 63 NU

6. Dolenja vas – Dolenja vas 130 50 U

7. Dol. Leskovec – omr. 4 40 NU

8. D. Leskovec – Prižni Dol - omrežje 12 NU

9. G.Leskovec – Ložice – omrežje I Stranje 5
150

NU

10. G.Leskovec – Ložice - omrežje II -trg.Virant NU

11. Dobrava – Vovčko Anton- omr. Dobrava 32a 5 NU

12. Gorenja vas pri Leskovcu – j. izlivka 30 NU

13. Gornje Pijavško omr. 90 NU

14. Jevša – Šedem – omrežje I. Šedem 11
95

NU

15. Jevša – Šedem – omrežje II. Šedem 30 NU

16. Kališovec - Brezje – D. Leskovec – omr. Kališovec 3
250

NU

17. Kališovec–Brezje–D. Leskovec-omr. Brezje 19 NU

18. Lomno - omrežje 64 NU

19. Loke – omrežje – Anovec 10 29 NU

20. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 21
300

U

21. Mali Kamen – Reštanj – VH NU

22. Mali Kamen – Okrog – omr. I. Mali Kamen 39
120

NU

23. Mali Kamen – Okrog – omr. II. Mali Kamen 41 NU

24. Mali Kamen - Belo - Ajdonik - omr. Mali Kamen 52 20 NU

25. Mali Kamen - Belo – Boh- omr. Mali kamen 53 9 NU

26. Mali Kamen – Slatno – omr. Mali Kamen 32 8 NU

27. Mladje - omr. 5 28 NU

28. Mrčna sela – Smole- Mrčna sela 7 12 NU

29. Mrčna sela - Gorjup Franc- omr. Mrčna sela 44 40 NU

30. Mrčna sela – Bohorč- Mrčna sela 32 13 NU

31. Nova gora -VH
150

NU

32. Nova gora - omrežje NU

33. Plešivica – Jeler – omr. Dobrova 56 6 NU

34. Plešivica – Kozole – omr. Dobrova 49 30 U

35. Plešivica - Vovčko Srečko 
9

NU

36. Plešivica – Vovčko Franc NU

37. Presladol - omr. Presladol 53, Jazbec 68 NU

38. Presladol – Kozmus- omr. Presladol 68 50 NU

39. Puste Ložice - Škoberne 7 NU

40. Puste Ložice - Županc 9 NU

41. Ravni – javna izlivka
86

NU

42. Ravni- omrežje NU

43. Rožno- omr. Rožno 65
60

NU

44. Rožno – Hruševje – omr. Rožno 14a NU

45. Rožno – Hruševje, Dol. Leskovec 28 150 NU

46. Rožno – Kocjan- Stopar Franc 10 NU

47. Rožno – Kocjan - Stopar Slavko 14 NU

48. Rožno - Kocjan 70 NU

49. Slivje –omr. Slivje 5 39 NU

50. Slom – Ilovec –omr. I. Stolovnik 51
298

U

51. Slom – Ilovec – omr. Stolovnik 18 U

52. Srednje Pijavško - omr.3 13 NU

53. Spodnje Pijavško - omr.9 20 NU

54. Smečice - omr. 40 NU

55. Stranje – omr. 31 NU

56. Šapola - omr. Kostanjek 9 60 U

57. V. Kamen – zajetje Veliki Kamen 3
250

U

58. V. Kamen – omrežje Veliki Kamen 10 NU

59. Veternik - omr. I. Mrčna sela 14 Podlesnik
100

NU

60. Veternik - omr. II. Mrčna sela 16 NU

61. Zalog - Prelogar 18 NU

62. Zalog - Žveglič 11 NU

63. Izvir Mikolavčič - KK NU

64. Izvir Rozalija U

65. Izvir – Žahovec - Sremič NU

66. Izvir Turn - Leskovec NU

67. Armeško – izvir pod Skalo NU

68. Izvir – Globoko - Bohor NU

69. Izvir - Bučerca NU

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen

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. skupin občanov. Povzetek poročila o kvaliteti pitne vode vodovodov 
in izvirov, nad katerimi ni rednega nadzora v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, podajamo v nadaljevanju. Celotno po-
ročilo s podatki o analizah pa je na razpolago na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda 
iz lokalnih-vaških vodovodov

Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbuje-
jo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo 
manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskr-
bujejo manj kot 50 oseb (Pravilnik o pitni vodi Ur.l.RS 
št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06):

V primeru utemeljenega suma, da pitna voda predsta-
vlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi, se priporo-
ča naslednje:

Po izvedbi novih del ali po sanacijah na kateremkoli delu 
vodovodnega omrežja je potrebno zagotoviti izvedbo 
dezinfekcije tega dela omrežja. Izvajalec dezinfekcije 
naj pri tem upošteva Navodila za izvedbo dezinfekcije 
vodovodnega omrežja.
V primeru oskrbe s pitno vodo iz cistern (v primeru ome-
jitve ali prepovedi uporabe pitne vode) je potrebno upo-
števati Priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbu-
jejo s pitno vodo s cisternami. 
V primeru, da se predpiše prekuhavanje pitne vode je 
potrebno upoštevati Navodila o prekuhavanju vode. 

Poleg zgornjih priporočil za ravnanje, se lahko upoštevajo 
tudi druga priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskr-
bujejo iz večjih sistemov za oskrbo pitne vode, in sicer: 

Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja;
Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje; 
Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
in odpravo tveganja, če je vzrok povišanih koncentracij 
svinca v pitni vodi hišno vodovodno omrežje; 
Priporočila za preprečevanje razmnoževanja legionel v 
internem vodovodnem omrežju.

Omenjena navodila in priporočila lahko najdete na sple-
tni strani: http://www.gov.si/pitna-voda. 

•

•

•

•

•

•

•

Zavod je pri pregledu vodo-
vodov odvzel 62 vzorcev za 
osnovno mikrobiološko in 50 
vzorcev za osnovno kemič-
no preiskavo. Opravljene so 
bile tudi osnovne mikrobio-
loške in kemijske raziskave 
na sedmih izvirih. Mikrobi-
ološke preiskave so pokaza-
le, da je bila večina vzorcev 
fekalno onesnaženih in zato 
zdravstveno neustreznih. 
Fizikalno - kemične preiska-
ve so pokazale, da so bili vsi 
vzorci ustrezni.
Poudariti je potrebno, da so 
rezultati opravljene preiska-
ve odraz trenutnega stanja, 
saj je iz primerjave analiz, 
ki so se opravile v preteklih 
letih, mogoče ugotoviti, da 
se kakovost vode preko leta 
na teh vodovodih in izvirih 
bistveno spreminja. Odvisna 

je predvsem od vremenskih 
razmer in letnega časa ob 
odvzemu vzorca. 
Zavod za zdravstveno var-
stvo Novo mesto opozar-
ja, da pitna voda na teh vo-
dovodih oz. vodnih virih ni 
zdravstveno ustrezna in vo-
dooskrba ni varna. Stalno je 
namreč prisotna možnost 
hidričnih epidemij oziroma 
črevesnih bolezni.

Vodo na vodnih virih, ki jih 
uporablja približno 3350 oz. 
13% prebivalcev občine Kr-
ško je pred uporabo potreb-
no obvezno prekuhati. Za 
prekuhavanje pitne vode se 
priporoča naslednji način:

ko voda zavre, običajno za-
dostuje, da burno vre še 
eno minuto, priporoča pa 

•

se, da zaradi večje varno-
sti voda vre vsaj tri minute, 
kar zagotavlja tako širo-
ko varnost, da takšno vodo 
lahko uživajo tudi osebe z 
oslabljenim imunskim sis-
temom;
zaradi možnosti naknadne-
ga onesnaženja prekuhane 
vode se priporoča, da voda 
ostane v isti posodi, v kate-
ri smo jo prekuhali;
vodo hranimo v hladilniku v 
čisti in pokriti posodi;
tako pripravljeno vodo za 
pitje lahko uporabljamo do 
24 ur, izjemoma do 48 ur;  
če je voda motna, je po-
trebno pred prekuhava-
njem odstraniti večino del-
cev z usedanjem in nato 
filtriranjem skozi več plasti 
čiste, najbolje prelikane 

•

•

•

•

tkanine ali skozi čist papir-
nat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo);
ker je lahko prekuhana 
voda manj prijetnega oku-
sa, se za pitje priporoča 
pripravo čaja oz. drugih 
napitkov, lahko pa se za-
užije tudi v obliki juhe ali 
kakšne druge jedi. 

Dolgoročno se priporoča, 
da se uporabniki priklopi-
jo na večje vodovodne sis-
teme, katerih viri se varuje-
jo z vodovarstvenimi pasovi 
in katere upravlja strokovno 
usposobljen upravljalec, v 
našem primeru KOSTAK Ko-
munalno stavbno podjetje 
d.d. ali pa sanacija obstoje-
čih sistemov z uvedbo filtra-
cije in kloriranja vode.

•

Tabela: Zbirni pregled rezultatov preiskav pitne vode iz 
vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali 
vodovodnih odborov v občini Krško za leto 2008 – pomlad

Občina Krško 
obvešča javnost, da je organizirana 

javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega na-

črta za obrtno cono mdb – jug.

dokumentacija je javno razgrnjena od 
28. oktobra do 28. novembra 2008,

 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem.

V času javne razgrnitve se lahko k 
dokumentu podajo pisne pripombe

in predlogi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na 
mestih javne razgrnitve ali se pisno posredujejo Občini 
Krško, oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja.

Javna obravnava bo 
v sredo, 12. novembra 2008, ob 18. uri, 
v Gasilskem domu Leskovec pri Krškem.

Vljudno vabljeni!

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje 
individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih na-
prav za komunalne odpadne vode.

Predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih 
kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za 
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) 
v občini Krško.

Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahte-
vanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija je 
na razpolago na sedežu Podjetniškega centra Krško, Ce-
sta krških žrtev 46, Krško, na spletnih straneh Podjetni-
škega centra Krško (www.pckrsko.si) pod rubriko aktual-
ni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.
krsko.si) pod rubriko Javni razpisi. 

Kandidati lahko vloge oddajo: do 14.11.2008, za 1. od-
piranje, ki bo potekalo 17.11.2008 ali do 12.12.2008, 
za 2. odpiranje, ki bo potekalo 15.12.2008.

