
Letos je bila slovesnost zdru-
žena z dnevi evropske kultur-
ne dediščine, ki potekajo v 
znamenju 500-letnice rojstva 
Primoža Trubarja. Hkrati je 
slovesnost v Krškem poteka-
la prav na dan 525-letnice roj-
stva Martina Lutra, začetnika 
protestantske reformacije. 

O pomenu reformacijskega gi-
banja na Slovenskem je spre-
govorila slavnostna govorni-
ca Antonija Glas Smodič, ki 
je med drugim poudarila, da 
bi bila brez Primoža Trubarja 
naša preteklost, sedanjost in 
prihodnost bistveno drugač-
na, ali pa je sploh ne bi bilo, 
saj so njegova prizadevanja 
za duhovno zedinjene Sloven-
cev neprecenljive vrednosti 
za narod. K temu sta svoj pri-
spevek dala tudi protestantski 
pisec Adam Bohorič, ki je v Kr-
škem ustanovil šolo in s prvim 
pravopisom, oblikoslovjem in 
skladnjo teoretsko utemeljil 
obstoj slovenskega jezika, ter 
v Krškem rojeni Jurij Dalma-
tin, ki je s prevodom celotne-
ga Svetega pisma v slovenščino 
prispeval k ohranjanju sloven-
ske literarne tradicije vse do 
razsvetljenstva in romantike, 
ko je iz nje nastala slovenska 
literarna umetnost. Zbrane na 
slovesnosti je nagovoril tudi 
podžupan občine Krško Cveto 
Sršen, ki je spregovoril o po-

menu dneva reformacije za 
lokalno okolje, svoj govor pa 
zaključil z željo, da bi se tudi 
danes tako pogumno spoprije-
li z izzivi časa, kot so se nek-
daj naši protestantski pisci. 

Na slovesnosti z naslovom Slo-
venska beseda nas druži so ob 
kulturnem programu učen-
cev krške šole, tenorista Mar-
ka Železnika in organistke 
Snežke Podpečan prvič po-
delili unikatno izdelane Dal-
matinove značke, ki jih je na 
podlagi zaključenega literar-
no-likovnega natečaja, ki ga 
je pripravilo v mesecu juniju 
ustanovljeno Slovensko prote-
stantsko društvo Primož Tru-
bar za Posavje, v sodelovanju 
z OŠ Jurij Dalmatin in Valva-
sorjeve knjižnice, prejelo sku-

pno 27 ustvarjalcev iz posa-
vskih osnovnih in srednjih šol. 
Namen Dalmatinove značke je 
namreč širjenje znanja in po-
znavanje naše bogate dedišči-
ne iz obdobja reformnega gi-
banja, ki sta ga na območju 
Posavja v 16. stoletju še po-
sebej zaznamovala Adam Bo-
horič in Jurij Dalmatin. Slo-
vesnost je poleg razstavljenih 
likovnih del literarno-likov-
nega natečaja na temo dedi-
ščine protestantizma dopol-
nila tudi razstava z naslovom 
Vsem Slovencem, ki potuje 
tako po evropskih kot sloven-
skih mestih, kjer je služboval 
Trubar, in o kateri je spregovo-
rila Metka Starič, direktorica 
zavoda za kulturo in turizem 
Parnas iz Velikih Lašč.

Bojana Mavsar
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Več kot
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bralcev!

nadaljevanje na str. 2

Beseda nas druži
KRŠKO – V soorganizaciji Območne izpostave krškega Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti, Valvasorjeve knjižnice, Občine Krško, posavske podružni-
ce Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in Osnovne šole Jurija 
Dalmatina je v ponedeljek, 10. novembra, v Dvorani v parku potekala osre-
dnja občinska proslava ob dnevu reformacije. 

Dobitniki Dalmatinove značke

ŠIROKOPASOVNA 
OMREŽJA IN OPTIKA

Posavje,
str. 10-11

Brez informacijske 
pismenosti je 
življenje kot brez 
elektrike

LJUBLJANA, POSAVJE - Danes naj bi mandatar za sestavo 
nove vlade Borut Pahor v Državni zbor vložil listo mini-
strskih kandidatov, že prejšnji teden pa so v zakonodaj-
nem telesu dosegli dogovor o sestavi in vodenju delovnih 
teles. Ob tem seveda ni nepomembno vprašanje, kakšne 
položaje in vpliv bodo v novem mandatu tako Vlade kot 
Državnega zbora imeli posavski politiki.

Na to je pred kratkim na seji Občinskega sveta Krško opo-
zoril svetnik Ivan Urbanč in dal pobudo za ustanovitev ne-
kakšne programske koalicije, ki bi imela nalogo zavarovati 
posavske interese v energetiki, izobraževanju in še kje. „Bo-
jim se, da smo glede na volilni rezultat v Posavju politično 
v novi vladi zelo šibki in da nimamo veliko vpliva,“ je svojo 
pobudo utemeljil Urbanč.

Področje energetike bo po novem v rokah novega ministra za 
gospodarstvo Mateja Lahovnika, ki se je pred kratkim jasno 
zavzel za vnovično združitev obeh energetskih stebrov, torej 
Holdinga Slovenskih elektrarn in GEN energije. Ravno usta-
novitev drugega stebra s temelji v Posavju je eden večjih 
dosežkov mandata gospodarskega ministra Andreja Vizja-
ka. Za Posavje pomembno področje lokalne samouprave in 
regionalnega razvoja bo usmerjala dokaj neznana Zlata Plo-
štajner, nekdanja direktorica Razvojne agencije Kozjansko, 
od julija zaposlena v vladni službi za lokalno samoupravo. 
Sodeč po dosedanjih stališčih novih vladnih strank Posavju 
kot samostojni pokrajini v Ljubljani ne bodo najbolj naklo-
njeni. Zaradi velikih posegov v prostor, tako tistih v teku kot 
načrtovanih, je za nas vedno »zanimiv« tudi minister za oko-
lje in prostor, ki bo po novem Karl Erjavec.

Posavce bodo sicer v novem mandatu v Ljubljani zastopa-
li trije poslanci v DZ. Iz vrst vladnih strank oz. SD prihaja 
le radeški župan Matjaž Han, ostala dva posavska poslan-
ca, Andrej Vizjak iz SDS in Franc Bogovič iz SLS, pa bosta 
sedela v opozicijskih vrstah. Kljub temu njun politični vpliv 
v prestolnici zagotovo ne bo majhen. Vizjak, ki se je po-
leg premierja Janeza Janše kot edini dosedanji minister iz 
vrst SDS uspel prebiti v parlament, bo v njem predsedoval 
enemu najpomembnejših delovnih teles – Komisiji za nad-
zor javnih financ, Bogoviču pa je pripadlo edino predsedni-
ško mesto SLS v delovnih telesih, vodil bo namreč Odbor za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dokaj pomemben polo-
žaj si je priboril tudi Han, saj je podpredsednik Odbora za 
gospodarstvo. 

Koliko je po novem vredna 
posavska delnica v Ljubljani?

Kostanjeviški Resistec, ki je v 
veliki meri vezan na avtomo-
bilsko industrijo, beleži v za-
dnjih dveh mesecih bistven 
upad naročil. Posledično so 
po pojasnilih direktorja Anto-
na Gubenška v oktobru in no-
vembru odpustili okoli 50 de-
lavcev, ki so bili najeti preko 
agencije, del delavcev so pre-
usmerili na del proizvodnega 
programa, ki ni vezan na av-
tomobilsko industrijo. Napo-
vedi za prvi kvartal leta 2009 
so slabe, kljub temu upa, da 
ne bo potrebno dodatno od-
puščanje delavcev, bo pa pri-

Kriza se že pozna in se bo še bolj!
POSAVJE – „Zaenkrat ni znakov za krizo, kar pa ne pomeni, da je ne bo,“ 
pravi direktor območne Gospodarske zbornice Posavja Darko Gorišek. Večje, 
zlasti likvidnostne težave podjetij pričakuje v prihodnjem letu. Bojazen izra-
ža glede avtomobilske industrije, ki je v svetu najbolj na udaru in je prisotna 
tudi v Posavju. Gospodarska kriza se kaže predvsem v tem, da delodajalci ne 
podaljšujejo pogodb za določen čas. Večjih odpuščanj ni.

šlo do zamika v investicij-
skem ciklusu. 

V Skupini TPV, ki ima poslov-
no enoto v Brežicah, beleži-
jo manjšo proizvodnjo in iz-
vajajo ukrepe za zniževanje 
stroškov. Posledice manjše-
ga naročila pri enem kup-
cu poskušajo kompenzirati 
pri ostalih kupcih. „Trenutno 
zmanjšanje proizvodnje za-
radi manjšega povpraševa-
nja bomo uravnavali s preraz-
poreditvami delovnega časa, 
pogodbenim delavcem, ki 
smo jih pred leti morali naje-

ti, ker je doma primanjkovalo 
delovne sile, ne bomo podalj-
šali pogodb, ter s prerazpo-
reditvijo zaposlenih znotraj 
podjetja. Poslovne razmere 
za enkrat ne zahtevajo pose-
gov za delavce zaposlene za 
nedoločen čas,“ so sporočili 
iz Skupine TPV. 

V Metalni Senovo krize še ne 
čutijo, so pa po navedbah Mi-
tje Orožna povečali prodajne 
aktivnosti in bdenje nad stro-
ški ter zmanjšali število tu-
jih delavcev in število delav-
cev v nočni izmeni. „Panični 

nismo, kriza je stvar preho-
dnega značaja, glede na do-
sedanje izkušnje, tudi s ste-
čajem, gledamo v prihodnost 
vzpodbudno,“ je še dodal. 
V sevniški Lisci se po naved-
bah direktorja Gorana Ko-
delje kriza po doseženih re-
zultatih zadnjih mesecev ne 
pozna, poslovanje v oktobru 
je bilo nad pričakovanim. S 
preventivnimi ukrepi, poo-
strenim nadzorom stroškov, 
optimizacijo zalog in inten-
ziviranjem prodaje na razpr-
šenih tujih trgih je direktor 
optimističen, radikalnih ukre-
pov ne napoveduje, čeprav v 
letu 2009 pričakuje nižje po-
slovne rezultate. 

Na območni službi Zavoda 
RS za zaposlovanje je trenu-
tno 2.458 brezposelnih (838 
v Brežicah, 1061 v Krškem in 

559 v Sevnici) oz. 131 več kot 
septembra. Irena Pirc je po-
jasnila, da je med njimi 194 
iskalcev prve zaposlitve, v 
septembru in oktobru beležijo 
več iztekov zaposlitev za do-
ločen čas in nekoliko višji pri-
liv presežkov. Ob tem imajo v 
evidenci že 610 invalidov, sta-
rih 50 let in več je 959, dol-
gotrajno brezposelnih 1.445. 
Kljub temu so v oktobru 173 
oseb vključili v zaposlitev, kar 
je največ po januarju, a že 
opažajo manjše povpraševa-
nje po novih delavcih. Brez-
poselnost blažijo z različnimi 
ukrepi aktivne politike zapo-
slovanja, s katerimi bomo na-
daljevali tudi v prihodnjem 
letu in jih prilagajali ciljnim 
skupinam brezposelnih oseb 
in razmeram na trgu dela.