Četrto predavanje v ciklu 
Pot do sreče obstaja  

Oddaja vlog 	
za znižano plačilo vrtca za leto 2009

Občina Krško obvešča vse starše, ki želijo v naslednjem letu uve-
ljavljati znižano plačilo vrtca, da je potrebno do  15. novembra 
2008 oddati "Vlogo za znižano plačilo vrtca" pri pristojni občin-
ski upravi oz. v vrtcu za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Starši, 
ki imajo hkrati vključena več kot enega otroka morajo k vlogi pri-
ložiti tudi obrazec za oprostitev plačila za drugega in nadaljnje 
otroke iz iste družine. Staršem, ki znižanja ne bodo uveljavljali, 
bo vrtec v času vključenosti otroka v vrtec izstavljal račun v viši-
ni polnega plačila, ki znaša 80% od cene programa, v katerega je 
vključen otrok. Vloga za znižano plačilo vrtca in obrazec za opro-
stitev plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine sta na 
voljo v knjigarni, v izbranem vrtcu, na spletnem naslovu Ministr-
stva za šolstvo in šport, na državnem portalu E-uprava in na sple-
tni strani Občine Krško (www.krsko.si).

Krvodajalci, vabljeni!
Območno združenje Rdečega križa Krško vabi na drugo letošnje redno darovanje krvi, ki bo v sredo, 12. novembra, od 10. 
do 14. ure v OŠ Leskovec, v četrtek, 13. novembra, od 7. do 13. ure v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško ter v petek, 14. no-
vembra, od 7. do 13. ure v OŠ Senovo. Darovalci krvi naj s seboj prinesejo veljaven osebni dokument s fotografijo.
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TAKO S(M)O PRAZNOVALI V BREŽICAH...

na muhi ... Na preži: 
Vanja B. 

in S. Muholovec

No, pri vas v mestu je šlo 
pa hitreje! (Ravnateljica 
OŠ Bizeljsko Metka Kržan 
ravnateljici OŠ Brežice 
Mariji Lubšina Novak o 
obnovi šol)

Kaj, mar ne bi smel? Res 
bo občina plačala, a 
pridelali s(m)o kmetje... 
(Predsednik in svetnik 
brežiške SLS Ivan Sušin)

Opa, tale me bo 
pritisnila... (Janko 
Hrastovšek, prvi med 
brežiškimi obrtniki, v 
ozadju tudi znani obrtnici 
Stanka Radanovič in Zinka 
Rimc)

Kdo bo komu svetoval? 
(Nova direktorica Zavoda 
za podjetništvo in turizem 
Vesna Savič in direktor 
nagrajenega Kovisa Alen 
Šinko)

Dušiča na kvadrat! (Martin, ravnatelj OŠ Pišece, in 
Zdravko, prvi med artiškimi fokloristi)

V njihovih rokah so bile vse niti prireditve. (Voditeljica 
Janja Rostohar ter Jasmina Molan in Lavra Kreačič iz 
kabineta župana Molana).

No, pa naj vam bo, bom 
pozirala za najčasopis! 
(Direktorica banke SKB 
za Dolenjsko in Posavje 
Almira Božović)

Prav je, da tudi gostinci pridemo kdaj na svoj 
račun! (Gostinec Krulc z Mosteca in brežiški 
gostinec in elektrikar Štefanič)

Kaj morem, moji občani še 
vedno raje vidijo, da jih 
„režejo“ v Novem mestu. 
(Župan Kostanjevice 
na Krki Pustoslemšek 
direktorju brežiške 
bolnišnice Levojeviću)

Da nihče izmed 
bolj ali manj 
pomembnih 
povabljencev ni 
ostal ne žejen 
ne lačen, je 
poskrbela ekipa 
gostincev iz 
Term Čatež - in 
si za nagrado 
prislužila 
fotografijo v 
časopisu.
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KRŠKO - Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka Krško je v 
sodelovanju z Amnesty Inter-
national Slovenije izdalo tro-
jezično, romsko-slovensko-
angleško slikanico Jagoda, 
prvo te vrste pri nas, mlade 
Rome pa pa usposabljajo tudi 
za delo v medijih.

Slike in zgodba slikanice o de-
klici Jagodi so nastale v okviru 
ustvarjalnih delavnic v rom-
skem naselju Kerinov grm, nji-
hovi avtorji pa so romski otroci 
ter Saša Kerkoš in Tina Brino-
var. Slikanica, ki je izšla v na-
kladi 3.200 izvodov, bo v po-
moč tako romskim otrokom, ki 
v učni proces pogosto vstopa-
jo s slabim znanjem slovenšči-
ne, kot vzgojiteljem in učiteljem, je prepričana Olivera Mir-
kovič iz DZMP. Novembra jo bodo razdelili vsem osnovnih in 
srednjim šolam v Sloveniji ter mladinskim centrom, prejeli 
pa so jo tudi vsi romski otroci v občini Krško, med katerimi 
je naletela na zelo ugoden odziv. Slikanica vsebuje tudi rom-
sko-slovensko-angleški slovar s približno 160 besedami.
Poleg tega želijo v DZMP  v okviru projekta „Vključevanje 
Romov v javno življenje preko medijev“ do konca oktobra 
2009 nekaj mladih Romov iz Posavja usposobiti za samostoj-
no novinarsko in filmsko delo ter jih vključiti v nastajanje 
romskega programa na RTV Slovenija in na lokalnih televi-
zijah, pravi Tom Gomizelj. 
Med njimi je tudi 17-letna 
dijakinja novomeške kmetij-
ske šole Martina Hudorovič, 
ki je z dokumentarnim fil-
mom „Babica pripoveduje“ 
julija sodelovala na Stran-
ger festivalu v Amsterdamu, 
v začetku novembra pa bo 
sodelovala še na Evropskem 
mladinskem tednu v Bruslju. 
„Romi naj sami govorijo o 
svoji realnosti, namesto da 
to počnejo pripadniki veči-
ne,“ poudarja Dženi Rosto-
har iz DZMP. 

Peter Pavlovič

Lidija Volovec dr.med.specialist splošne ki-
rurgije v svoji zasebni kirurški ambulanti 
sledi svetovnim trendom in novim tehnolo-
gijam. Z jesenjo so pričeli izvajati:
 
RADIAGE
Nekirurški lifting kože obraza, vratu in de-
kolteja z radiofrekvenco
 
LASERSKA LIPOLIZA Z LIPOSUKCIJO
Vse preveč je tistih, ki jih obremenjuje pre-
komerna teža, nalaganje maščobnih tkiv na 
raznih delih telesa... In kar nekaj jih je to 
težavo odpravljajo s klasično liposukcijo, ki 
ni ravno prijeten poseg... Tudi na tem po-
dročju je revolucionarna novost LASERSKA 
LIPOLIZA Z LIPOSUKCIJO, pri kateri se op-
tično vlakno vstavi skozi milimetrski rez na 
koži in topi maščobno tkivo. Za razliko od 
klasične liposukcije se laserska izvaja pod 
lokalno anastezijo, po posegu ni modric, 
komplikacij in ni potrebno počivanje. S tem 
načinom pa je moč odpraviti maščobna tki-
va s področja podbradka, rok, trebuha, ste-

gen, zadnjice, nog, kolen, okrog členkov.
V kirurgiji so z rezultati ki jih dosegajo z la-
sersko liposukcijo zelo zadovoljni, sicer pa 
za dodatne informacije pokličite ali jih obi-
ščite v Brežicah, kjer vam bodo z veseljem 
odgovorili na vsa vprašanja.

AKCIJA: INJEKCIJSKA LIPOLIZA 
IN MASAŽE VELA SMOOTH ELOS 

TEHNOLOGIJA 30% POPUST

NOVOSTI

Kjer strokovnjaki poskrbijo
za vašo lepoto

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

ellman RADIAGE™

Photos by courtesy of Kai Rezai M.D., Münster, Germany

Neck wrinkles

Dr. Lidija Volovec pravi, da so rezultati, 
ki jih dosegajo z radiofrekvenco izvrstni. V brežiški, novomeški in celj-

ski porodnišnici so rodile:

Adrijana Kavečič, Ponikve 
– deklico,
Anamarija Donkovac, 
Brežice – dečka,
Urša Hrovat, Veliki Cirnik – 
deklico,
Urška Kostelac, Veliko 
Mraševo – dečka,
Nataša Šober, Boštanj – 
dečka,
Katja Golobič, Sevnica – 
dečka,
Natalija Šeler, Krško – 
dečka, 
Vesna Strgar, Brežice – 
deklico,
Tanja Bizjak, Cirnik – 
deklico,
Lidija Žaren, Nemška vas – 
deklico, 
Maja Marolt, Brege – 
deklico,
Natalija Kink, Cerina – 
deklico,
Katalin Makadi, Brežice – 
dečka,
Vanja Kleindienst, Loka pri 
Zidanem Mostu – dečka.  

ČESTITAMO! 
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KOSTANJEVICA NA KRKI – Pevska skupina Društva podežel-
skih žena Pod Gorjanci (na fotografiji, gre za del nekdanjega 
zbora AKŽ Pod Gorjanci) se je v soboto, 25. oktobra, pred-
stavila s premiernim koncertom „V dolini Krke“ v Lamuto-
vem likovnem salonu. 12 pevk je nekaj deset obiskovalcem, 
kolikor jih lahko sprejme salon, zapelo pod vodstvom pevo-
vodkinje Jožice Čelesnik, koncert pa je povezovala Nuška 
Abram.  P.P.

Premiera „V dolini Krke“

KRŠKO - V avli Kulturnega doma Krško je 24. oktobra pote-
kala otvoritev fotografske razstave Rajka Čubra iz Bresta-
nice. Čuber je širši javnosti znan predvsem kot slikar, v za-
dnjih letih, ko je digitalna fotografija odprla in omogočila 
nove tehnične in hkrati enostavnejše izvedbene možnosti, 

pa se je ponovno intenzivneje posvetil fotografiji. Na otvo-
ritvi razstave, ki bo na ogled do 28. novembra, je umetni-
ka in razstavljena dela predstavila Katja Ceglar. Kot je po-
vedala, so razstavljena dela po tehnični izvedbi fotografije, 
vendar se sama narava posameznih del kaže kot izrazita 
sinteza fotografije in slike. Kot pravi Ceglarjeva, motivna 
prepoznavnost v Čubrovih fotografijah nima tolikšnega po-
mena, kot ga ima sama kompozicijsko-barvna sinteza posa-
meznega polja. Spremljevalni program otvoritve sta prispe-
vala saksofonist Bojan Zupančič ter kitarist Miha Koretič. 
Kot pravi Čuber, bo njegova naslednja zagotovo slikarska, 
saj je v osnovi še vedno slikar. 
 P.P., foto: J.M.

Sinteza fotografij in slik 
Rajka Čubra iz Brestanice

Čuber ob eni od razstavljenih fotografij

KRŠKO - V soboto,  25. oktobra, je skupina pripadnikov Civil-
ne zaščite Krško s pomočjo inštruktorja iz Zdravstvenega doma 
Krško za občanke in občane izvedla javno predstavitev in po-
stopke oživljanja s pomočjo defibrilatorja. Seznanitev s prak-
tičnim prikazom postopka oživljanja z defibrilatorjem in z urje-
njem prostovoljnih občank in občanov je potekala na lokacijah 
Doma starejših občanov Krško, na ploščadi pred Trgovskim cen-
trom TUŠ in na prostoru med Pošto in Zavarovalnico Triglav na 
Vidmu. Predstavitve se je na vsaki lokaciji udeležilo do petnajst 

mimoidočih, oživljanje z defibrilatorjem pa je na vsaki lokaci-
jo praktično preizkusilo tudi do osem udeležencev. Na CZ Krško 
predvidevajo, da bodo že v relativno kratkem času vsa javna 
mesta in lokacije, kjer se zadržuje večje število ljudi, opre-
mljena z defibrilatorjem, ki omogoča takojšnjo intervencijo še 
pred prihodom urgentnih zdravstvenih ekip. Aparatura  namreč 
samodejno poda diagnozo o prizadeti osebi v primeru nena-
dnega srčnega zastoja in na preprost in razumljiv način, v slo-
venskem jeziku, daje napotke, kakšne postopke izvajamo, da 
ohranimo osebo pri življenju. Zato bodo v naslednjem letu v 
Občinskem štabu CZ Krško v sklopu programa prve pomoči, ob 
preverjanju znanja svojih članov, izvajali ustrezne javne sezna-
nitve s sodobnimi sredstvi oživljanja tudi med občani.  B. M.

Praktična predstavitev 
oživljanja z defibrilatorjem

Romi s slikanico v šolo, 	
s filmi v medije 

Martina Hudorovič se uči 
za cvetličarko, nekoč pa 
bi bila rada novinarka.

JELENIK - 24. oktobra je bil na Jeleniku 4 pri Raki predsta-
vljen projekt »Lan od zibelke do groba«, dogodka pa se je 
udeležilo približno sto obiskovalcev. Vse se je dogajalo ob 
starem skednju in v njem, kjer je bila razstava predmetov, 
ki se uporabljajo od setve lanu pa do izdelave platna in pla-
tnenih izdelkov. S fotografijami je bilo dokumentirano ce-
lotno spremljanje pridelave lanu od setve in vse nadaljnje 

faze obdelave: puljenje, sušenje, godenje, riflanje, obdela-
va semena in priprava snopov za teritev. Na fotografijah so 
bile predstavljene tudi starejše terice, ki so pripovedovale, 
kako so to delo nekoč opravljale, o teritvi, kakšne so morale 
biti terice in kaj so jedle ob teritvi. Po njihovem pripovedo-
vanju so se tega opravila naučile mlajše terice, ki so na za-
ključni prireditvi teritev prikazale v živo. Zraven so se šalile 
in prepevale stare pesmi. Na razstavi je veliko pozornost pri-
tegnila starejša predica, ki je pred obiskovalci predla predi-
vo na kolovratu in tako prikazala eno od faz obdelave lanu. 
Na likof so prišli še vasovalci s harmoniko, ki so peli narodne 
pesmi. In seveda so bili na likof povabljeni tudi vsi obisko-
valci, da poskusijo jedi, ki so jih nekoč jedle terice. Ni manj-
kalo klobas, zelja, potic, štrukljev in drugih dobrot. Projekt 
sem izpeljala v okviru Inštituta za svobodo oblačenja Bresta-
nica.  Ida Intihar

»Lan od zibelke do groba«

KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
petek, 24. oktobra, so v La-
mutovem likovnem salonu 
Galerije Božidar Jakac od-
prli fotografsko razstavo Bo-
štjana Puclja z naslovom 
„Pogrešani v akciji“. 29-le-
tni Novomeščan pri svojem 
delu dosledno uporablja 
princip dokumentarne foto-
grafije, vendar ga vselej po-
dreja klasičnim likovno iz-
raznim prvinam. Osrednjo 
vlogo v seriji fotografij „Po-
grešani v akciji“ imajo naku-
povalni vozički, ki vztrajno 
izginevajo iz matičnih naku-
povalnih okolij. Na odvrže-
ne vozičke je fotograf nale-
tel tako v Krki kot v gozdu 
ali parku sredi mesta. Raz-
stava bo na ogled do 23. no-
vembra.  P.P.

Fotorazstava
Pogrešani v akciji

POROČILI
SO SE

Zoran Omerzu in Maja Ko-
drič, oba s Senovega,
Boštjan Žagar, Grmovlje in 
Tamara Mihelin, Dolšce,
Tomaž Titovšek, Radeče 
in Kristina Kržičnik, Dol-
nja Prekopa,
Jernej Najger in Tatjana 
Šimec, oba z Laškega,
Peter Cvelbar, Vrh pri Šen-
tjerneju in Romana Po-
dobnik, Novo mesto.
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•

•

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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DOBOVA - V soboto, 25. okto-
bra, je v Dobovi v organizaci-
ji Društva borilnih veščin Kata-
na iz Globokega potekala tekma 
evropskega pokala v ju-jitsu in 
že 10. tradicionalni turnir pokal 
Brežic, ki se ga je udeležilo pre-
ko 332 športnikov in športnic iz 
26 ekip iz 11 držav. Predstavniki 
domače Katane so se ponovno 
odlično odrezali, saj sta mladin-
ska svetovna prvaka Andrej-
ka Ferenčak in Matic Derenda 
med mešanimi mladinskimi pari 
v duo sistemu zmagala, med 
člani pa sta bila tretja. Svetovni 
kadetski in evropski mladinski prvak Peter Pšeničnik je v bor-
bah do 85 kg nastopil z vročino in kljub temu osvojil odlično 3. 
mesto. Tilen Kolarič in Andraž Božičnik sta bila med mladin-
ci v moških parih druga ter peta med člani. Jure Žabjek in Žan 
Obradovič sta bila med kadeti tretja in med mladinci sedma. 
Nina Kržan in Špela Obradovič sta med ženskimi pari osvojili 
5. mesti tako v kadetski kot v mladinski konkurenci, moški par 
Jure Kolar in Tomaž Ban sta bila med kadeti in mladinci prav 
tako peta, mešani par Nina in Benjamin Kržan pa si je med 
mladinci priboril celo bronasto kolajno, med kadeti pa je zase-
del 5. mesto. Odličnim rezultatom so se pridružili še borci Da-
mjan Žerjav s 5. mestom do 85 kg, s 3. mestom Irma Pirc med 
kadetinjami do 48 in mladinkami do 49 kg, s 5. mestom Matej 
Knezič med kadeti do 60 kg in z 9. mestom Kristjan Kežman 
med kadeti do 66 kg. V skupnem seštevku za pokal Brežic so su-
vereno zmagali reprezentanti Poljske z 232 točkami, najboljši 
slovenski klub pa je bila globoška Katana s 66 točkami na petem 
mestu. Sevniški Ippon je bil 22. z 8 točkami.

KRŠKO - Na finalni dirki skupnega mladinskega prvenstva Slo-
venije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske 19. oktobra na krškem 
štadionu je zmagal Aleksander Čonda iz AMD Krško, s tem pa 
postal tudi zmagovalec skupnega prvenstva in hkrati prvak 
slovenskega mladinskega prvenstva. Na dirki, ki je potekala 

tekoče in je bila zaradi odsotnosti ekipe Avstije s 13 vožnjami 
tudi krajša kot sicer, sta drugo in tretje mesto osvojila Hrvata 
Nikola Pigac in Dino Kovačič. Sicer je že kazalo, da bo raz-
vrstitev na stopničkah drugačna, a je imel Ljubljančan Matic 
Voldrih nekaj smole, ko mu je v odločilni vožnji odpovedal 
motor in je tako pristal na četrtem mestu. Skupno je drugi 
Voldrih, tretji pa Matija Duh, prav tako AMD Krško.

KRMELJ - Ob prazniku Krajevne skupnosti Krmelj so 11. oktobra 
v Krmelju organizirali tradicionalni rokometni turnir veteranov, 
na katerem so svojo srčnost kljub letom in nevarnemu asfaltne-
mu igrišču (Krmelj žal ne premore športne dvorane) prikazali 
veterani Krmelja, Zasavja (Trbovlje, Zagorje) in Dobrepolja. To-
krat so bili po daljšem času zmagovalci domačini, saj so prema-
gali Zasavje z 12:11 ter Dobrepolje z 15:12. Posebno pozornost 
pa sta si zaslužila domača igralca Franc Mirt, ki je dopolnil 60 
let, in še posebej Marjan Zaman, ki na igrišču sploh ne kaže, da 
je dopolnil že 70 let starosti! Turnir je poimenovan tudi "Turnir 
spominov" v spomin na preminule krmeljske rokometaše.

Rokometni veterani navdušili

ŠPORT, MLADI

KRŠKO - Letos bo Zveza družin pri Zvezi prijateljev mladine Slo-
venije že deveto leto zapored organizirala prireditev Družine se 
predstavijo, tokrat v sodelovanju z ZPM Krško. Letošnja tema 
mednarodnega dneva družin je bila »Očetje in družine: izzivi in 
odgovornosti«, zato so se tudi pri pripravi natečaja skušali dr-
žati te tematike. Razpisali so natečaj likovnih del in fotografij s 
temo »Kaj dela moj očka, ko je doma?«. Prispela dela si bo mo-
goče ogledati na razstavi od 10. do 14. novembra v avli Kultur-
nega doma Krško, kjer bo v petek, 14. novembra ob 17. uri, tudi 
prireditev. Da je tematika očetovstva v letošnjem letu precej 
aktualna, kaže tudi to, da Bralna značka podeljuje letošnjim pr-
vošolcem knjigo z naslovom „Moj očka“ avtorice Lile Prap.