Suzana Vahtarič 

S Posavskim obzornikom 
na KONCERT 

Oliverja Dragojeviča!
stran 21
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gi katerega bo možno oce-
niti in predlagati dolgoroč-
ne energetske rešitve ter 
razvojne možnosti na raz-
ličnih področjih na območju 
občine. Med zanimivimi toč-
kami dnevnega reda je bilo 
tudi poročilo Nadzornega 
odbora Občine, ki ga je po-
dal predsednik mag. Fran-
ci Čeč. Nadzorni odbor, ki 
je pregledal izvajanje nalog 
javnega podjetja Komunala 
v polletnem obdobju, se je 
pri tem na podlagi ugotovi-
tev odločil za izdajo mnenja 
s pridržkom. 

Župan Matjaž Han je priso-
tne seznanil tudi z načrto-
vanim proračunom za pri-
hodnje dveletno obdobje, 
ki predvideva dobrih 5,5 mi-
lijonov evrov težko občin-
sko premoženje, pri čemer 
se namerava Občina zadol-
žiti tudi s kreditom, da bo 
lahko izvedla številne načr-

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 (24/2008) bo izšla v 
četrtek, 27. novembra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
19. november.

Sicer pa so soglasno spre-
jeli tudi spremembe in do-
polnitve Zazidalnega načrta 
Kolenov graben, na podla-
gi katerega bo lahko izda-
no gradbeno dovoljenja za 
gradnjo bloka s 17 bivalni-
mi enotami s pripadajoči-
mi parkirnimi površinami na 
južni strani mesta, ki naj bi 
bil dokončan do konca leta 
2009 oz. predan v uporabo v 
začetku leta 2010. 

Občinski svet je zaradi ažur-
nosti pri prijavah na razpi-
se za črpanje sredstev iz dr-
žavnih in evropskih razpisov 
pooblastil župana, da lahko 
potrjuje dokumente identi-
fikacije investicijskih pro-
jektov in investicijskih pro-
gramov, ki jih je občinski 
svet sicer že potrdil. Potr-
dili so tudi Lokalni energet-
ski koncept, katerega izde-
lavo je Občina naročila v 
minulem letu in na podla-

Tudi v Radečah se ne bodo 
mogli izogniti zadolževanju 
RADEČE - V sredo, 5. novembra, so člani občinskega sveta Radeče na redni seji obravnavali 15 točk dnev-
nega reda, od tega so sklepanje o prodaji poslovnega prostora v Zdravstvenem domu Radeče družbi Gratel 
preložili na naslednjo sejo, ki je sklicana za 15.11. V tem času mora občinska uprava pridobiti od kupca 
pisno jamstvo, da digitalna centrala, ki bo umeščena v kleti ZD, ne bo negativno delovala na ostale zdra-
vstvene aparature v objektu, kjer se nahaja tudi lekarna, kakor tudi ne na zdravje občanov in zaposlenih. 

tovane projekte, med dru-
gim za izvedbo kanalizacije 
in javne razsvetljave na Ti-
tovi cesti, za hidravlično iz-
boljšavo vodovodnega siste-
ma Jagnjenica, za centralno 
čistilno napravo Radeče, za 
izgradnjo Turistično rekre-
ativnega centra Savus ter 
za načrtovanje investicije 
in vzdrževanja na področju 
šolstva in izobraževanja. 

Svetniki bodo razpravlja-
li o načrtovanem proračunu 
že konec tega tedna na 15. 
seji, ki je sklicana za soboto 
zjutraj, 15. novembra, če-
prav je že vnaprej jasno, da 
zaradi projektov, ki že po-
tekajo, kakor tudi na račun 
načrtovanih, veliko mane-
vrskega prostora za vlaga-
nje amandmajev in preraz-
poreditev sredstev ne bodo 
imeli.

Bojana Mavsar

Že v uvodu seje je 
župan Han tradicionalno 
čestital vsem članicam 
in članom, ki so od 
minule seje praznovali 
osebne jubileje. Prav 
na dan omenjene seje 
pa je osebni jubilej 
praznoval tudi svetnik 
LDS Jože Hiršelj, ki se 
je 5. novembra srečal z 
Abrahamom in poskrbel 
tudi za pogostitev kolegov.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Samostojna svetniška skupina v kosta-
njeviškem občinskem svetu je za ponedeljek, 17. novembra, 
sklicala novinarsko konferenco, na kateri bodo spregovorili o 
podrobnejših vzrokih za nastanek takšne skupine ter o svoji vi-
ziji razvoja Kostanjevice na Krki. „Občina Kostanjevica na Krki 
bo vsak čas zakorakala v tretje leto svoje samostojnosti. Žal ve-
čina svetnikov v občinskem svetu ugotavlja, da razvoj Kostanje-
vice ne gre v smeri, kot smo pričakovali in kot smo si ga želeli v 
času prizadevanj za samostojnost. Ker se čutimo odgovorne za 
sedanje in prihodnje čase naše občine, smo ustanovili samostoj-
no neodvisno svetniško skupino, ki jo vodi Jožica Lešnjak,“ so 
še zapisali v vabilu.  P.P.

Svetniška skupina o viziji

Skupni planirani odhodki zna-
šajo 30,5 milijonov evrov, kar 
prinese proračunski primanj-
kljaj v višini 3,1 milijonov 
evrov, ki ga bodo premosti-
li s kreditom. Občina Breži-
ce se lahko na novo zadolži do 
dveh milijonov evrov, nad tem 
limitom pa bodo izkoristili mo-
žnost kredita za projekte, ki 
so sofinancirani iz evropskih 
skladov. V proračunu so tako 
dali prednost že začetim in-
vesticijam, kot so IPC Brezina, 
Sekundarna kanalizacija Do-
bova, Ureditev mestnega je-
dra, Izgradnja čistilne naprave 
Globoko, Izgradnja podvoza 
Dobova, ter novim projektom, 

Proračun v javno razpravo, 
brezinska cona v opremljanje
BREŽICE - Na ponedeljkovi 15. redni seji brežiškega občinskega sveta so se svetniki in svetnice pomudili že 
pri sprejemanju dnevnega reda in tudi v nadaljevanju seje burno razpravljali, saj so imeli pred sabo pre-
dlog občinskega proračuna za prihodnje leto, ki je načrtovan v višini nekaj več kot 27,3 milijonov evrov. 

kot je izgradnja športne dvo-
rane Brežice, Fakulteta za tu-
rizem, mednarodno mladinsko 
krožišče, rekonstrukcija lokal-
ne ceste Dobova-Kapele-Žu-
pelevec, pa tudi Hidravlična 
izboljšava vodovodnega siste-
ma na območju Brežice. 

Svetnica Vladka Kežman je 
imela pomisleke o projektih, 
ki so jih na novo umestili v 
proračun, nekatere že zače-
te pa izločili, in se spraševa-
la, ali ni to zavajanje občin-
skega sveta. Tatjana Močan se 
je zavzela za izgradnjo igrišča 
pred dobovsko osnovno šolo, 
ki ga edina v občini nima, Ire-

na Rudman pa je izpostavi-
la težave v cerkljanski osnov-
ni šoli, ki nima ne jedilnice 
ne zobozdravstvene ambulan-
te ne parkirišča. Jure Pezdirc 
je predlagal, da se več denar-
ja nameni programom mladih, 
Milena Jesenko bi želela, da 
bi ga več namenili starosti-
kom, ki zase ne morejo skrbe-
ti, Franc Urek pa je izpostavil 
problem hidrantov po obči-
ni, ki so v slabem stanju. Raj-
ka Križanac je menila, da se 
občina preveč zadolžuje, kar 
nekaj pa je bilo predlogov za 
nove pločnike, razsvetljavo ali 
obnovo domov, ki v krajevnih 
skupnostih služijo različnim 
namenom. Svetniki in svetni-
ce so se na koncu strinjali, da 
je predlagani proračun pri-
merna osnova za obravnavo 
in potrdili, da gre v 15-dnev-
no javno razpravo, kjer bodo 
imeli zainteresirani možnost, 
da podajo svoje pripombe in 
predloge. 

Po skrajšanem postopku so 
svetniki sprejeli tudi odlok o 
programu opremljanja stavb-
nih zemljišč v Industrijsko po-
slovni coni Brezina, čeprav so 
pred tem imeli mnogi pomi-

sleke. Ivan Sušin je podvo-
mil, ali brežiška občina potre-
buje sploh potrebuje to cono, 
saj ni dokončala že prej zasta-
vljenih con, pri čemer mu je 
pritrdila tudi Križančeva, Pez-
dirc pa je menil, da jo obči-
na potrebuje, saj bodo le tako 
pritegnili podjetnike in jih ne 
bodo odgnali, kakor se je že 
zgodilo. Matjaž Pegam je iz-
razil dvom, da je brežiška ob-
čina „biser za podjetnike“ ter 
svoje razmišljanje podkrepil 
z dejstvom, da ni zanimanja 
za poslovno cono v Slovenski 
vasi, nato pa še dodal, da ne 
bodo imeli vpliva na prodajno 
ceno takega zemljišča. Občina 
ima namreč v svoji lasti le ne-
kaj hektarjev, večina zemlje 
je v lastništvu podjetja Skala 
in Salonita Anhovo. Prevlada-
lo je tudi mnenje, da se bodo 
lastniki vedli tržno in dobiček 
pospravili v svoj žep, občina 
pa od 2,4 milijona evrov, ki jih 
bo vložila v opremljenost, ne 
bo dobila ničesar.

Seje niso dokončali, nadalje-
vala se bo v ponedeljek, 17. 
novembra. 

M. Kalčič Mirtič 

Kot sta povedala podsekretar 
na Ministrstvu za promet Dra-
go Gaberšek in vodja sekcije 
za vzdrževanja prog pri Slo-
venskih železnicah - enota Ce-
lje Marjan Stopinšek, bo za 
sanacijo obeh peronov, na ka-
terih je prišlo že do vrste po-
škodb pri izstopanju z vlaka in 
sta po nekaterih ocenah pripo-
mogla k manjši uporabi vlaka 
kot prevoznega sredstva zlasti 
pri starejših ljudeh, potreb-
no v rebalansu letošnjega pro-
računa zagotoviti po 100.000 
evrov za vsak peron. Svetniki 
so od Slovenskih železnic in Di-
rektorata za železnice zahtevali, da nadaljujejo z že začeto 
obnovo železniške postaje v Krškem, hkrati pa v prihodnjem 
letu pripravijo tudi program za dokončanje rekonstrukcije 
peronov, da bi ti ustrezali predpisanim zahtevam in zagotovi-
li potnikom varnejšo uporabo prevozov z vlakom.