Družine letos v Krškem

Že na samem začetku tekme 
so Krčani pokazali zobe go-
stom iz mesta vina. V prvih 
sedmih minutah je bilo 4:0 
za Krčane, svoj prvi zadetek 
so gostje dosegli v 7. minu-
ti. Na polovici prvega polča-
sa je bilo 10:5. Vse linije v 
krški ekipi so funkcionirale 
brezhibno, v ekipi ni bilo sla-
bega mesta. Vratar Medved, 
Šoba, F. Čanžar, Kukavica, 
Savič, Miklavičič in osta-
li so bili izredno motivirani, 

Krčani pokalni mojstri
Krški rokometaši nadaljujejo izjemno serijo dobrih rezultatov. Poleg šestih zaporednih zmag v prven-
stvu so v pokalnem tekmovanju prepričljivo premagali trenutno šestouvrščeno ekipo prve slovenske ro-
kometne lige in se uvrstili v četrtfinale tega tekmovanja. 

gostujoči trener je poskusil 
animirati svoje igralce, ven-
dar jim razigrani Krčani niso 
dali prav nobene priložno-
sti. Kanček upanja so ime-
li gostje v 17. minuti, ko so 
prednost Krčanov zmanjšali 
na samo 2 zadetka (12:10). 
Sledil je delni izid 6:0, Mi-
klavčič je postavil izid pol-
časa (22:13).
V drugem polčasu je krški 
trener dal možnost še igral-
cem s klopi, ki so prav tako 
sijajno odigrali svojo minu-
tažo. Ekipa Jeruzalema je 
bila v celoti demontirana, 
v 54. minuti je bilo velikih 
14 zadetkov prednosti za Kr-
čane. Zadnje dve minuti so 
gledalci v krški dvorani pri-
čakali na nogah.
»Na tekmo smo se maksi-
malno pripravljali cel te-
den, po tihem smo priča-

kovali zmago, pa vendarle, 
način, na kateri smo prišli 
do nje, je neverjeten. Ime-
li smo zelo visoko realiza-
cijo, vsi igralci so dali svoj 
prispevek, veliki vloženi 
trud se je poplačal, srečen 
sem zaradi fantov. Pomemb-
no je, da ostanemo trdno na 
tleh. Žal mi je samo, da si 

takšnega rokometa na viso-
kem nivoju ni ogledalo več 
naših navijačev,« je po tek-
mi povedal domači trener 
Oskar Kovač.
Sašo Praprotnik, trener Je-
ruzalem Ormoža: »Ne, ni-
smo podcenili Krčanov, pa 
vseeno se je v glavah naših 
rokometašev nekaj zgodilo, 
slab pristop in odlična igra 
domačih rokometašev sta 
glavna krivca za tako prepri-
čljiv poraz. Moramo prizna-
ti, da so nas Krčani nadigrali 
v vseh elementih rokometne 
igre, njihova zmaga je za-
služena, čestitam jim in jim 
želim uspeh v nadaljevanju 
pokalnega tekmovanja«.

Predsednik RK Krško 
Boštjan Kozole je 
prejšnji teden postal član 
predsedstva Rokometne 
zveze Slovenije.

PRVENSTVENI TEKMI
RK Krško - RD Moškanjci 
Gorišnica 39:21 (20:9)

RK Železniki  – RK Krško  
27:35 (15:17)

POKALNA TEKMA
RK Krško - RK Jeruzalem 

Ormož  40:28 (22:13)

RK Krško : RK Šmartno
sobota, 8.11. ob 19.00 uri 
v Športni dvorani Krško

BREŽICE - Tudi letos so novopečeni srednješolci in ostali doča-
kali težko pričakovani fazanski ples, ki se je odvijal v petek, 
24. oktobra, v Mladinskem centru Brežice, pod organizacijo 
Društva študentov Brežice. S pričetkom ob 19. uri so iz skri-
tih kotičkov okolice Brežic pokukali rahlo prestrašeni fazani in 
fazanke, ki se jih je čez večer nabralo prav veliko število. Fa-

zanca so se udeležili tudi tisti, ki so fazansko obdobje svojega 
življenja že prestali in so imeli željo po brezskrbni zabavi in 
smehu na tradicionalnem plesu. Tudi letos je fazanski ples po-
tekal v dveh prostorih, in sicer v dvorani Mladinskega centra, 
kjer so se zbrali ljubitelji rocka ter uživali ob nastopu skupin 
Wild Strings, Uranium Pills, Kontradikshn, Meteora in Broken 
Arrow, ter v klubu, kjer sta za dance glasbene ritme poskrbe-
la DJ Dark in DJ Gulli. Ker fazanski ples ne more biti izveden 
brez tradicionalnega krsta fazanov, je bilo poskrbljeno tudi za 
to. Fazani in fazanke, ki so imeli dovolj poguma, da so na po-
vabilo prišli na glavni oder, so morali prestati razne preizkuse 
že izkušenih dijakov 4. letnika, in sicer so pokazali svoje ve-
ščine v ruženju koruze, petju in ostalih vragolijah. Po krstu pa 
se je ples nadaljeval vse do 1. ure zjutraj, saj so po tej uri vsi 
fazani in ostali veselo odleteli domov.  DŠB 

Fazanc 2008

BUŠEČA VAS - V nedeljo, 19. oktobra, je v Bušeči vasi po-
tekala zaključna prireditev v sklopu Dolenjskega tekaškega 
pokala 2008. Skozi leto se je zvrstilo 24 tekem, tekačem pa 

so se točke seštevale glede na doseženo mesto. Absolutni 
zmagovalec Dolenjskega lista 2008 je postal Primož Kobe 
(Fit klub), drugi je Robert Lendaro (AK Sevnica) in tretji 
Janez Polovič (ŠD Kostanjevica). Pri ženskah je največ točk 
zbrala Marta Gričar (AK Radeče), druga je Magda Lužar 
(DTP Trebnje) in tretja Vesna Hedžet (Semiški brkači).

SEVNICA - Karate klub Hypo iz Sevnice je v soboto, 18. oktobra, 
organiziral 10. mednarodni karate turnir Hypo pokal 2008. Ude-
ležili so se ga 404 tekmovalci iz 47 klubov in petih držav (Ro-
munije, Poljske, Švice, Hrvaške in Slovenije). Domači karateisti 
so osvojili štiri odličja. Najžlahtnejšo, zlato medaljo je osvojil 
Aljoša Orač med ml. mladinci v katah, Lino Šalamon je osvo-
jil kar dve medalji, srebrno v borbah med mladinci do 80 kg ter 
bronasto v katah, Nik Jazbec pa se je okitil z bronasto medaljo 
v borbah v najtežji kategoriji.
V devetčlanski zasedbi Karate kluba Triglav se je najbolje odre-
zala Marija Jeler, ki je v katah posamezno osvojila zlato odli-
čje. Pri starejših dečkih do 45 kg sta se do polfinala prebila Jan 
Piltaver in Janoš Špan, oba pa sta morala premoč priznati iste-
mu nasprotniku in se zadovoljiti s srebrno in bronasto medaljo. 
Bronasta medalja je v kategoriji mladink nad 60 kg pripadla še 
Denisi Širič, Saša Venek pa je bila med kadetinjami peta. Ka-
rate klub Soltec Brežice si je na turnirju priboril štiri odličja. 
Petra Planinc in Nastja Galič sta osvojili srebrni kolajni v bo-
jih med starejšimi oz. mlajšimi deklicami. Po kolajnah v špor-
tnih bojih sta posegla tudi mlajši kadet Bruno Budič in mladi-
nec Sandi Petelinc.

Lendaro na koncu drugi, 
Polovič tretji 

Čonda do naslova prvaka     

Skupno najboljši v moški in ženski konkurenci Prvi trije v državnem prvenstvu, Voldrih, Čonda in Duh 
(Foto: Peter Prašnički)

Karate turnir v Sevnici    
Ju-jitsu turnir za pokal Brežic

Utrinek z borišča v 
dobovski športni dvorani
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Predlagam nacionalizacijo 
po osamosvojitvi na hitro 
olastninjenega premoženja 
Kdo so ti ki so lastninili? Kam se uvrščajo? Za sebe pravijo, da 
so levi. Da so socialno čuteči in za socialno pravičnost. Da so 
za narod. O, kakšna zmota! Zavajanje poštenih Slovencev. Z 
olastninjenim družbenim – našim premoženjem so nesramno 
in v nebo vpijoče obogateli in se prelevili iz levih v kapitali-
ste. Ali niso to tisi, ki se danes šopirijo in vozijo v pregrešno 
dragih avtomobilih, ki ob prvomajskih – delavskih praznikih 
ne praznujejo skupaj z delavci, ampak jadrajo na svojih ja-
drnicah? Poznamo njihova imena. In ljudje, ljudje jih ime-
nujejo za ugledne člane naše družbe. Le s čim so si pridobi-
li tako velik ugled? Kaj so prispevali naši družbi? Poznam pa 
naše ljudi, Slovence, ki ne zmorejo plačevati redne meseč-
ne režije, ki jih stiska v prsih ko gredo spat ob misli, da svo-
jih otrok ne morejo poslati na šolski izlet, da svojemu otro-
ku ne morejo nuditi tisto kar nudijo svojim bogataški otroci 
ki potem revne v šoli zmerjajo in zaničujejo zato, ker so rev-
ni in jim ustvarjajo občutek manjvrednosti. Znanec mi je jo-
kal, ko mi je razlagal, da nima pozimi za kurjavo. Mislil je, 
da je sam nesposoben prehraniti družino in se je čutil manj-
vrednega. Tudi na samomor je pomislil. In da ga je sram to 
povedati ljudem. Rekel je, da dela, pa vendar nima dovolj. 
Dela tudi popoldne – na črno, da kaj dodatno še zasluži. Ne 
verjamem, da je samo eden. Verjamem, da je takšnih znan-
cev v Sloveniji še veliko.

Ko sem govoril o potrebi po enakopravnosti slovenskega na-
roda v odnosu do romske skupnosti v slovenski državi in istih 
pravicah kot jih imajo ti (graditi hiše brez gradbenega dovo-
ljenja na tuji zemlji, dobiti potem še vse komunalne priključ-
ke kot so voda, elektrika in ostalo zastonj, živeti s pomočjo 
socialnih transferjev ki jih ustvarjajo ti slovenski delavci ki 
nimajo za normalno življenje svojih otrok, ki nimajo denar-
ja za rešitev svojih stanovanjskih težav...) so me ti levi obso-
jali, da sem nestrpen. Ja lepo prosim, ko mi bo kdo dokazal, 
da smo kadarkoli v zgodovini Slovenci napadali in pobijali so-
sednje narode na njihovem ozemlju, takrat bom pa resnično 
priznal da smo Slovenci ko zahtevamo enako veljavo zakona 
za vse, tudi za Rome - nestrpni. Vsi vemo, da so nas skozi vso 
našo zgodovino vsi sosednji narodi napadali, pobijali in iztre-
bljali. Tudi Židje niso doživeli toliko gorja kot mi. Še zlasti so 
se pa naši predniki znali dobro iztrebljati sami.

Ker pravijo, da so ti ki so olastninili družbeno premoženje to 
naredili zakonito in jim zato sodišča ne morejo ničesar PRE-
DLAGAM NACIONALIZACIJO VSEGA PO OSAMOSVOJITVI NA HI-
TRO PRIDOBLJENEGA PREMOŽENJA. Kajti ni človeka ki bi lah-
ko dokazal, da je lahko nekdo npr. v desetih letih pošteno 
zaslužil na milijone evrov. Prišel je čas, da v državi sloven-
skega naroda naredimo red in začnemo govoriti tudi o dol-
žnostih, ne samo o pravicah. Prišel je čas, da nekdo vzame v 
roke metlo in začne pometati.

Predsednik OO ZB NOB Brežice
Roman Zakšek

Društvo za oživitev mesta Brežice se odreka vsakršne so-
odgovornosti pri prenovi Ulice stare pravde v mestnem je-
dru Brežice.

Tik pred državnozborskimi volitvami so stroji začeli ruši-
ti Ulico stare pravde, začenši pri brežiškem gradu, sedaj je 
porušena že vsa. Javnost in Društvo za oživitev mesta sta 
bila izločena.

Ulica stare pravde je zelo pomemben del mestnega jedra 
na srednjeveškem obzidju: v historičnem, urbanističnem in 
arhitekturnem pogledu. Prav zato je najbrž vsa slovenska 
kulturna javnost zainteresirana kako bo prenovljen ta hi-
storični del mesta  Brežic. Ne bo prav, če se bo ponovila sa-
movoljnost, kakršni smo bili priča pri urejanju platoja ob 
brežiškem gradu, tudi v predvolilnem času.

Naše društvo je aktivno sodelovalo najmanj dve leti pri 
oblikovanju kriterijev za kakovostno prenovo glavne me-
stne ulice Ceste prvih borcev. Z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine Novo mesto in Občino Brežice smo sopodpisali 
dogovor o njeni prenovi. Žal pa nekatera  dela res niso bila 
dovolj kakovostno izpeljana...

Društvo za oživitev mesta Brežice

Odrekamo se soodgovornosti

Leta 2003 je bila v mesecu juniju  s stani Veterinarske in-
špekcije izdana odločba o pogojih, ki jih morajo izpolnje-
vati sejmi za živali in sicer za lokaciji na kateri je bilo do 
takrat sejmišče. V odločbi so bili navedeni ukrepi, ki zah-
tevajo gradbena dela in s tem pridobitev gradbenega do-
voljenja. 

Zaradi navedenega se je pristopilo k izdelavi geodetske-
ga posnetka. Poudariti je potrebno, da je na skoraj celo-
tnem prostoru, kjer je bilo sejmišče, arheološko najdišče. 
Na osnovi veljavnih predpisov mora investitor pred pričet-
kom del izvesti arheološka izkopavanja. Vsi stroški gredo na 
breme investitorja. Na osnovi ocene stroškov arheoloških 
izkopavanj, ki jih je naredil Zavod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, bi stroški znašali 168.215,43 € (novelacija 
stroškov z dne 5.5.2008). Zaradi visokih stroškov je občina 
začela intenzivno  iskati novo lokacijo. Bilo je več potenci-
alnih lokacij, ki pa niso bile sprejemljive zaradi nerešenih 
lastninskih razmerij ali pa neustrezne podlage v prostor-
skih aktih. Vseskozi se je pojavljalo vprašanje, kdo bo nosi-
lec sejmišča. Interes s strani zainteresirane javnosti ni bil 
izražen. Iz registra zbirnih centrov in sejmišč pri VURS-u je 
razvidno, da so v celi Sloveniji registrirana le tri sejmišča, 
18 pa je zbirnih centrov, katerih nosilci so po večini zadruge 
ali kakšna druga oblika družbe, ki se ukvarja s kmetijstvom. 
V nobenem primeru to ni občina. Sejmišča za živali kot taka 
so v upadanju, kar je razvidno iz prej navedenih podatkov. 
Veliko bolj so aktualni zbirni centri. Pogoji za postavitev  
zbirnega centra so navedeni v Pravilniku o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z žival-
mi (Ur.l. RS št. 99/06). V kolikor so izpolnjeni vsi pogoji, ki 
so navedeni v prej navedenem pravilniku, se lahko v istih 
objektih izvaja sejemska dejavnost. V praksi so zbirni cen-
tri v preurejenih praznih hlevih, ker so tako tudi minimal-
ni stroški gradnje oziroma rekonstrukcije. Poskusi so bili 
tudi v tej smeri, vendar ni bil izražen interes lastnikov to-
vrstnih objektov. Poskušali smo tudi z javno zasebnim par-
tnerstvom, vendar so potencialni sovlagatelji  kmalu ugoto-
vili, da je premajhen promet  glede na investicijo.  

Zaradi vseh problemov z iskanjem lokacije je bil narejen iz-
račun izgradnje zbirnega centra s sejmiščem na stari lokaci-
ji. Z upoštevanjem stroškov arheoloških izkopavanj, presta-
vitev vodov komunalne infrastrukture, projektov in celotne 
gradnje, bi bili skupni stroški okoli 1 milijon €. Iz ekonom-
skega vidika bi bila taka investicija neupravičena. Smiselna 
bi bila le, če bi bile na tej lokaciji še dodatne dejavnosti, ki 
bi se dogajale med tednom.  Od leta 2004 je bila postavka 
vedno v proračunu, saj se je iskala ekonomsko najbolj upra-
vičena gradnja in se je smatralo, da bodo sredstva zado-
ščala za postavitev osnovne infrastrukture, ki jo rabi zbirni 
center oziroma sejmišče. 

Odločitev ali se gre v tako investicijo je odvisna od občin-
skega sveta in pa prioritet. Potrebno se bo odločiti ali je 
pomembnejše sejmišče z zbirnim centrom ali športna dvo-
rana ali večnamenski dom ali kakšna druga pomembna inve-
sticija. Končno odločitev bo imel v vsakem primeru občinski 
svet, kot najvišji organ odločanja. 

Pripravile Strokovne službe za področje kmetijstva na od-
delku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve

Tako kot mnogo občanov in drugih politikov, sta tudi Andrej 
Vizjak in Ivan Molan doslej prispevala svoj pozitivni delež 
pri razvoju občine. To se je od njiju tudi pričakovalo, glede 
na to, da jima je bilo zaupano v upravljanje ogromno dav-
koplačevalskega denarja. Toda obstaja tudi veliko dejstev, 
ki govori o temni plati njunega dela-eno izmed teh je pro-
jekt Sejmišče. Projekt Sejmišče, kot eden izmed ukrepov 
celotne kmetijske politike v občini Brežice, je pomemben 
za vse občane, ne le za kmete, kajti verjetno vsi želimo je-
sti zdravo pridelano in svežo, domačo hrano. K temu bi lah-
ko veliko prispeval tudi kvaliteten projekt Sejmišča.

Sejmišče naj bi bilo narejeno že v času županovanja Andre-
ja Vizjaka l. 2004, vendar tega ni izpeljal. Tudi sedanji žu-
pan Ivan Molan tega v štirih letih ni bil sposoben izpeljati. 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, ter občinski svet 
sta vseskozi podpirala ta projekt in vsako leto odobrila za 
to veliko sredstev v občinskem proračunu, tako da je kriv-
da za neizvedbo tega projekta izključno pri Andreju Vizjaku 
in Ivanu Molanu. Po vseh teh letih pač noben izgovor več ne 
pride v poštev! Za projekt Sejmišče bi lahko pridobili tudi 
sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
vendar SDS-ova naveza »župan Molan-minister Vizjak-pred-
sednik vlade Janša ter minister za kmetijstvo Jarc« NI de-
lovala, kljub temu, da so imeli praktično vso oblast v svo-
jih rokah. 

Projekt Sejmišče ni v naprej obsojen na uspeh ali neuspeh, 
temveč je odvisen predvsem od župana Ivana Molana z ob-
činsko upravo ali so sposobni kvalitetno pripraviti projekt z 
bogato vsebino in ga tudi izpeljati, da bo imel dolgoročno 
veliko pozitivnih učinkov!

Za svetniško skupino SLS
Ivan Sušin

Klub posavskih študentov je v okviru Posavskega študent-
skega tedna 2008 v torek, 14.10.2008, v prostorih Fakul-
tete za energetiko v Krškem organiziral okroglo mizo na 
temo »Varčna raba energije«, na kateri so sodelovali pred-
stavniki GEN energije, Kostaka, Savaprojekta, Termoelek-
trarne Brestanica, LEAD-a, Fakultete za energetiko in za-
interesirane javnosti. Okrogle mize smo se udeležili tudi 
predstavniki Zelenega kroga Krško.

Po uvodnih predstavitvah solarne energije, delovanja to-
plotne črpalke, varčne hiše podjetja Kostak in pravilnika 
o učinkoviti rabi energije v stavbah so nekaj vprašanj po-
stavili obiskovalci in kmalu se je razvila živahna izmenjava 
mnenj. Takoj je postalo očitno, da govorimo o dveh različ-
nih pristopih do reševanja istega problema. V prihodnosti 
naj bi primanjkovalo (domače) električne energije in je bo 
treba čedalje več uvažati. Energetski lobi seveda zagovar-
ja izgradnjo novih elektrarn in povečanje proizvodnje ele-
ktrične energije, ki bi zadostila povečanim potrebam indu-
strije in gospodinjstev, medtem ko »zeleni« zagovarjamo 
predvsem zmanjšanje porabe. Prvi pristop je odpravljanje 
posledic, drugi pa odpravljanje vzrokov. 

Čeprav je bil naslov okrogle mize Varčna raba energije, 
se je večinoma razpravljalo o tem, kako nadomestiti ve-
čje potrebe po električni energiji, se pravi, o večji porabi 
energije. Dobili smo vtis, da je bila okrogla miza sklicana 
predvsem z namenom v javnost posredovati nekaj všečnih 
dejstev glede izgradnje drugega bloka NEK in skladiščenja 
jedrskih odpadkov. Predstavnik GEN energije je namreč v 
zvezi z drugim blokom NEK razpredal o daljinskem ogre-
vanju Krškega, Brežic in Novega mesta, omenjal polovične 
račune za ogrevanje v gospodinjstvih, hkrati je predstav-
nik Kostaka omenjal novo tehnologijo sežiganja odpadkov 
na principu plazme, s katero naj bi sod jedrskih odpadkov 
skrčili na velikost tabletke, obenem pa s takšno predela-
vo odpadkov tudi zaslužili in proizvajali dodatno električno 
energijo. Po našem mnenju so to zelo pavšalne in zavajajo-
če izjave brez zadostnih strokovnih podkrepitev. Postavlja 
se tudi vprašanje, zakaj daljinsko ogrevanje s toplo vodo iz 
NEK ni bilo izvedeno že dosedaj.

Ostali predstavniki omizja so govorili predvsem o poslov-
nih priložnostih, zaslužkih s prodajo električne energije in 
o samozadostnosti Slovenije na področju električne ener-
gije, zelo malo pa o varčni rabi energije, kar naj bi sicer 
bila osrednja tema te okrogle mize. V društvu Zeleni krog 
Krško trdno stojimo za stališčem, da je vzrok za povečano 
potrebo po električni energiji samo eden, in sicer, neučin-
kovita in prevelika poraba energije, tako v industriji kot 
v gospodinjstvih. Ker industrija porabi okrog dve tretji-
ni, gospodinjstva pa preostanek vse porabljene električne 
energije, je treba večji poudarek dati učinkoviti rabi v in-
dustriji, saj bodo tako prihranki največji in najhitrejši. Tu 
je treba omeniti dejstvo, da nizka cena elektrike za indu-
strijo (slovenska industrija plačuje najcenejšo elektriko v 
EU!) ne stimulira porabnikov k učinkoviti rabi, obenem pa 
imajo nekatere panoge velik dobiček (proizvodnja alumini-
ja). Seveda se da veliko prihraniti tudi v
gospodinjstvih.