Po daljši razpravi so svetniki sprejeli tudi odlok, s katerim so 
začasno zavarovali interese občine na področju starega me-
stnega jedra, v katerem je predvidena gradnja nove knjižni-
ce v Krškem. Na seji so v Svet Javnega zavoda Valvasorje-
ve knjižnice Krško za pet let imenovali Silvestra Gorenca, 
Karmen Starc in Dušana Šiška kot predstavnike ustanovite-
lja ter Vido Češnjevar Fritz kot predstavnico upurabnikov. V 
Svetu JZ Mladinski center Krško pa bodo v novem štiriletnem 
mandatu občino ustanoviteljico zastopali Boštjan Arh, Boja-
na Krhin, Maruša Mavsar, Mateja Šonc, Katarina Štefanič in 
Ivan Urbanč. Krški svetniki so sprejeli tudi kar 23 sklepov v 
zvezi s premoženjsko-pravnimi zadevami, prav tako z neka-
terimi pripombami osnutek odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v občini Krško in sklep o prerazporeditvi proračun-
skih sredstev.  S.M.

Perona v Krškem in Brežicah
naj bi uredili prihodnje leto
KRŠKO - Na nadaljevanju 25. seje so krški svetniki na zah-
tevo svetnice Apolonije Urek (LDS) obravnavali problema-
tiko železniške postaje v Krškem in dobili zagotovilo, da 
bosta nevarna potniška perona tako v Krškem kot v Breži-
cah popravljena v letu 2009.

Apolonija Urek

Kljub temu bo posavska politična moč v Ljubljani v primerja-
vi z mandatom 2004-2008, ko je bil Vizjak celo minister, Sta-
ne Pajk, Bojan Rugelj in pokojni Kristijan Janc poslanci vla-
dnih, Han pa opozicijske stranke, najbrž znatno manjša. 

Ali je cena »posavskih delnic« v Ljubljani res tako padla, da 
se bo treba za njihovo vrednost boriti z združevanjem poli-
tičnih sil na lokalnem nivoju, bo najbrž kmalu jasno. Zago-
tovo pa bodo imeli pri uveljavljanju posavskih interesov po-
membno vlogo občinski in regionalni odbori političnih strank, 
ki bodo imele (vsaj) v naslednjih štirih letih v rokah škarje in 
platno v državi.  Peter Pavlovič

Koliko je po novem vredna 
posavska delnica v Ljubljani?
nadaljevanje s 1. strani

Valvasorjeva knjižnica Krško 
in Založba Neviodunum Krško

vabita na

predstavitev pesniškega prvenca
 

Zajtrk smehljajev
Slavice Jarkovič

v torek, 18. novembra 2008, ob 18. uri 
v Dvorani v parku v Krškem

V programu bodo sodelovali: Vidka Kuselj,  
kitarist Miha Koretič in vokalna skupina Valvasor

Vabljeni!
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- šopki
- aranžiranje daril
- poročno cvetje

- žalni izdelki
- urejanje, vzdrževanje, načrtovanje okolic

- možnost plačila na obroke

Kako ste se počutili, ko ste 
izvedeli, da vas želijo za 
podžupanjo?
Ta ponudba je prišla v nepri-
čakovanem času.

Pred kratkim ste postali pod-
županja. Če ni skrivnost, kdo 
je dal pobudo, da prevzame-
te to funkcijo?
Kdo je podal pobudo, ne vem, 
verjetno župan sam. Zame je 
bilo to zelo veliko presene-
čenje, saj smo sedaj na po-
lovici mandata v tej sestavi 
občinskega sveta, nisem pri-
čakovala, da mi bo dana prilo-
žnost delovati kot podžupanja 
v občini Brežice. Sicer pa žu-
pan sam izbira svoje podžupa-
ne, tako je to prišlo na njego-
vo pobudo.

V preteklosti ste že opravlja-
li podžupansko funkcijo.
Ja, v mandatu 1998 – 2002 pri 
županu Vladu Deržiču. Takrat 
je bilo drugače, ker je župa-
nov predlog  potrjeval še ob-
činski svet, zato ni bilo tako 
gotovo, da bo predlog tudi re-
snično potrjen. Toda občinski 
svet me je potrdil in sem bila 
izvoljena.

Sedanjemu županu ste tudi 
sicer že kar stali ob strani in 
mu na nekaterih področjih 
priskočili na pomoč. Je mo-
žno, da se je tudi zato odlo-
čil za vaše imenovanje?
Odkar delujem v tem občin-
skem svetu, to je sicer že če-
trti mandat, nisem nikoli de-
lovala proti samo zato, da bi 
nasprotovala, pač pa sem po-
skušala biti vedno konstruk-
tivna in podpreti dobre zami-
sli ter oporekati tistim, ki se 
meni in mojim strankarskim 
sodelavcem niso zdele dobre. 
Sem pa tudi sodelovala v ra-
znih protokolarnih zadevah in 
pomagala pri izvedbah. 

Brežiški občinski svet nima 
formalne koalicije, pa ven-
dar bo sedaj drugače, ko ste 
podžupanja. Boste delovali 
sedaj drugače in podprli vse 
županove predloge?
Niti slučajno, vse bo ostalo, 
tako kot je. Delovali bomo kot 
doslej, povedali bomo svo-
je mnenje, izrazili svoje ne-
strinjanje. V občinskem svetu 
smo trije in je prav, da imamo 
svoje mnenje in ga tudi pove-
mo. V občinskem svetu smo 
vse skupine zastopane v od-
borih in komisijah, zato ni bo-
jazni, da bi prišlo do nekega 
nekontroliranega oz. delegira-
nega soglasja.

Na katerem področju boste z 
županom največ sodelovali?
Župan mi je zaupal predvsem 
naloge na področju družbe-
nih dejavnosti s poudarkom na 
delu z društvi. Tudi ko še nisem 
bila podžupanja, sem to že de-
lala, pa tudi že prej, ko sem 
bila prvič podžupanja, sem po-
magala pri protokolarnih za-
devah in oblikovala programe, 
zaradi tega ni bilo potrebe, da 
bi me imenoval za podžupanjo. 

Pogovor s podžupanjo občine Brežice Mileno Jesenko

Vse je možno, vse gre,
le potruditi se je treba

Mislim, da je župan res mislil 
predvsem na to, da je potreb-
no poskrbeti za zelo razvejano 
življenje v društvih in prisluh-
niti ljudem, ki delujejo v njih, 
saj ti pričakujejo posluh in si 

želijo, da dobijo odmev, potr-
dilo tudi z vrha občinske poli-
tične strukture. 

Kakšno je društveno življe-
nje v brežiški občini?
Z veseljem ugotavljam, da 
smo ena tistih občin, ki ima-
mo izredno razvito društve-
no življenje, to pa je tisto, 
kar človeka napolnjuje. Že od 
nekdaj me zanima delo v dru-
štvih, rada sem tudi politično 
aktivna, vedno pa spremljam, 
kaj se dogaja na področju šol-
stva. Zelo sem aktivna v dru-
štvu na področju zdravja in ko 
človek doživi očitno zadovolj-
stvo ljudi, ti ni težko, da pri-
pomoreš h kakovostnejšemu 
načinu življenja teh ljudi.

Sedaj se je začela že druga 
polovica mandata, katere so 
po vašem mnenju prioritete 
v občini Brežice?
V prvi vrsti se morajo začeti 
projekti dokončati in to se mi 
zdi prioritetno, kar mora za-
jemati tudi bodoči proračun, 
temu je treba dati absolutno 
prednost. Smo in še gremo v 
neko drugo obdobje, zato se 
mi zdi pomembno, da več na-
redimo na področju kakovo-
sti življenja in ta kakovost naj 
se odraža v sociali. Pomemb-
no je, da asfaltiramo ceste, 
vendar moramo posvetiti ve-
čjo pozornost tudi progra-
mom na tem področju. Smo 
občina, ki ima raznorazne mo-
žnosti in velike razsežnosti na 
raznih področjih, imamo veli-
ko potencialov, imamo veliko 
možnosti, da smo prijazni do 
ljudi, da mladim omogočimo 
čim boljše življenje, čim bolj 
perspektivno, da pridejo ugo-
dno do stanovanja, da ima-
jo zagotovljeno otroško var-
stvo. Takoj se strinjam, da bi 
bilo otroško varstvo povsem 

brezplačno, ne strinjam pa se 
s tem, kar so sedaj napravi-
li, da je le drugi otrok v vrt-
cu brezplačno, saj mislim, da 
so s tem naredili krivico mar-
sikateri družini z več otroci, ki 

nimajo istočasno vseh otrok 
samo v vrtcu. Zamegljeno je 
tudi delo in skrb za najstarej-
še občane. Vse je možno, vse 
gre, le potruditi se je treba in 
poiskati prave možnosti.

Kaj pa pravite o zadolževa-
nju občine, glede na predlog 
proračuna za prihodnje leto, 
o katerem ste razpravljali na 
seji občinskega sveta?
V tem ne vidim nobenega pro-
blema. Mislim, da bi vsi v obči-
ni radi imeli vse, z vseh strani 
so pritiski za uresničitev raz-
ličnih predlogov. Občinski svet 
pa mora razpolagati s sred-
stvi, ki jih ima in gledati, da so 
pokrita vsa področja čim bolj 
enakomerno. Zato mislim, da 
se je potrebno zadolžiti in  res 
ne vidim, da tega ne bi zmo-
gli, saj smo sposobni dolg brez 
problemov odplačevati.

Ideja o pokrajini Posavje 
je zaenkrat propadla. Kot 
vemo, vaša stranka ne zago-
varja pokrajin?
Dejansko naša stranka zago-
varja manjše število pokrajin, 
od šest do osem, in v vsakem 

primeru imamo malo možno-
sti, da Posavje postane pokra-
jina. Sama, ki živim v Posavju, 
pa si ne znam predstavljati, 
da to ne bi postali in da bi se 
morali priključiti h kakšni dru-
gi regiji. Za nas to ne bi bilo 
dobro, mislim, da si ta status 
zaslužimo. Če smo že obreme-
njeni z vsem mogočimi držav-
nimi projekti, je prav, da nas 
tako jemljejo in bomo veli-
ko lažje živeli v tem svojem s 
številnimi državnimi projekti 
obremenjenem okolju. 

Smo Posavci med sabo dovolj 
povezani? 
Kakor kdaj. Zdi pa se mi, da 
vendarle pri pomembnih odlo-
čitvah le znamo stopiti skupaj.

Volitve so pokazale, da ima 
vaša stranka v občini precej 
podpore. Kakšna bo vaša vlo-
ga pri sodelovanju med drža-
vo, vlado in občino? 
To je res, do sedaj je bil to 
najboljši volilni rezultat za 
našo stranko. Verjamem, da 
bo imela nova vlada korek-
ten odnos do vseh občin, tudi 
do brežiške. Kolikor bo pa po-
trebno, če bo potrebno, pa 
bom poskušala delovati v ko-
rist naše občine, da bom pri-
pomogla k dobrim odnosom. 
A kot veste, podžupanja opra-
vlja tiste naloge, za katere jo 
zadolži župan. Ne vidim, da 
bi imela pri tem kakšno po-
membnejšo vlogo.

Za konec, kaj vas je vodilo 
pri odločitvi za mesto podž-
upanje?
Imela sem teden dni za pre-
mišljevanje in potem sem se 
odločila. Toda pri tem me ni 
vodilo nič drugega kot to, da 
imam silno rada pozitivne lju-
di, saj sem tudi sama rada 
taka in želim tako delovati. 
Res je, da vedno ne uspeva 
tako, kot bi si želela, se pa ve-
dno znova trudim, da delujem 
široko, pozitivno in čim bolj 
dostopno do vseh, s katerimi 
se srečujem?

Ste prejeli veliko čestitk?
Kar precej in verjamem, da so 
bile resnične in dobronamer-
ne, čeprav mislim, da je bila 
kakšna izmed njih izrečena 
tudi skozi stisnjene zobe. 

Marija Kalčič Mirtič

Milena Jesenko

KRŠKO - Krška Upravna enota je minulo soboto pripravi-
la dan odprtih vrat za občane z namenom, da jim pred-
stavi delovanje, naloge in tudi pristojnosti. Kot je v pogo-
voru dejala načelnica mag. Lidija Božič, gre za promocijo 
storitev, saj se želijo občanom čim bolj približati, jim pri-
sluhniti in z njimi poiskati najboljše možne rešitve, ki jim 
jih ponuja zakon. 

Po besedah Božičeve Upravna enota Krško redno zaposluje 
48 oseb ter je razdeljena na tri oddelke - Oddelek za uprav-
no notranje zadeve, Oddelek za prostor in občo upravo ter 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo. Pokriva-
jo območje občin Krškega in Kostanjevice na Krki. Letos so, 

kakor je še povedala Božičeva, nadgradili in osvežili delo-
vanje strategije do leta 2013. Analizirali so tudi delovne so-
bote in ugotovili, da se je število strank od minulega leta 
zmanjšalo, zato so temu primerno prilagodili delovno silo. 
Še največ povpraševanja v tem času je po vozniških in tudi 
drugih osebnih dokumentih. Kot so ocenili, zelo dobro so-
delujejo z obema občinama, uspešno je sodelovanje tudi z 
ostalimi upravnimi enotami, s katerimi si izmenjujejo do-
bro prakso. V načrtu pa imajo še sodelovanje s fakultetami. 
V mesecu juniju so obnovili ISO standard in že tudi prido-
bili certifikat, trenutno pa so v obdobju samoocenitve, kot 
ocenjevanje po evropskem modelu za ocenjevanje kakovo-
sti v javnem sektorju CAF. Svojo dobro prakso oz. izkušnje 
tudi uspešno posredujejo širši javnosti na raznih konferen-
cah, je za zaključek povedala Božičeva. Udeležili so se je 
v Atenah, sodelovali so na dnevih slovenske uprave, pa tudi 
na ministrski konferenci dobrih praks, kjer so objavili svoje 
strokovne prispevke. 

M. Kalčič M.

Dan odprtih vrat na 
krški upravni enoti

Z dneva odprtih vrat Upravne enote Krško, ko smo v 
fotografski objektiv ujeli vodje oddelkov.

BIZELJSKO – Na martinovo se v Krajevni skupnosti Bizeljsko 
spominjajo izselitve 3011 krajanov leta 1941. Zato v sklopu 
prireditve ob krajevnem prazniku tradicionalno Krajevna or-
ganizacija Društva izgnancev položi cvetje in sveče ob spo-
meniku v središču naselja. Podpredsednik Franc Balon je v 
govoru izpostavil, da je to dan, ki se ne sme ponoviti, a tudi 
pozabiti ne. V svečanosti ob polaganju cvetja in sveč so so-
delovali učenci OŠ in Moški pevski zbor Bizeljsko. 
Prisrčen kulturni program v bližnjem Zadružnem domu, ki 
so ga obarvali s temo vinogradništva in martinovega, je pri-
spevalo preko 60 učencev tamkajšnje OŠ, omenjeni doma-
či pevski zbor, ki je v goste povabil še pevce iz Goriških Brd 
in ljudski pevci. 

Podžupanja Patricia Čular je v pozdravu krajanom izposta-
vila, da Občina Brežice vidne rezultate dosega prav zara-
di dela svojih krajank in krajanov. Predsednik Krajevne sku-
pnosti Franci Kelher je kot največjo pridobitev izpostavil 
otvoritev nove šole z vrtcem lani decembra. Kljub omeje-
nim sredstvom pa so letos modernizirali cestni odsek Dra-
meljšek, sanirali več manjših odsekov javnih poti v skupni 
vrednosti 36 tisoč evrov, zgradili 9 tisoč evrov vreden vo-
dohram na Boštu, samo za vzdrževanje in sanacijo vodovo-
da prispevali 57 tisoč evrov ter poskrbeli za projektno do-
kumentacijo za pločnik v Stari vasi. V letu 2009 nadaljujejo 
s sanacijo vodovodnega omrežja, modernizacijo ceste Iste-
nič – Kojance, obnovo avtobusnih postajališč, ureditvijo jav-
ne razsvetljave na Kumrovški cesti do pokopališča ter pri-
dobivanjem projektne dokumentacije za ureditev Vinarske 
ceste. 

Suzana Vahtarič 

Martinovo - krajevni praznik 

Predsednik KS Kelher, v ozadju MPZ Bizeljsko

Ob izteku prazničnih prireditev letošnjega Brežiškega oktobra je župan Ivan Molan nekoliko presenetil z ime-
novanjem Milene Jesenko, občinske svetnice in upokojene dolgoletne ravnateljice brežiške osnovne šole, za 
novo neprofesionalno požupanjo. Kot je poudaril župan, naj bi Jesenkova s svojim delovanjem razbremenila 
njega in podžupanjo Čularjevo, da bosta lahko več časa namenila projektom in razpisom. Po nedavni seji bre-
žiškega občinskega sveta, na kateri je prvič sodelovala v novi vlogi, smo podžupanjo prosili za kratek pogovor.
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Najverjetneje…

Najverjetneje se bo moja dol-
goletna prijateljica prepozna-
la. K njej zaidem po kakšen ža-
rek, kadar imajo na podstrešju 
demoni glavno besedo. Ali sem 
čisto okej in mi čas ne nareku-
je bezljanja. Najverjetneje ne bi 
nikoli posumila, da tudi  joče. 
Da joče, kadar je žalostna, ka-
dar je jezna in kadar se je polasti smeh iz obupa, mi 
je dejala, ko sva premetavali pameti o intimi solza in 
joka. Ta moja prijateljica! Pred leti, ko sva  otročad 
častili z Gardalandom, naju je po prvi naporni tretji-
ni nagradila z dvema kapučinoma za 5000 lir. Ko se 
mi je čisto zameglilo ob ceni, ki je nisem znala preve-
sti v slovenske dinarje, sem se srečala s prosvetitelji-
co. Nasmejano, pripravljeno, da sivino posrebri. Ka-
kšna eleganca! Najverjetneje v naravi, v biti še tako 
bližnjega vedno lahko spoznaš nove tančice, ki jih ne 
obeša vesoljstvu kar tako v tri dni.    

»Najverjetneje« sem, smo od 21. septembra tolikokrat 
slišali, da je beseda postala neprebavljiva. Kaj never-
jetneje? Členim, »da« ali »ne« najverjetneje? Lahko 
je eno ali drugo. Borut Pahor kot potrjeni predsednik 
nove vlade, ki se že v začetku mandata spopada  z Ve-
likimi Imeni in Enigmami Enigem… Najverjetneje še 
s kom in s čim, kar se suče na političnem disku za ne-
znansko plačane položaje. Volivci, državljani pač na-
daljujemo bitko s hudimi mravljicami nekje v enem 
vrtljajčku tega diska. Tako vidim ta dolg nov začetek 
naše države v materi Evropi. Ko Bruselj grozi zaradi 
cestnih vinjet, Italijani z zapiranjem slovenskih šol, 
na Koroškem mrgoli Haiderjev duh, doma se zapira-
jo vrata tovarn… In s(m)o za vsem ljudje – delavci in 
skoraj bivši delavci, šolajoča se mladina, upokojenci, 
pa položajev željne garniture, menedžerji, ki najver-
jetneje ne bodo postali delavci z mesečnimi štiristoti-
mi evri…

Če bi imela možnost in pravico na najverjetneje sve-
tovno zgodovinski dan, 4. novembra 2008, bi svoj glas 
dala Baracku Obami. Ki sem ga „izvolila“ takoj, ko 
je stopil v igro. Večina Američanov, zlasti mladih, z 
izvolitvijo Baracka Obame za svojega 44. predsedni-
ka preseže same sebe. Ves svet je presegel sebe, saj je 
bilo videti, kot da (ga) volimo vsi na počez in na vseh 
kontinentih. Preseči ta antisemitizem, to rasno segre-
gacijo, je napredek vsega človeštva, neverjeten za pet-
deset, sto in več let nazaj A je oboje žal še danes nav-
zoče.

Slovenski B in ameriški B bosta v prihodnjih štirih 
letih grizla ogabno kislo jabolko. Z razumom, silno 
potrpežljivostjo in zategovanjem (od nosa do ust sko-
rajda ni več kaj zategovati), pa brez velikih pričako-
vanj množic, da se bodo naslednje jutro prebudile v 
jasne poti, ta svet najverjetneje čaka še neka priho-
dnost. Italijanski dijaki in študentje, ki so stopili ob 
bok slovenskim, avstrijski Korošci, ki so obsodili apel, 
da je vstop slovenskim in hrvaškim kupcem v avstrij-
sko trgovino prepovedan, je že obet. Hočem verjeti - 
najverjetneje je še kje kaj in kdo, ki vzdržuje to upa-
nje.

Ljudem, ki ne vedo, kam bi z evropsko brezmejnostjo, 
ker ima delež Evropejcev še vedno meje, antisemiti-
zem, nacionalne in druge segregacije zasidrane v svo-
ji drobovini. Nenazadnje - ali nismo vsi državotvorni 
element v neki državi? V neki skupnosti, združenju, 
uniji, ki je Evropa?  Je že res, da nam ni treba kar 
kloniti pred Brusljem in Evropo zaradi vinjet. Ven-
dar tudi  Podalpci potujemo v Novo mesto, Ljubljano, 
na Obalo ali na božjo pot na Brezje enkrat, dvakrat, 
trikrat letno. In zato res ne bi rabili kupovati polle-
tne, ampak tedensko ali vsaj desetdnevno vinjeto. 