Glede potreb po energiji, bi dosegli veliko že, če bi potro-
šnja nehala rasti, ker ni nobenih opravičljivih razlogov, da 
ob nepovečanem številu ljudi, ob vse bolj varčnih apara-
tih, potrošnja v Sloveniji narašča. Tu je treba dodati še, 
da varčevanje in racionalna poraba elektrike ne pomeni-
ta drastičnega zmanjševanja standarda in življenje ob sve-
čah, kar so pogosti »argumenti« nasprotnikov varčevanja. 
(Več o tem na internetni strani: www.zelenikrog.org )

Zeleni krog Krško

Nista bila sposobna izpeljati 
projekta sejmišča

Pripombe in predlogi na 
okroglo mizo Varčna raba 
energije

Sejmišče in zbirni center 
Brežice 
(Pojasnilo Občine Brežice)

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

Drage volivke, dragi volivci, 

zahvaljujem se vam za izkazano 
zaupanje na nadomestnih županskih 
volitvah.

Srečko Ocvirk
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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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VAŠ OGLAS!
Marketing

tel: 07 49 05 780, E-pošta: marketing@posavje.info

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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A dan je bridki moral priti,
ločitve dan, oj dan solzan,
težko bilo se je ločiti,
a vse solze, ves jok zaman!
 (S. Gregorčič)

V 85. letu nas je po dolgi in težki bolezni zapustila naša draga 
žena, mama, nonika, prababica, sestra in teta

Marčeda Gelb

ZAHVALA

roj. Mižigoj, iz Krškega

Prodam mast Ina Lis EP 2, 
180 kg. Tel.: 041 477 775

Prodam avtoradio JVC CD 
mp3 z USB priklučkom s 24 
spominskimi mesti, popolno-
ma nov. Tel.: 040 340 924

Prodam enojni grob s spo-
menikom ali samo spomenik 
v Krškem. Tel.: 05 653 1670

Prodam trajno žarečo peč 
na trda goriva. 
Tel.: 07 49 25 970

Prodam brezhiben trofazni 
motor, cena 120 €. 
Tel.: 040 280 453

Prodam peč Emo 5, zajčjo 
pištolo, motor za moped. 
Tel.: 07 47 78 069

Prodam bukova drva, belo 
in rdeče vino ter jagenjčke. 
Tel.: 041 522 699

Prodam mešana drva, cca. 
14 m, cena po dogovoru, 
možnost dostave. 
Tel.: 041 543 850

Prodam bukova drva za cen-
tralno ali štedilnik, poskrbi-
te za lasten prevoz. 
Tel.: 041 734 859

Prodam puhalnik za seno 
Tajfun Planina. 
Tel.: 041 209 958

Prodam hlevski gnoj ali me-
njam za koruzo. 
Tel.: 031 211 828

Prodam 60 arov koruze na 
rasti. Tel.: 031 255 355 

Prodam smrekov les. 
Tel.: 07 81 43 077 

Prodam centralno peč na 
olje, cena 350 €. 
Tel.: 041 589 977

Prodam strešno kritino Ve-
sna Bramac, rabljeno, v do-
brem stanju, cena ugodna. 
Tel.: 041 244 969

Prodam nove betonske zida-
ke NBB 25 24x19x39 po 0,50 
€. Tel.: 041 545 487

Prodam silažne bale prve 
košnje, cena po dogovoru, 
ter plug Olt, 10 col, brane 
batuje in kletko za vožnjo 
prašičev, ugodno. 
Tel.: 041 664 254

Prodam 30 m suhih bukovih 
gabrovih drv in slivovo žga-
nje. Tel.: 07 81 41 469

Prodam kalana in razžagana 
bukova drva. 
Tel.: 051 226 482

Prodam odojke, težke od 20 
do 25 kg, primerne za zakol 
ali nadaljnjo rejo, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 288 330

Prodam odojke, težke od 20 
do 35 kg. Tel.: 031 306 136 
(po 15. uri)

Prodam 3 pujske od 30 do 
35 kg za zakol ali nadaljnjo 
rejo in prašiča, težkega oko-
li 150 kg. Tel.: 07 49 78 297

Prodam odojke od 25 do 30 
kg. Tel.: 07 49 67 658

Prodam rjavega osla, stare-
ga 5 let, samec. 
Tel.: 041 598 569

Prodam krave in telice, pa-
šne. Tel.: 031 277 045

Prodam golobe pasme ame-
riški king, vrhunske kakovo-
sti, modre barve, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 216 195

Prodam več domačih kuncev 
in jagenjčkov-koštrunov za 
zakol ali za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 22 344

Prodam bikca simentalca, 
starega 3 mesece, 153 kg, 
cena 550 €. Tel.: 040 432 445

Prodam odojke, težke oko-
li 25 kg, in lansko koruzo ter 
ječmen. Tel.: 031 306 136

Prodam teleta simentalca 
ter kravo simentalko, pašno. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam 2 breji ovci in ovna. 
Tel.: 041 840 601 

Prodam kravo ali telico, 
brejo 8 mesecev. 
Tel.: 07 49 77 155

Prodam zajce za zakol ali 
rejo, teža 2 do 2,5 kg, cena 
7 €/komad. 
Tel.: 03 56 85 286

Prodam telico sivko, staro 2 
leti, brejo 7 mesecev. 
Tel.: 041 900 824

Prodam bikca in teličko pa-
sme LS/BBP in LS, starost 3 
tedne, cena po dogovoru.
Tel.: 041 204 935

Prodam pujske, težke okoli 
25 kg, za zakol ali nadaljnjo 
rejo, možen zakol, ter buko-
va in mešana drva. 
Tel.: 031 743 291

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje 
in sveče, ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebej se zahvaljujemo ekipi nujne medicinske pomoči ZD 
Krško, dr. Špudicu in dr. Galacu iz novomeške bolnišnice, pa-
tronažni sestri Poloni Umek za skrb in nego na domu, sosedi 

Veri Arh in Majdi Klavžar za nesebično pomoč, Društvu upoko-
jencev Krško, gospodu župniku Markoviču in gospodu župniku 

Smodišu ter sestram redovnicam z Rese.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, 
a ste nam stali ob strani.

Žalujoči: mož Božidar in ostalo sorodstvo

Zahvaljujemo se Centru za socialno delo - nega na 
domu in patronažni službi ZD Krško za nego in pomoč 
pokojne Terezije Luzar.

hči Štefka in sin Ivan z družinama

Prodam stanovanje na Vid-
mu v Krškem (pomožni pro-
stori, 2 kleti, garaža in cen-
tralna), cena 870 €/m 2.
Tel.: 040 714 372

Prodam hišo z manjšim go-
spodarskim poslopjem in 
malo vrta, hiša je etažna 
8x10 m, v okolici Krškega, 
cena 80.000 €. 
Tel.: 031 511 963

Prodam hišo 190 m2 s po-
možnima prostoroma 40 m2 

in 50 ari sadovnjaka in vrta 
v okolici Kapel, možna tudi 
menjava. Tel.: 051 638 731

Prodam bivalni vikend, ta-
koj vseljiv, letnik 1994, 140 
m2, Kostanjevica na Krki, 
Oštrc, cena po dogovoru. 
Tel.: 031/041 612 726

Prodam gozd, 2 ha v okolici 
Krškega. Tel.: 041 655 395

Prodam garažo na Županči-
čevi ulici v Brežicah, 19 m2. 
Tel.: 051 342 828

Prodam Clio Fidji, registri-
ran do 17.10.2008. 
Tel.: 070 317 905

Prodam Renault Megane HM 
1.4e RN, l. 1996, reg. do 
06/09, rdeče barve, 5 vrat, 
nove zimske gume, strešne 
sani, prev.183.736 km, okoli-
ca Dobove. Tel.: 031 368 657

Prodam Citroen Xsara coupe 
2.0 VTS, bencinar, l. 1998, 
model 1999, prev. 130.000 
km, klima, ABS, športni se-
deži, zlata metalik, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 362 441

Prodam 4 lita platišča z na-
meščenimi zimskimi gumami 
za Ford Focus, zelo ugodno. 
Tel.: 040 576 413

Prodam jeklena platišča 15 
col, 4 kom, z zimskimi gu-
mami za Mercedes A 180 
CDI, cena 150 €. 
Tel.: 031 591 379

Prodam Golf Y x D, l. 1987, 
registriran in vozen. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 56 162

Prodam kombi Hyundai 100, 
zelene barve, l. 1996, prev. 
100.000 km, 1. lastnik, cena 
1.600 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Renault 5, l. 1990, 
reg. do 04/09. Tel.: 041 616 
238 (popoldan)

Prodam zimske gume Las-
sa, vožene 5.000 km, na pla-
tiščih 175x60x14, od Opel 
Astre. Tel.: 031 637 277 

Prodam zimske gume 145/70 
R 13 in podarim mali rabljen 
hladilnik. Tel.: 07 492 7291

Prodam Citroen AX, karam-
boliran, in suha metrska 
drva. Tel.: 031 430 868

Prodam VW Passat karavan 
1.9 TDI, l. 2005, 1. lastnik, 
116.000 km, narejen glavni 
servis, nove gume, vsa opre-
ma, ugodno. 
Tel.: 040 231 289

Prodam avto Nissan Sunny 
1.4, l. 1994, bele barve, prvi 
lastnik. 
Tel.: 031 563 002

Prodam cirkular s trofaznim 
motorjem 1.5 kw, žago 400 
mm, miza 0,7x0,9 m za cca. 
200 €. Tel.: 031 308 391

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.