Najverjetneje, da. Saj smo več kot državotvorni, ker 
hočeš nočeš podpiramo trmo, muhe odhajajočega in 
prihajajočega prometnega ministra, kupimo vinjeto 
in odpeljemo drag evro zaradi nujnosti ali zabave na 
drug konec države. Kar je najverjetneje pretok dobrin 
in najverjetneje, da, le ena huda mravljica iz zgor-
njega diska, katere pamet je zbezal na plano Bruselj. 
Opita od najverjetnejših hlapov sreče(!?) vam naz-
dravljam in vas lepo pozdravljam! 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

Nacionalni projekt Starejši 
za starejše, ki je letos ste-
kel tudi po občinah Krško, 
Brežice in Sevnica, so za-
čeli upokojenci prostovolj-
ci pod okriljem Pokrajinske 
zveze po DU izvajati z name-
nom, da prepoznajo potrebe 
in pomagajo osebam, starej-
šim od 69 let v svojem oko-
lju, ki potrebujejo različne 
oblike pomoči, bodisi da so 
bolne, invalidne ali osamlje-
ne. Kakor je povedala regij-
ska koordinatorka projekta 
Darinka Volčanšek, se pri 
izvajanju projekta soočajo 
tudi s težavami, saj se, ker 
prostovoljstvo še ni zakon-
sko in sistemsko urejeno, za 
prostovoljno delo odloči pre-
malo upokojencev, pri tem 
pa se soočajo tudi s težava-
mi pridobivanja podatkov o 
številu in naslovih starejših 
oseb na določenem območju 
s strani Rdečega križa, ki za-
radi Zakona o varstvu zaseb-
nih podatkov ne izda podat-
kov iz svoje baze. 

Po do sedaj opravljenih obi-
skih pri starejših osebah na 
območju vseh treh občin so 
v Pokrajinski zvezi DU Posav-
je prišli do zaključka, da se 
težave s pridobivanjem pro-
stovoljcev pojavljajo v urba-
nih središčih, saj je na pode-
želju v veliki meri prisotna 
še medsosedska pomoč, da 
se življenjske razmere razli-
kujejo tudi po občinah gle-
de na razvitost občine, stan-
dard in višino pokojnin, 
predvsem pa, da so upoko-
jenci kljub slabim pokojni-
nam še vedno močan člen v 
družinah, naj si bodi zaradi 
denarne pomoči otrokom in 
celo vnukom, ali zaradi dru-
gih potreb, kot je njihova 
pomoč v gospodinjstvu, pri 
varstvu vnukov ipd. Problem 
se pojavi predvsem pri ti-
stih osebah, ki jim umre za-
konski partner, in se te so-
očijo ne le z osamljenostjo, 
temveč tudi z vprašanjem, 
kako vzdrževati nepremični-
no. Skladno s tem se izkazu-
je vse večja potreba po va-
rovanih stanovanjih, slednjo 
pa, kakor je povedala Vol-
čajnškova, spremlja boja-
zen, da si te oblike nasta-
nitve starejša oseba ne bo 
mogla zaradi materialne-
ga stanja privoščiti. Ob tem 
so zaznali tudi potrebo, da 
bi Centri za socialno delo (v 
nadaljevanju CSD) izvajali 
pomoč na domu v širšem ob-
segu, vendar je tudi ta po-
gojena s plačilom.

V Krškem 
30	odstotkov	
Brežičanov

Po besedah Marjane Sečen, 
direktorice CSD Krško tre-
nutno pomoč na domu sku-
pno 160 osebam na območju 
občine Krško izvaja 16 oseb 
vse dni v letu, ki med dru-
gim razvozijo na dan tudi 

Posvet o kvaliteti življenja starejših v Posavju

Težave prostovoljnega dela 
za pomoč starejšim
KRŠKO – Na Občini Krško je 6. novembra potekal regijski posvet na temo Kvaliteta življenja starejših v 
regiji Posavje, ki so se ga udeležili predstavniki Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja in Zve-
ze DU Slovenije, posameznih krajevnih DU, Centrov za socialno delo, Zdravstvenih domov, Domov sta-
rejših občanov, Rdečega križa, Občin in drugi. Tema se je navezovala na nacionalni projekt Starejši za 
starejše, ki pa v lokalnem okolju vendarle ni zaživel povsem po pričakovanjih.

preko 100 toplih obrokov. 
Ob tem vodijo pod okriljem 
CSD po DU, Društvu invali-
dov in v Domu starejših ob-
čanov (v nadaljevanju DSO) 
tudi skupine za samopomoč, 
pomagajo pri urejanju insti-
tucionalnega varstva, ven-

dar razpoložljivih kapacitet 
v občini Krško primanjku-
je, zaradi česar so primora-
ni iskati ležišča tudi v dru-
gih regijah. Kakor je ob tem 
dejala Jožica Mikulanc, di-
rektorica krškega Doma sta-
rejših občanov, je od sku-
pno 212 stanovalcev Doma 
pri njih nastanjenih 30 od-
stotkov starejših občanov iz 
občine Brežice, sicer bi raz-
položljive kapacitete za-
dostovale za število potreb 
starejših občanov na obmo-
čju občine Krško. Prvih 22 
varovanih stanovanj bo v ne-
posredni bližini DSO predvi-
doma zgrajenih že do konca 
prihodnjega leta, kar naj bi 
vsaj delno pripomoglo k raz-
rešitvi nastanitev oseb, ki so 
opravilno sposobne in kate-
rim bodo na voljo tudi uslu-
ge in storitve DSO. Hkrati je 
Mikulančeva izpostavila, da 
bi bila za zagotavljanje kva-
litete bivanja starejših oseb, 
njihovih potreb in preživlja-
nja interesnih dejavnosti, z 
namenom izvajanja dnevne-
ga varstva, še kako dobrodo-
šla gradnja še enega objekta 
v obliki Centra za starejše. 

V CSD Sevnica po besedah ko-
ordinatorke pomoči na domu 
Vesne Povše nudijo storitve 
skupno 53 občanom. Pri tem 
je opozorila, da so ne glede 
na participacijo Občin cene 
za uro storitve še vedno za 
marsikaterega občana previ-
soke, zaradi česar so primo-
rani storitve tudi skrajšati 
oziroma jih opraviti v manj-
šem obsegu. Ob pomanjkanju 
kadra, ki bi pokrilo razgibano 
območje občine Sevnica, pri-
manjkuje tudi negovalk. Ka-
drovska podhranjenost, nor-
mativno delo in neavtonomna 
politika dela je pravzaprav 
prisotna v vseh CSD, ki pa se-
veda ob omenjeni pomoči na 
domu starejšim osebam po-
leg prve socialne moči prav-
zaprav opravljajo vse trans-
ferje od rojstva do smrti. 

Videti je, da je pravzaprav 
področje socialne pomo-
či najslabše organizirano na 
področju občine Brežice, je 
na posvetu zaključila breži-
ška podžupanja za področje 
družbenih dejavnosti Mile-
na Jesenko, saj ob tem, da 

imajo glede na število pre-
bivalcev najmanj razpolo-
žljivih bivanjskih kapacitet v 
Domu upokojencev Brežice, 
je deležnih pomoči na domu 
70 občanov. Jesenkova je iz-
razila upanje, da bo izka-
zan interes iz privatne sfe-
re za gradnjo novega Doma 
upokojencev v Brežicah ob-
rodil sadove, pri tem pa je 
izrazila tudi nujnost koordi-
niranega dela vseh institu-
cij, vladnih in nevladnih or-
ganizacij, ki se ukvarjajo s 
problematiko starejših. Ob 
tem pa tudi, da se področje 
prostovoljnega dela ne ure-
di samo z vidika zakonoda-
je, temveč tudi na podro-
čju davčne zakonodaje, saj 
so po sedaj obstoječi upo-
kojenci z dodatno obdavči-
tvijo kaznovani za kakršno 
koli delo upokojencev, kar 
je v nasprotju z vsaj navide-
zno izkazanim interesom dr-
žave, da bi ohranila ljudi v 
tretjem življenjskem obdo-
bju čim dlje aktivne in druž-
beno koristne.

Različni vidiki 
prostovoljstva
Sicer pa sta se v razpra-
vo vključili tudi predstavni-
ci patronažne službe zdra-
vstvenih domov Sevnica in 
Krško. Patronažno zdra-
vstveno oskrbo na domovih v 
obeh občinah izvaja po pet 
patronažnih sester. Obe sta 
na posvetu opozorili na pro-
blematiko prekratke bolni-
šnične oskrbe, saj osebe po 
odpustu potrebujejo stro-
kovno nego tudi na domu, za 
kar pa ni usposobljena vsa-
ka oseba. Kakor je poveda-
la sekretarka Območnega 
združenja Rdečega križa Kr-
ško Mojca Vizler, v RK že vr-
sto let na prostovoljni bazi 
izvajajo programe pomo-
či za starejše. Ob tem ima-
jo v krajevnih organizacijah 
organizirano tudi psiho-soci-
alno pomoč, spremljajo sta-

rejše občane k zdravniku, 
izvajajo meritve krvnega tla-
ka in sladkorja, pripravljajo 
predavanja in usposabljajo 
prostovoljce za delo s sta-
rejšimi, imajo mesečne ko-
ordinacijske sestanke, orga-
nizirajo družabna srečanja 

za starejše, bolne in invali-
dne osebe pa obiskujejo po 
domovih, pri čemer vključi-
jo tudi podmladek RK, ki de-
luje po šolah. Vizlerjeva je 
delo RK ocenila kot dobro, 
saj konstruktivno sodeluje-
jo tudi z vsemi ostalimi služ-
bami in institucijami, kate-
re tudi obveščajo o primerih 
odkritega nasilja nad starej-
šimi v družini. 

Ob številnih razpravah na 
pričujočem posvetu smo 
kot poslušalci vendarle lah-
ko zaključili, da je za sta-
rejšo populacijo v naši regi-
ji še vedno relativno dobro 
poskrbljeno. Kakor smo tudi 
na podlagi slišanih razprav 
predstavnikov ZDUS, ki so 
prišli iz Ljubljane in Celja, 
zaključili, da se potrebe sta-
rejše populacije v večjih ur-
banih središčih vendarle raz-
likujejo od potreb starejših 
v manjših mestih ali na po-
deželju. Med drugim gre pri 
starejših v mestnih središčih 
za drugačno vrsto odtujeno-
sti in osamljenosti kakor pri 
nas, kjer sosed pozna sose-
da, in resnici na ljubo tudi, 
da imajo starejši v večjih 
mestih tudi večjo strokov-
no zaledje in pomoč s strani 
mestnih in četrtnih DU, saj 
tam, kakor smo lahko sliša-
li, opravljajo starejšim sve-
tovanja kot prostovoljci de-
nimo upokojeni ekonomisti, 
sociologi, zdravniki. Zato se 
tudi pomen prostovoljstva 
nedvomno razlikuje, še po-
sebej ob dejstvu, da prosto-
voljci na našem območju že 
delujejo pod okriljem RK. 
Zato bi bilo domala nujno, 
da si ne bi podajali kljuke 
pri posamezniku in razvre-
dnotili delo enega ali druge-
ga, da se dogovorijo, kateri 
od njih bo opravil obisk pri 
posameznem starejšem ob-
čanu in kaj njihovo prosto-
voljno delo pri tem obsega.

Bojana Mavsar

Z letošnjega srečanja posavskih upokojencev v Krškem
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VELIKI TRN - V soboto, 27. oktobra, smo se člani Društva 
za ohranitev podeželja Veliki Trn zbrali na Pustovi doma-
čiji v Novi Gori, kjer smo v živahnem in humorja polnem 
vzdušju obujali slovensko tradicijo ličkanja koruze. 