Fabia Happy v Barviti ponudbi že za 9.488 €
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MODEL, KI VAM GA 
LAHKO PODARIMO!

www.barvitaponudba.si

Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 20
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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, 30. 10.
ob 19.00 v Kulturnem domu Dobova: kulturna in zabavna 
prireditev „Dobova se predstavi“

Petek, 31. 10.
ob 16.00 v parku pred Valvasorjevo knjižnico Krško: noč ča-
rovnic za otroke in mladostnike
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): žur do 18 let – halloween
ob 19.00 v baročnem salonu gradu Sevnica: slovenski hallo-
ween – prerokovanje Danijela Šmida Dannyja
ob 20.00 v MC Brežice: noč čarovnic – DJ Vlad Cepeš

Sobota, 1. 11.
ob 9.00 na pokopališču v Podbočju: komemoracija ob dne-
vu mrtvih
ob 14.00 na pokopališču v Brestanici: žalna slovesnost v 
spomin na mrtve
ob 14.30 na pokopališču v Krškem: žalna slovesnost v spo-
min na mrtve 

Ponedeljek, 3. 11.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto šahovsko prven-
stvo vetaranov

Torek, 4. 11.
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: lutkovna predstava 
„Halo, rdeča kapica?“
ob 19.00 v mali dvorani Kulturnega doma Krško: cikel pre-
davanj „Pot do sreče obstaja“ - predavanje Tomaža Flajsa z 
naslovom „Rasti ali odrasti?“

Sreda, 5. 11.
ob 13.00 v Kulturnem domu Krško: okrogla miza z naslovom 
„Kako se mora gospodarstvo odzvati na podnebne spremem-
be in varstvo okolja?“ in predavanje prof. dr. Lučke Kajfež 
Bogataj
ob 18.00 v Čebeln'aku (MC Krško): literarni klub – o ange-
lih in demonih

Četrtek, 6. 11.
ob 14.00 v ŠC Krško – Sevnica: Nam se rola brez drog in al-
kohola
ob 16.00 v Hramu Vrbovega Loga na Brezovski Gori: dedišči-
na Ajdovske jame, klepet z raziskovalci
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•

•
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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 17.00 v MC Brežice: otroška predstava „Čebelica 
Maja“

Petek, 7. 11.
ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
ob 20.00 v klubu Kulturnega doma Krško: etno koncert 
skupine Sedef
ob 20.00 v nekdanji samostanski cerkvi v Kostanjevici na 
Krki: koncert MePZ Primož Trubar iz Loke

Sobota, 8. 11.
ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – Disney pobarvanke
ob 10.00 v MC Krško: EU direndaj – kuharska delavnica
ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anine delavnice
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 15.00 v MC Krško: izdelovanje plakatov – enodnevna 
delavnica o digitalnem oblikovanju, namenjena začetni-
kom
ob 16.00 v MC Krško: turnir „Naseljenci otoka Catan“
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: pikado turnir
ob 19.00 v Lutrovski kleti v Sevnici: koncert MePZ Primož 
Trubar iz Loke
ob 20.00 v Športni dvorani Sevnica: prvenstvena rokome-
tna tekma članov med RK Sevnica in RK Brežice
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupine Petu-
na Clarck

Nedelja, 9. 11.
ob 16.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelna prireditev 
„Martinova nedelja“ - Adi Smolar, Tomaž Plahutnik, Joži 
Kališnik, Mito Trefalt, Stane Vidmar, Eroika, Modrijani, Da-
rinka Slanovec, Jure Sešek

Torek, 11. 11.
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: slovenska premiera 
monokomedije „Laži, ampak pošteno“, igra Borut Veselko

Sreda, 12. 11.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno 
šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu
ob 17.00 v MC Brežice: Nefi – Moja samopodoba

* Prireditve ob prazniku občine Sevnica so objavljene 
na strani 9.
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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 mlado pašno kravo, 
brejo z drugim teletom, in 
bikca simentalca, starega 2 
meseca. Tel.: 07 49 63 417

Prodam goske za zakol ali 
nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 69 096

Prodam pujske, težke od 30 
do 40 kg, cena 2.20 €/kg. 
Tel.: 051 306 556

Prodam kostanjev med, ma-
cesnove elemente za bal-
konsko ograjo, nov čoln. 
Tel.: 031 501 801

Prodam jabolčni sok ali ja-
bolka za ozimnico. 
Tel.: 051 338 819

Prodam mošt-cviček, cena 1 
€/liter, ali menjam za praši-
ča. Tel.: 031 603 985

Prodam beli in rdeči mošt, 
več različnih sort, cena 1 €/
liter. Tel.: 031 508 831

Prodam mošt, rdeč, cena 1 
€/liter, ali menjam za odoj-
ka. Tel.: 040 612 057

Prodam kakovostno rdeče 
vino po 0,90 €/liter. 
Tel.: 07 49 79 883

Prodam mlado belo in rde-
če vino, več različnih sort, 
cena 1 €/liter, večje količi-
ne pripeljem na dom v svoji 
embalaži. Tel.: 041 720 308

Prodam kuhinjo, plinski šte-
dilnik, hladilnik, štedilnik na 
drva, mizo s 4 stoli, dnevno 
omaro 3,2 m, pralni stroj, 
ugodno. Tel.: 040 843 634

Prodam 1 leto star pomival-
ni stroj Matriks, zelo malo 
rabljen, in 3 leta star sušil-
ni stroj, cena po dogovoru, 
ugodno. Tel.: 051 499 194

Prodam odlično ohranje-
no spalnico, staro 14 let, 
samo 1x montirano, s 5-del-
no omaro, simbolična cena. 
Tel.: 041 206 901

Prodam jogi 200x90 cm, ra-
bljen 1 leto, ugodno. 
Tel.: 041 587 034 

Prodam trosed, dolžine 170 
cm, umetno usnje, rumeno 
oker barve, kovinske nogi-
ce, malo rabljen, cena 120 
€. Tel.: 041 832 661

Prodam nova vhodna vrata 
s 5-točkovnim zapiranjem, 
desna, ter s steklom v sredi-
ni, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 583 495

Prodam raztegljiv kavč s ko-
vinskim orodjem, skoraj nov. 
Tel.: 041 616 228

Prodam starinska ogleda-
la, slike, posamezne stole in 
mizice. Tel.: 041 709 516

Prodam šivalni stroj Ružica, 
malo rabljen, cena po dogo-
voru. Tel.: 070 846 541

Prodam 2 novi diatonični 
harmoniki b-s-as-cfb, speci-
alne glasilke terate in basi 
turbo b. Tel.: 031 793 132

Prodam otroški voziček 
Hauck, trikolesnik v komple-
tu z lupinico, lepo ohranjen, 
cena 120 €. 
Tel.: 031 428 583

Prodam krzneno kratko ja-
kno, št. 42, nikoli nošena, 

dolgodlaka. 
Tel.: 070 304 094

Prodam krzneno jakno, veli-
kost 42/44, nova. 
Tel.: 031 857 860

Prodam zimski kombinezon, 
kengurujčka, vreči za spanje 
in sprehode za 3-mesečnega 
dojenčka, podarim spodnja 
oblačila. Tel.: 051 479 111

Kupim klinasto brano za 
traktor ali menjam za mošt 
ali vino. Tel.: 031 466 504

Kupim eno ali trifazni kovin-
ski cirkular, prodam pa do-
bro ohranjeno motorno žago 
Stihl 051-elektronik. 
Tel.: 041 552 915

Kupim 20 starih hrastovih 
ali kostanjevih brun, debe-
lih vsaj 7 cm, dolgih okoli 3-
4 metre. Tel.: 041 581 473 

Vabimo vas, da nas ob prihajajočem 
1. novembru obiščete. 

Za vas smo pripravili velik izbor cvetličnih 
aranžmajev, lončnih krizantem, sveč, 

rezanega cvetja.

Delovni čas v času praznikov:
Cvetličarna Senovo
petek, 31.10.:  7.00 - 19.00
sobota, 1.11..:  7.00 - 11.00

Cvetličarna Krško
petek, 31.10.:  7.00 - 19.00
sobota, 1.11..:  7.00 - 12.00

Cvetličarna Dovško - pokopališče
petek, 31.10.:  7.00 - 19.00
sobota, 1.11..:  7.00 - 18.00

Cvetličarna Brežice
petek, 31.10.:  7.00 - 19.00
sobota, 1.11..:  7.00 - 12.00 Kupim posekano vinsko trto, 

plačilo po dogovoru. 
Tel.: 041 948 191

Kupim krožne ali klinaste 
brane. Tel.: 051 226 141

Podarim hladilnik s skrinjo 
v dobrem stanju in prodam 
DVD, cena 20 €. 
Tel.: 041 912 817

Oddam dve prisrčni psički, 
stari 2 meseca, majhne ra-
sti, primerni tudi za bivanje 
v stanovanju. 
Tel.: 041 541 720

Oddam terierja, nemške-
ga, lovski, star 4 mesece z 
rodovnikom in vsemi doku-
menti. Kupim večjo hladil-
no omaro. 
Tel.: 051 314 907

Oddam psa, mešančka, niz-
ke rasti, črn, star 1,5 leta, 
prijazen, navajen življenja v 
stanovanju, samo dobremu 
reditelju. Tel.: 040 151 111

Iščem hišo, garsonjero ali 
enosobno stanovanje v na-
jem za dve osebi. 
Tel.: 041 513 188

Iščemo črno kokeršpanjelko, 
odšla od doma, okolica Blan-
ce, ima rdečo ovratnico-čipi-
rana, dragocena vsaka infor-
macija. Tel.: 041 533 004

Oddam v brezplačno obde-
lavo 4 ha obdelovalne povr-
šine zemljišč, 3 ha orne in 
1 ha travnika. Prisojna, ro-
dovitna zemljišča, ravnina z 
nagibom sever-jug. 
Tel.: 07 49 68 641

Oddam dve zelo kosmati 
mladi muci v Piršenbregu. 
Tel.: 031 803 599

Stiki: 58-letni moški želi 
spoznati žensko iz okolice 
Sevnice ali Posavja, staro od 
30 do 50 let. 
Tel.: 031 296 093

Stiki: 45-letni moški želi 
spoznati žensko, staro od 35 
do 50 let, za skupno življe-

nje, lahko se preselim. 
Tel.: 051 706 174

Stiki: 60-letni moški išče 
žensko za skupno življenje, 
da pride na njegov dom, 
starost ni ovira, samo resne. 
Tel.: 031 426 620

Stiki: 49-letni samski moški 
želi spoznati skromno in po-
šteno žensko za resno zvezo. 
Tel.: 031 463 576

Cesta prvih borcev 17, Brežice

Kavarna in galerija 
Atrij

Kjer se dotikata zelena Vrbina 
in staro mestno jedro Brežic
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delavo in pridelavo ter vr-
hunsko tehnologijo. Živa-
li se prosto pasejo, ko kravo 
tišči mleko, se sama napoti 
do mesta, kjer je računalnik 
in ta jo usmerja k vsem po-
stopkom, jim odmeri hrano, 
zabeleži preko čipa količino 
molže in tudi čas. Težav ni-
majo niti z delovno silo. 

Dolenjevaški udeležen-
ki pa nista mogli prehvaliti 
ustvarjalnice, na kateri sta 
si po ogledu kraja, izdela-
li iz marmorja vsaka svojo 
skulpturo. Ves čas pa je bilo 
pestro na stojnicah, ki so jih 
razporedili domala povsod. 
Kraj je dihal z dogodkom, 
na ulicah se je pelo, plesa-
lo in igralo.