Ob sproščenem pogovoru in pripovedovanju šal se je nezlič-
kan kup hitro manjšal, po parih povezani koruzni storži pa 
so se hitro nalagali na kupe, zato so jih fantje začeli obešati 

pod streho kozolca. Vmes se je točil cviček, pridne domače 
roke pa so napekle peciva za priboljšek. Seveda gospodinja 
ni pozabila pod kup koruze skriti darila, da jih najdejo pri-
dne roke ličkarja. Ob pogovoru in smehu  je kup hitro splah-
nel, samo pospravili smo še in pometli, zatem pa je sledila 
še slastna pogostitev in zabava pozno v noč ob zvokih har-
monike. Bil je lep družaben dogodek, s katerim smo poka-
zali našo ljubezen do podeželja in tradicije.  M. P.

Ličkanje koruze pri Pustovih

BREŽICE - Pri društvu upokojencev Brežice poleg ostalih de-
javnosti izvajamo tudi športne aktivnosti. Aktivni smo v še-
stih športnih panogah. Najbolj aktivna je ekipa v ruskem ke-
gljanju in ekipa kegljačev, ki pa nimajo pravih pogojev za 
vadbo, saj v bližini ni kegljišča. Vsako leto se spomladi izva-

jajo pokrajinska prvenstva v vseh panogah, v jeseni pa dr-
žavna prvenstva, kjer nastopijo pokrajinski prvaki.
Letos so bili pokrajinski prvaki ekipe v pikadu, ruskem ke-
gljanju in kegljanju. V začetku oktobra smo se udeležili dr-
žavnega prvenstva v pikadu in kegljanju, kjer so kegljači 
zasedli 3. mesto med 12 ekipami. Ker hodimo pred pokra-
jinskim prvenstvom in državnim na treninge v Hrastnik, so 
stroški veliki, vendar pa kljub temu vsako leto dosegamo do-
bre rezultate. Ker upokojensko društvo nima finančnih sred-
stev za normalno vadbo, si želimo, da bi nam namenili več 
sredstev, saj bi tako tudi športniki upokojenci lahko še raz-
širili svoje dejavnosti. 

Ivan Veble

Aktivni brežiški upokojenci

Ekipa kegljačev (v belih majicah) na državnem 
prvenstvu v Celju

Nadzorni svet Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. 
SEVNICA, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica razpisuje 
na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS št. 32/93) prosto delovno mesto 

DIREKTOR ( m/ž)
Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Kandidati za direktorja morajo poleg splošnih pogojev, 
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:

da imajo VII. ali VI. stopnjo izobrazbe tehnične ali 
družboslovne smeri,
da imajo vsaj pet let delovnih izkušenj v stroki, od tega 
vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih,
da imajo sposobnost za uspešno gospodarjenje in 
organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih 
zaposlitev,
da predložijo program razvoja Javnega podjetja Komunala 
d.o.o. Sevnica

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
in dosedanjih delovnih izkušnjah ter program razvoja 
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pošljite v 14 
dneh po objavi razpisa na naslov: Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica, Splošna služba, Naselje heroja Maroka 
17, 8290 Sevnica s pripisom » Za razpisno komisijo«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po preteku 
prijavnega roka.

Nadzorni svet

•

•

•

•

Na slovesnosti so zbranim 
spregovorili župan Molan, 
Boranič, podpoveljnik Ga-
silske zveze Slovenije Ja-
nez Groboljšek, predstav-
nik MORS-a Igor Nered in 
predstavnik podjetja Webo 
Borut Satler. Svečanosti so 
prisostvovali gasilci in ga-
silke prostovoljnih gasilskih 
društev iz brežiške občine, 
pa tudi gostje iz sosednje 
Hrvaške – iz Dubrave, Brdov-
ca in Male Erpenje ter pred-
stavniki gasilskih zvez sose-
dnjih občin Krško in Sevnica.  
 
Župan Molan se je ob tem 
zahvalil svetnikom brežiške-
ga Občinskega sveta za po-
sluh pri nabavi in tudi osta-

Avto lestev že v rokah 
brežiških gasilcev
BREŽICE - V soboto, 8. novembra, so pred zgradbo brežiške Gasilske zveze opravili slovesno predajo ga-
silske avto lestve s pregibnim zglobom Magirus oznaka 23-12 GL, ki omogoča reševanje na višini do 32 
metrov. Po tedenskem usposabljanju gasilcev so izvedli tudi prikaz in kot prva so v višino dvignili breži-
škega župana Ivana Molana in predsednika brežiških gasilcev Mihaela Boraniča. 

lim, ki so pripomogli pri več 
kot 600.000 evrov vredni in-
vesticiji. Od tega je obramb-

no ministrstvo zagotovilo pr-
vih 120.000 evrov, 30.000 
evrov je že prispevala breži-

ška občina, preostali znesek 
bo izplačan po obrokih. 

Gasilska zveza je podelila 
tudi zahvalne plakete orga-
nizacijam in posameznikom, 
ki so jih prejeli: Občina Bre-
žice, župan Ivan Molan, Mi-
nistrstvo za obrambo Repu-
blike Slovenije, Igor Nered, 
podjetje Webo, Borut Satler 
in strokovni sodelavec Obči-
ne Brežice za zaščito in re-
ševanje Vinko Cvetkovič. 

Slovesna predaja je bila tudi 
kulturno obarvana, saj so jo 
popestrili ločki godbeniki, 
program pa je povezala Mi-
haela Gerjevič.

 M. K. M. 

Trak sta prerezala brežiški župan Ivan Molan in 
predsednik GZ Brežice Mihael Boranič.

Začetki izgradnje čistil-
ne naprave, kakor je v na-
govoru poudaril brežiški žu-
pan Ivan Molan, segajo v 
leto 2002, dve leti kasneje 
so pridobili gradbeno dovo-
ljenje, leta 2006 pa je prišlo 
do podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju z okoljskim mini-
strstvom ter istega leta tudi 
do podpisa pogodbe z izva-
jalcem del Primorje kot naj-
ugodnejšim ponudnikom. 

Biološka čistilna naprava se 
nahaja na nasutem platoju 
pri Mostecu na površini ne-
kaj več kot 5.000 m2 in je se-
stavljena iz več delov. To so 
poleg upravne zgradbe še či-
stilni bazeni in merilna me-

Odprli brežiško čistilno napravo
MOSTEC - V torek, 28. oktobra, so v počastitev občinskega praznika slovesno odprli čistilno napravo in 
kanalizacijo Brežice, ki je locirana pri Mostecu v KS Dobova. Zbranim so spregovorili župan Ivan Molan, 
predsednik KS Dobova Mihael Boranič in direktor podjetja Primorje Marijan Mučič. S kulturnim progra-
mom je nastopil kvintet ločkih godbenikov, dogodek je povezovala Janja Rostohar. 

sta za kontrolo prečiščene 
vode, ki jo nato spustijo v 
reko Savo. Napravo name-
njajo za čiščenje komunalnih 

odpadnih voda Brežic in oko-
lice, novi kanalizacijski ce-
vovodi v izmeri preko 8.500 
m pa izboljšujejo okoljsko 
situacijo mesta in okoliških 
naselij. Z njo bodo poveza-
na naselja Brežice, Gornji 
Lenart, Čatež ob Savi, Mo-
stec, Bukošek, Sela pri Do-

bovi, Glogov Brod in Cundro-
vec. Nanjo bodo priključili 
že obstoječa omrežja Dobo-
vo, Gabrje pri Dobovi, Mali 
in Veliki Obrež, Mihalovec, 
Rigonce in Loče. Končna 
obremenitev je 13.500 enot, 
kar naj bi zadostovalo za na-
daljnjih 50 let. Vrednost ce-
lotnega projekta je 25 mili-
jonov evrov, 10 milijonov so 
pridobili iz evropskega kohe-
zijskega sklada.  

Ob tem dogodku je sprego-
voril tudi predsednik dobo-
vske KS Mihael Boranič, ki 
je dejal, da je čistilna na-
prava velika pridobitev tako 
za občino, kakor tudi za KS, 
saj bo pripomogla k čistejše-
mu okolju. Brežiška čistilna 
naprava je že pričela posku-
sno obratovati. 

M. Kalčič M. 

BIZELJSKO – Tamkajšnje turistično društvo je v nedeljskem 
jutru, 19. oktobra, v središče naselja privabilo številne po-
hodnike, ki so se v megli odpravili po lani odprti Grajski 
poti. A so bili kmalu nagrajeni, saj jih je pri vzpenjanju na 6 
km poti že čez nekaj sto metrov obsijalo sonce. 

Pot se ves čas vzpenja, najprej med vinogradi nudi pogled na 
farno cerkev sv. Lovrenca, na vinske hrame in znameniti Lu-
sthaus ter oddaljeno Obsotelje na eni in del Vidove poti pod 
Špičkom na drugi strani. Skozi Drenovec in Bukovje pot vodi 
mimo številnih vinogradniških domačij, v vinski kleti Pr Mrazi 
imajo znamenito zbirko majolik, staro kmečko orodje na sta-
ri domačiji Franca Premelča Puhpinterja pod podružnično 
cerkvijo sv. Antona je ta popotnikom tudi razkazal. Skozi Li-
povec (lipov gozd) se pot vzpenja skozi naselje in manjši gozd 
do Bizeljskega gradu, vendar so popotniki zavili po Grajski 
poti proti Kupcam, mimo cerkve sv. Magdalene in vinogradni-
ških domačij do gradu, kjer je pohodnike po treh urah čakala 
pogostitev z bizeljsko kapljico in kostanjevim piknikom. 

S.Vahtarič

Z Bizeljskega po Grajski poti 

Ob informativni tabli v središču Bizeljskega

BREŽICE – Občinski praznik so v soboto, 25. oktobra, s posta-
vitvijo amaterske radio postaje S59ACP pred spomenikom 
Kose na Bizeljski cesti obeležili tudi brežiški radiomaterji, 
ki delujejo v Radioklubu Elektron Brežice. Kakor je ob tem 

dogodku povedal predsednik Anton Hribernik, imajo zain-
teresirani mimoidoči možnost spoznati več vrst radioama-
terskega delovanja, ki je prišlo do izraza tudi v minuli osa-
mosvojitveni vojni za Slovenijo, predvsem pa ne zataji v 
primerih, ko odpove žična povezava.  M. K. M. 

Predstavitev radioamaterjev 
pri spomeniku Kose

Radiomaterska ekipa na predstavitvi delovanja na 
Bizeljski cesti v Brežicah

Udeleženci otvoritve pri ogledu čistilne naprave
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POSAVJE - Na pobudo občinskih Svetov za preventivo občin 
Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki je v soboto, 
25. oktobra, na celotnem področju Posavja potekala sku-
pna, že tradicionalna jesenska akcija „Brezhibno vozilo - je 
varno vozilo“. Akcija je potekala v sodelovanju z vsemi po-
licijskimi postajami v Posavju, Združenjem šoferjev in avto-
mehanikov iz Brežic in Krškega ter osebjem tehničnih pre-

gledov Integrala iz Brežic, Avtoline iz Krškega in Sava avta 
iz Sevnice. 
S pomočjo policistov Policijskih postaj iz Brežic, Krškega in 
Sevnice ter kontrolorjev iz tehničnih pregledov so na tere-
nu delovale strokovne ekipe, ki so na devetih različnih loka-
cijah v Posavju opravljale vizualne preglede motornih vozil 
ter ugotavljale tehnično brezhibnost vozil. Člani Združenja 
šoferjev in avtomehanikov pa so ustavljenim voznikom deli-
li brošure Sveta za preventivo in vzgojo na temo varne ude-
ležbe v prometu.
Skupaj je bilo kontroliranih 133 vozil, od katerih je bilo pri 
ugotavljanju tehnične brezhibnosti kar  četrtina takšnih, ki 
so imeli nedelujoča svetlobna telesa. Med pregledom pnev-
matik je bilo ugotovljeno, da je kar nekaj vozil že opremlje-
no z zimskimi gumami, ostali pa so bilo opozorjeni na priha-
jajočo zimo in na zahteve zakonodaje glede zimske opreme 
vozil. Tudi letos je opazna povečana zavest voznikov pri pri-
vezovanju z varnostnim pasom.
Akcija je bila s strani ustavljenih voznikov pozdravljena, saj 
je bila izključno preventivne narave in so bili samo opozor-
jeni na morebitne pomanjkljivosti na vozilih. 

Igor Ilovar, predsednik SPV Brežice

Posavska akcija „Brezhibno 
vozilo - je varno vozilo“

Preventivni pregled vozila

Diagnoza+

KAKO do ZAVAROVANJA in dodatnih informacij?
- preko naših poslovalnic
- preko klicnega centra na brezplačni telefonski številki 080 20 60
- preko spletne strani www.vzajemna.si

Mitja ima težave z bolečinami v roki, zato ga je 
osebni zdravnik napotil na specialistični pregled 
k zdravniku specialistu nevrologu.

VzajemnaDiagnoza+ - zavarovanje za specialistične 
zdravstvene storitve vam omogoča, da takrat, ko zbolite ali 
se poškodujete, hitro obiščete zdravnika, ugotovite vzrok 
svojih težav in pričnete z ustreznim zdravljenjem.

Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne d.v.z.  / * Navedeni primer je informativne narave.

Sklenjeno ima zavarovanje VzajemnaDiagnoza+, zato je poklical v 
asistenčni center, kjer so mu posredovali naslove nevroloških ambulant 
in informacijo o čakalnih dobah. Najkrajša čakalna doba za pregled v 
javnem zdravstvenem sistemu je nekaj mesecev, zato se je odločil, 
da bo obiskal ambulanto, ki deluje v okviru mreže VzajemnaNET.
V asistenčnem centru so mu uredili obisk v pogodbeni nevrološki 
ambulanti, ki jo je obiskal čez teden dni. V ambulanti so mu opravili 
tudi vse potrebne preiskave in fizioterapijo, zdravljenje je zaključil v 
dobrem mesecu dni.*
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Najkrajša pot do zdravja.

DARILO
ob sklenitvi*

 - film iz serije 

Zdravo gibanje skozi 

življenje.
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Poslovna enota Novo mesto s poslovalnicami v Posavju:
Krško, Bohoričeva 9, tel 07 48 80 580; 

Brežice, Černelčeva 3a, tel. 07 49 63 980; 
Sevnica, NHM 29 (samo ob sredah), mob. 051 357 913.

•
•

•

DOLENJA VAS – Zadnjo oktobrsko nedeljo so v lepem in to-
plem jesenskem dopoldnevu dolenjevaški gasilci pripravi si-
cer že tradicionalni Pohod na Libno, ki ga obeležujejo v spo-
min na preminulega predsednika Gasilskega društva Dolenja 
vas Jožeta Goriška. Lepo število pohodnikov je krenilo pro-
ti vrhu Libne, kjer so se z vmesnimi postanki ob zidanicah 
in domačijah dodobra okrepčali, pri cerkvici svete Marjete, 
kjer se razprostre pogled, pa zaključili druženje z družab-
nim srečanjem.  M. K. M.

Pohod na Libno

KOSTANJEVICA NA KRKI – Analize iz leta 2006 so pokazale, da 
je zgradba Zdravstvene postaje (ZP) Kostanjevica na Krki ne-
ustrezno toplotno izolirana in kot taka velik potrošnik ener-
gije, pozimi za ogrevanje in poleti za hlajenje prostorov. 
V letu 2006 so zamenjali vsa okna, kar je bistveno vplivalo 

na toplotno izolacijo prostorov, nadaljevanje tega projek-
ta pa predstavlja horizontalno in vertikalno toplotno izola-
cijo. „Ta investicija bo odpravila slab videz objekta, hkra-
ti pa znižuje stroške energije in zmanjšuje emisije v okolje. 
S tem bomo izkoristili potenciale prihrankov in zmanjšamo 
obstoječo porabo energije za 46.000 kWh/leto oz. 25 od-
stotkov,“ je pojasnila višja svetovalka za družbene dejavno-
sti Občine Kostanjevica na Krki Anita Krajnc.
V proračunu za leto 2008 so za izvedbo toplotne izolacije 
namenili 143.300 evrov, od tega bo Občina Kostanjevica na 
Krki prispevala 81.524, Ministrstvo za zdravje 53.339, Zdra-
vstveni dom Krško pa 8.436 evrov. Dela izvaja podjetje Pam, 
gradbeno obrtniški inženiring d.o.o. iz Novega mesta, ki naj 
bi z deli končal predvidoma do 15. novembra letos. 

S.Vahtarič 

Kostanjeviška zdravstvena 
postaja v novi preobleki

Dela na ZP Kostanjevica na Krki gredo h koncu.

Koordinatorka projekta, pro-
fesorica angleščine Lea 
Opravž, je povedala, da so se 
po pripravljalnem sestanku v 
Istanbulu zdaj vsi udeleženci 
dveletnega projekta dobili na 
Senovem in dorekli projekt z 
naslovom Evropa in morja. 

Učenci vseh šol so že izdelo-
vali logotipe projekta, na Se-
novem pa so med tremi naj-
boljšimi iz vsake šole izbrali 
hobotnico, katere vsak krak 
predstavlja eno sodelujočo 
državo z njeno zastavo. Otro-
ci bodo delali na različnih 
podprojektih, izdelali sple-
tno stran s predstavitvijo pro-
jekta in njihovega dela, izde-

Comenius na Senovem 

Koordinatorji in ravnatelji šol udeleženk (Lea Opravž 
skrajno levo in ravnatelj Vinko Hostar skrajno desno)

SENOVO - Na OŠ Senovo so v  drugi polovici oktobra 
izvedli prvo srečanje koordinatorjev in ravnateljev 
iz še osmih šol iz Italije, Grčije, Turčije, Poljske, 
Nizozemske, Belgije, Litve in Nemčije, ki jo zasto-
pa predstavnik zasebne nemške šole na Kitajskem. 

lali slovar, kuharsko knjigo, 
igralne karte s predstavitvijo 
značilnosti držav, svetilnike 
svoje države, izmenjevali ve-
likonočne in božične čestit-
ke in še kaj. Koordinatorka je 
namreč dejala, da v projektu 
poudarjajo pomen spoznava-
nja kulture udeleženih držav 
med otroci, cilj je namreč iz-
menjava učencev in strokov-
nih delavcev. Glede na to, da 
gre za osnovno šolo, je iz-
menjava otrok v tujini tež-
ja, zato bodo učenci sodelu-
jočih šol izkušnje izmenjavali 
na videokonferencah. 
OŠ Senovo po besedah ravna-
telja Vinka Hostarja strmi k 
temu, da gostijo čim več do-

godkov, saj je po ravnatelje-
vih besedah smiselno vklju-
čevati profesorje in učence 
v projekte, tako namreč iz-
menjujejo izkušnje, bogati-
jo pedagoške prijeme in spo-
znavajo kulturo in tudi to je 
del učenja. Sicer pa je, kot 
je poudaril, projekt Come-

nius projekt Evropske unije, 
ki poteka že 12 let.  Senov-
čani so gostom pokazali le-
pote Slovenije, ogledali so si 
Ljubljano in slovensko obalo, 
se družili na folklorno glas-
benem večeru, sprejel jih je 
tudi župan. 

Suzana Vahtarič  

SENOVO, BRESTANICA - Tradicionalno martinovanje so konec 
minulega tedna pripravili tudi na Senovem in v Brestanici. Na 
Senovem je 7. novembra potekalo v organizaciji tamkajšnje 

Folklorne skupine DKD Svoboda, ki je v Dom 14. divizije pri-
vabila ne le krajane, temveč povabila tudi gostujoče ansam-
ble: Brodnike, Brežiške flosarje, Orione, Florjane, ansambel 
bratov Povše ter klub harmonikarjev Povše, nastopajočim pa 
se je ob nastopu domačih folkloristov pridružil tudi senovski 
kulturni in dramski ustvarjalec Ernest Breznikar. Po koncer-
tu je, kot se za martinovo spodobi, sledilo še prijetno veselo 
druženje, kajpak ob kostanju in moštu. 
Turistični in kulturni delavci Svobode  Brestanica pa so mar-
tinovanje pripravili 10. novembra, in sicer v gostišču Pohle, 
kjer so pripravili krst moštka, z napevi zdravičk pa je uprizo-
ritev dopolnjeval Moški pevski zbor Svoboda Brestanica. Tudi 
tu so se po ceremonialu krstitve mošta številni obiskovalci za-
bavali ob ponujenih dobrotah in žlahtni kapljici.  B. M.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - V soboto, 8. novembra, so člani 
dramske sekcije Kulturnega društvo Leskovec pri Krškem 
pod Arhovim kozolcem uprizorili martinovanje, s katerim 
tradicionalno ne le popestrijo kulturno, društveno in dru-
žabno dogajanje v kraju, temveč s prikazom načina življe-

nja ter pridelovanja vinske kapljice na naših rodovitnih 
gričih tako nekdaj kot danes ohranjajo bogato etnološko iz-
ročilo. Po scenariju Bernardke Zorko iz zavoda Vrbov Log 
so pretakanje vina duhovito uprizorili Boštjan Arh, Zdenko 
Perec, Mirjana Marinčič, Tanja Grebenc in Janez Kerin, 
igro, ki jo je režiral Rastislav Florjančič, pa so z instru-
mentalnimi in pevskimi vložki popestrili še Bučenski ram-
plači, mlada domača harmonikarja, trio Nori skomini in mo-
ška pevska zasedba Leskovški fantje. Piko na i, in da je 
mošt čisto vino postalo, pa je z blagoslovom poskrbel žu-
pnik Ludvik Žagar.  B. M.