Petelin kot 
maskota 
prireditve

Udeleženci smo bili neneh-
no v gibanju, jaz sem si 
ogledala tudi knjižnico, saj 
smo imeli čisto zares prosto 
le dobro uro in naš hotel je 

bil predaleč, da bi se nam 
splačalo peljati do tja, zato 
smo s sabo vzeli tudi poto-
valke.  Gostitelji so nas po 
delegacijah razporedili na 
svoja mesta in nam določi-

li sedežni red in nekajurna 
prireditev, ki je bila glasbe-
no obarvana, se je prevesila 
preko besednih predstavitev 
in ob nagovorih, ki pritiče-
jo takšnim dogodkom, pa do 
virtualnih doživetij predva-
janih na filmsko platno, ki 
so nastali ob obiskih medna-
rodne komisije v nagrajenih 
vaseh ter pozdravih v vseh 
jezikih udeležencev, tudi v 
slovenskem, v slovesno po-
delitev. Nekatere delegaci-
je so bile zares številne in 
so se za to priložnost pose-
bej uredile in se predstavi-
le v posebnih nošah in ko-
stumih. 

svojemu namenu, nikjer no-
bene table, noben transpa-
rent ne kvari okolja in ni-
kogar nihče ne nagovarja k 
nakupu. V kraju tudi ni no-
benega koša za smeti, pa 
vendar je povsod vse čisto 
in na tleh nobenih odpad-
kov. Sobivanje je takšno, ki 
si ga pri nas ni mogoče zami-
sliti. Velika okna so brez za-
ves in v hišah teče življenje 
neobremenjeno in neoziraje 
se na morebitne poglede od 
zunaj. 

Čolnarjenje pa je prineslo 
zopet tisti del doživetja, ko 
smo spoznali Koudum še z 
druge strani. Ob kanalih smo 
doživeli malce drugačna na-
selja in večje hiše z okoli-
co ter dobili pojasnilo, da so 
to hiše upokojencev, ki so se 
preselili, da uživajo v svo-

jem miru in zasluženem po-
koju. Promet na vseh vodnih 
površinah je pester. Tudi nas 
so v nadaljevanju popeljali 
še z jadrnico, ki jo je upra-
vljal kapitan s harmoniko v 
rokah ter je prepeval nam 
in sam sebi ter nam tudi na 
tak način polepšal panoram-
ski ogled, ki se je iskril ob 
sončnih žarkih in nenehnem 
poplesovanju vetra zdaj bolj 
rahlo, zdaj močneje. 

Do odhodnega mesta so nas 
nato popeljali z avtobusi ter 
nas pred slovesom še pogo-
stili. Tirolčani pa so s pesmi-
jo povabili na prihodnje sre-
čanje. Nas pa je zopet čakalo 
skoraj dvajset ur vožnje. 

 M. Kalčič M.

Posebno priznanje in ma-
skoto, ki je bila v peteli-
nji podobi, so izročili župa-
nu Bogoviču in predsedniku 
KS Vodopivcu. Več kot tisoč 
prisotnih je bilo nad vsa-
ko podelitvijo prav pose-
bej navdušeno in slišali so se 
vzkliki in spodbude ter buč-
no ploskanje. Zmagovalci, ki 
bodo organizirali srečanje 
leta 2010, so postali Tirol-
ci iz vasi Sand in Taufers, ki 
leži ob avstrijskoitalijanski 
meji na italijanskem obmo-
čju. S posebej pripravljenim 
kulturnim program so zares 
navdušili.

Organizatorji so se potru-
dili tudi z izdajo biltena 
Daily Bulte Nijs, ki je izšel 
vsak dan in so v njem sproti 
predstavljali potek dogod-
kov. Izkazali so se tudi s po-

gostitvijo in nadaljevanjem 
srečanja pozno v noč, ki so 
ga obogatili domači god-
beniki in posebna glasbena 
skupina. Gostujoče delega-
cije so se predstavljale z re-
klamnimi gradivi, tkala so 
se nova znanstva, naša stoj-
nica je bila ob vinu, potici, 
suhem sadju, medu in celo 
grozdju vedno polno obiska-
na. 

Bogastvo 
navidezne 
preproščine

Panoramski ogled s čolnom 
smo naslednji dan ujeli v 
sončnem jutru. Hiša z dvori-
ščem ima poprečno 170 kva-
dratov in sogovorniki radi 
povedo, da imajo zelo radi 
cvetje, škoda pa se jim zdi 
prostor zasaditi z zelenjavo, 
saj so mnenja, da jo naj pri-
delujejo tisti, ki od nje ži-
vijo, ko jo prodajajo. Pa 
vendar ni nikjer čutiti na-
kupovalne mrzlice. Trgovine 
so vpete med hiše in so po-
polnoma neopazno predane 

pornic ali cest, nad katerimi 
plujejo barke, to je dožive-
tje, ki ga ni mogoče pozabi-
ti. Ribarjenje je pogost ko-
njiček in preseneča tudi, 
da je voda nenavadno plit-
ka, ponekod ne več kot me-
ter globine ter sladka, če-
prav jo domačini imenujejo 
morje. Turizem cveti v pol-
nem smislu besede. Gradijo 
ga na domačih turistih. Obi-
skovalcu pa pogled nenehno 
bega po prostranih poljih, 
med jatami galebov in osta-
lo množico ptičev, ki se spre-
letavajo med vetrnimi elek-
trarnami in mlini na veter.

V Koudumu je bilo jutro ži-
vahno. Nekaj čez 700 ude-
ležencev je že iskalo svoje 
mentorje in se delilo po sku-
pinah. Sonce je bilo veliko-
dušno in koles je bilo na pre-
tek. Miloš, Robi, Darja in jaz 
smo si izbrali vsak svojega. 
Franci in Branko pa sta se 
povzpela na avtobus, med-
tem ko sta Vesna in Marja-
na krenili peš za označenimi 
vodiči, ki so bili prepoznav-
ni v oranžnih kapah in ša-
lih. Čudovito je doživeti po-
deželje, ko vsi kolesarijo in 
le od časa do časa zmoti ka-
kšen avto ali traktor, ki se po 
polžje premika. Zdi se, da se 

je tudi tako ustavil čas in se 
nikomur nikamor ne mudi. 
Širi se tudi vonj po sveže po-
košeni travi, ob kanalih se 
pasejo ovce, krave in konji.  

Frizija je pomembno kmetij-
sko območje, znano po črno-
belih kravah frizijske pasme, 
pa tudi po izjemno lepih čr-
nih frizijskih konjih. Kmetije 
v pokrajini imajo svoj slogan 
in zaščitni znak It Boerehi-
em, kar pomeni kmetija. 
Naša skupina je obiskala eno 
izmed njih ter si ogledala 
še okolico. Kmetije obsega-
jo v povprečju 50 ha zemlje 
in 70 glav živine, strojno ob-

Zgodba, ki smo jo dožive-
li, se je za našo delegacijo 
pričela na slovenskem kme-
tijskem ministrstvu, nada-
ljevala na posavski razvojni 
agenciji, pristala v Krajevni 
skupnosti Dolenja vas in do-
bila razsežnosti na podelitvi 
v daljnem nizozemskem Ko-
udumu. 

Z navigacijsko 
Berto v deželo 
tulipanov

Potovanje se je pričelo v 
sredo, 23. septembra, ko 
se je noč prevesila k pol-
noči. Zbrali smo se pred kr-
ško občinsko zgradbo in v 

turobnem vremenu nas je 
čakala nič kaj prijetna pot, 
v pomoč pa je bila tudi na-
vigacijska naprava, nagaji-
va Berta, ki je bila skrivno-
stno skrita kot deveti potnik 
na armaturni plošči in je 
vsake toliko časa hotela po 
svoje. Vedno bolj utrujenim 
potnikom je želela pokazati 
čim več dežele, skozi kate-
ro jih je vodila, zato je od 
časa do časa trmasto vztra-
jala pri svojem in z nežnim 
glasom zažgolela svoj „pre-
računavam“. Pravzaprav je 
bila sreča, da smo si za po-
tovanje vzeli dovolj časa, 
gostitelji so nas pričakovali 
okrog 18. ure.

Vas Koudum je strnjeno na-
selje z 2.800 prebivalci in 
leži devet metrov pod mor-
sko gladino. Bili so zmago-
valci natečaja za obnovo 
vasi leta 2006 in kot gosti-
telji tako organizirali jubi-
lejno 10. podelitev. V goste 
je prišlo 29 delegacij iz 12 
evropskih držav, in sicer iz 
Nemčije, Švice, Nizozem-
ske, Avstrije, Češke, Belgi-
je, Madžarske, Poljske, Slo-
vaške,  Luxenburga, Italije 
in Slovenije. 

Kraj in domačini so dihali z 
dogodkom, ki je dobil za-
metke že pred dvema te-
dnoma, ko so praznovali ob-
činski praznik in na poseben 
način okrasili pročelja hiš, 
uličice in vsa ostala javna 
mesta. Gostitelji so bili pol-
ni nasmeškov, prijaznih be-
sed in dobro razpoloženi 
kot poligloti skoraj istoča-
sno komunicirali tako v svo-
jem jeziku med sabo, kakor 
nemško kot tudi angleško z 
ostalimi prisotnimi. 

Na sporedu je bila tudi slo-
vesna parada, ki so jo pri-
pravili na travnatem igrišču, 
ob katerem se je zbrala ne-
pregledna množica obisko-

valcev ter v mimohodu pod 
soji žarometov spremljala 
predstavitveni program de-
legacij. 

Impresija vetrnih 
elektrarn in 
mlinov na veter

Tretjina nizozemskega oze-
mlja leži na ravni morske 
gladine ali pod njo, saj so 
pred davnimi leti morje iz-

sušili in ga od kopnega loči-
li z nasipi, ki so ponekod vi-
soki tudi 18 metrov. Frizija 
ali Friesland je dežela jezer, 
kanalov, jezov, nasipov, za-

Po nagrado in doživetja v deželo tulipanov
Letošnja podelitev evropske nagrade za obnovo vasi ARGE 2008 je potekala v nizozemski vasi Koudum. Ker si je nagrado pridobila tudi Krajevna skupnost 
Dolenja vas, je na podelitev odpotovala delegacija iz Krškega, ki jo je vodil župan Franc Bogovič, v njej pa so bili še Branimir Vodopivc, Robert Ostrelič, Mi-
loš Kukovičič, Darja Planinc, Vesna Mirt, Marjana Planinc in podpisana predstavnica Posavskega obzornika.

Na večmetrskem nasipu s pogledom na obrobje 
Atlantskega oceana

Gostitelji so pripravili parado za vse udeležence

Mlini na veter

Vetrno elektrarno ima 
tudi vsaka kmetija

Maskota je bila petelinja 
podoba

Po nagrado župan Franc Bogoviču in predsednik KS 
Branimir Vodopivc ob spremstvu 12-letne domačinke 
Elise Zwerver

Z leve: Vesna Mirt, član komisije Josef Attenberger, 
Marjana Planinc, Franc Bogovič, Darja Planinc, 
Branimir Vodopivc, Robert Ostrelič

Na panoramskem ogledu Kauduma

Posavski obzornik
vsak drug četrtek 

pri vas doma.

Na spletu že v sredo!
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