Martinovanje v Leskovcu

Spredaj Ludvik Žagar, Boštjan Arh, Zdenko Perec, 
Tanja Grebenc in Janez Kerin, zadaj pa pevski sestav 
Leskovški fantje 

Za martinovo veselo na 
Senovem in Brestanici

Moštek, odigral ga je Tomaž Breznikar, se je v svoji 
razuzdanosti le stežka dal ukrotiti. Zadaj Mirko Avsenak.
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (37)
Prepričana sem, da nas 
opredeljuje način vzgoje, 
način na katerega smo 
preplezali ograje našega 
mesta in ljudje, ki so nas 
obdajali. Za vedno so ostali 
del našega bitja, pa čeprav se 
določenih stvari ne spomnimo 
v popolnosti. 
Svoja najzgodnješa leta sem 
preživela v Velikem Podlogu. 
Živeli smo v šoli, kjer je moj 
oče učil četrti razred. Iz šole je v naš prizidek 
vodil majhen hodnik, tako da sem k pouku hodila 
kar v copatih. Zavidala sem sošolcem, ki so se v 
šolo pripeljali z avtobusom, ali pa vsaj prišli peš. 
Nad nami je stanovala družina učiteljice Jelke. Z 
njenima sinovoma Igorjem in Alešem sva z bratom 
na veliko prijateljevala in ni minil dan, da se ne bi 
družili. Tako sem odraščala v izključno fantovski 
družbi in, preden sem videla prvo Barbie, odlično 
obvladala hodulje, plezanje po drevesih in 
rabutanje koruze, za kar se sosedom opravičujem. 
Ampak kaj bi poletni večeri brez pečenege koruze 
na našem vrtu, o kakšnem lahko moja Neli le 
sanja. Veliko dreves, trave, prostora za dirjanje in 
celo za učenje vožnje z motorjem. Igor bo že vedel...

Odraščanje na vasi je najboljša možna popotnica. 
Žitna zrnja, ki so jih kmetje sušili na vaškem 
igrišču, so nudili odlično stezo za divjanje s 
kolesom. Prvi denar sem prislužila s pobiranjem 
krompirja pri Packovih, ko sem imela le sedem let. 
In se pošteno namučila. Sonce mi je žgalo v glavo, 
bolel me je križ in bila sem zelo lačna in žejna. 
Nikoli pa ne bom pozabila kovancev, ki mi jih je 
soseda stisnila v dlan, ker sem bila pridna in sem 
pomagala in ponosa, ko sem jih nesla pokazat 
domov. Spomnim se njenih debelih palačink z 
veliko marelične marmelade. Božansko so dišale. 
Z bratom Matjažem sva jih bila deležna, ko sva 
ob večerih šla po mleko. S kanglico. Ali pa velikih 
kosov kruha, ki nama jih je stisnila v dlan, še 
toplih in tako dobrih. 

Nasproti šole je stanovala druga gospa Packova, 
ki je pekla velike, sočne torte. Tudi za prodajo. 
Z Alešem sva gledala, kako so kupci odhajali s 
krasnimi, lepo okrašenimi tortami. Komaj sem 
požirala sline, tako slastne so bile videti. Za eno 
silvestrovo smo jo naročili tudi mi. Nikoli je ne 
bom pozabila. Čokoladne. 
 
Topli poletni večeri so me objeli s mogočnimi vonji 
po maminih rožah in visokih travah, v katerih 
smo se skrivali. Tiho sem ždela med makom in 
marjeticami in si nisem upala dihati, da me ne 
bi našli. Morda so me fantje včasih nalašč pustili 
dolgo v travi, da jih ne bi motila. Ko so načrtovali 
vojaške premike in risali načrte, gradili postojanke 
in ob večerih kadili posušeno travo, zavito v 
časopisni papir. Kako jim je moralo biti slabo!

Nikoli ne bom pozabila tete Ane, ki je bila 
zaposlena kot šolska kuharica in nam učencem 
pripravljala malico. Ko je bilo komu od otrok 
slabo, mu je takoj pripravila kozarec vode, v 
katerega je zamešala kar nekaj žlic sladkorja. Bilo 
je groznega okusa, ampak slabo nam ni bilo več. 
Včasih sem posedela pri njej v kuhinji, ko je rezala 
velike kose kruha in iz velikih, visokih oranžnih 
konzerv na krožnik dajala pašteto. Imela je rdeča 
lica in prijazno srce. Toplo, mehko srce. 

Tudi dve prijateljci sem imela. Katjo in Mojco. 
Bila sta starejši od mene in imeli čudovite stvari, 
ki sem jih z občudovanjem gledala. Katjine 
punčke, ki jih je imela na polici v sobi in Mojčin 
veliki poster njenega ljubega pevca. 

Imela sem lepo otroštvo. Od jutra do večera sem 
bila zunaj, sonce me je poljubljalo na razgreta 
lica in mi vtisnilo dotike prijateljstva. Mi vtisnilo 
podobo Alenke, ki živi še danes.

Mi, "šulski" otroci nismo hodili v cerkev, verjetno 
edini v vasi. Tako je pač bilo. Župnik je moji 
sošolki celo dejal, da mi bo dal veliko črno piko, 
če me ne bo. Nekaj dni sem spala pri mami. Od 
strahu. Vendar sem ves čas imela svojega boga. 
Svojo cerkev. Samo oči sem morala zjutraj odpreti. 
In vse je bilo tu.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

PROIZVODNJA – OKTOBER 2008 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2008

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB 4 ZP - - 92 300 0,6 100 - -

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja  
(kWh)

Obratovalne ure 
(ura)

Število zagonov 
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB3, PB4 in PB5  

ter parna bloka  
TA1 in TA2

737.310 13 10

BREŽICE - V torek, 4. novembra, so stanovalke brežiške-
ga Doma upokojencev postavile na ogled razstavo ročnih 
del, ki so jih ustvarjale vsak delavnik na zaposlitveni te-
rapiji, ki jo vodi mentorica Vesna Lapuh. 

Tako je Mariji Milenkovič, Ivanki Škofljanec, Rozaliji Cvetko-
vič, Štefaniji Račič, Jožefi Zlatici Klakočar, Antoniji Molan, 
Frančiški Bogovič, Bronislavi Orehek, Zofiji Volovec, Ivani 
Bukovinski, Ana Mariji Novosel, Ljubici Lipar, Antoniji Der-

nikovič in Barbari Postržin ročno ustvarjanje velika spodbuda 
pri premagovanju najrazličnejših starostnih težav, saj je pov-
prečna starost v skupini kar 80 let. Razstava je bila na ogled do 
7. novembra, med drugim so si jo v spremstvu vzgojiteljic Sil-
vije Molnar in Brede Mešiček ogledali tudi štiriletniki iz bre-
žiškega vrtca Mavrica. 
V četrtek pa je bila posebej pripravljena prireditev namenje-
na tako oskrbovancem, ki jih je 118, kakor tudi njihovim soro-
dnikom, saj se je Dom upokojencev Brežice letos vključil v pri-
dobitev evropskega certifikata kakovosti E-Qalin. V programu 
so sodelovali tudi pevci domskega pevskega zbora, ki ga vodi 
Bojana Šekoranja. 

M. Kalčič M. 

POSAVJE – Na predlog Ministrske konference za varstvo goz-
dov v Evropi je bil letos prvi t. i. Evropski teden gozdov, ki so 
ga pripravili od 20. do 24. oktobra, poudarja pa pomen evrop-
skih gozdov pri blaženju vplivov klimatskih sprememb, proi-
zvodnjo lesa kot obnovljivega vira energije, vira pitne vode in 
varovanje okolja. 

Pri nas je različne aktivnosti izvajal Zavod za gozdove Slo-
venije, ki je med drugim organiziral tudi ekskurzijo za pred-
stavnike medijskih hiš, ki se jo je udeležila tudi naša ekipa. 
Popeljali so nas na ogled gozdov v Mirnsko dolino, pripravili 
razna srečanja, razstave ter vrhunske strokovne predstavitve, 
ki so jih podajali direktor Jošt Jakša ter ostali zaposleni Jože 
Prah, Tone Lesnik, Borut Debevc, Marija Kolšek, Andrej Je-
klar, mag. Andrej Kotnik, mag. Hrvoje Teo Oršanič, Boris 
Bogovič, Jože Mori, Niko Rainer, Aleš Šeško in Ivan Horvat. 

M. Kalčič M. 

V gozdovih Mirnske doline, 
Radeč in Posavskega hribovja

Del udeležencev ekskurzije

Predstavile razstavo ročnih del 

Nadebudni Palčki so bili nad razstavo navdušeni.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V kulturni prestolnici Posavja je 
minuli petek, 7. novembra, nastopil Mešani pevski zbor Pri-
mož Trubar iz Loke pri Zidanem Mostu. Loški zbor v različ-
nih zasedbah in pod vodstvom različnih zborovodij deluje 

že vrsto let, trenutno pa ga vodi zborovodkinja Marjetka 
Kozmus. 25 pevk in pevcev, pretežno mlajše generacije, je 
kostanjeviškemu občinstvu zapelo slovenske ljudske pesmi, 
črnsko duhovno glasbo in sakralne pesmi v latinščini, ki so v 
ambientu nekdanje samostanske cerkve izzvenele še pose-
bej impresivno. Škoda, da se koncerta ni udeležilo več po-
slušalcev, saj so gostje iz povsem drugega konca Posavja pri-
pravili prijeten večer zborovske glasbe. Naslednji večer je 
zbor nastopil še v Sevnici.  P.P.

Trubarjev zbor na 
kostanjeviškem odru

MePZ Primož Trubar v nekdanji samostanski cerkvi, 
zdaj galeriji in koncertnem prostoru

Festival je organizirala Sve-
tlana Dramlič, mlada mami-
ca, po rodu Mariborčanka, ki 
že eno leto živi v Brežicah in 
je pred pol leta v brežiški po-
rodnišnici rodila punčko. Nad 
prijaznostjo osebja je bila 
tako navdušena, da je pripra-
vila humanitarni festival.

Prireditev se je pričela s kon-
certom skupine Katalena, ki 
izvaja izvirno ljudsko glasbo. 
Sledila je licitacija izdelkov, ki 
so jo na temo »Otrok sem, a 
želim pomagati« izdelali učen-
ci šol iz občine Brežice. Za tri 
– risbo Alena Alberta, tretje-
šolca brežiške OŠ, grafiko, 
skupno delo učencev OŠ Cer-
klje ob Krki, ter kipec mamice 
z otrokom, ki sta ga ustvarili 
sedmošolka Ana Franko in de-
vetošolka Andreja Novoselič 
iz OŠ Velika Dolina – so iztržili 
321 evrov. Ostale razstavljene 
izdelke so lahko obiskovalci iz-

Humanitarni festival za 
porodnišnico Brežice
BREŽICE – Otvoritev tridnevnega festivala, imenovanega 
Ključ življenja, se je pričel v Posavskem muzeju z dražbo 
izbranih otroških slik in izdelkov na temo »Otrok sem, a 
želim pomagati«. Prireditev so pozdravili župan Ivan Mo-
lan, direktor bolnišnice Dražen Levojević ter glavna se-
stra porodnega oddelka Metka Glogovšek z besedami, da 
je vodilo osebja strokovnost in prijaznost, nujno pa je po-
trebno izboljšati tudi standard mamic in novorojenčkov.

brali v zameno za svoj denar-
ni prispevek.

Po informaciji računovodki-
nje bolnišnice Brežice Ani-
ce Pavlin, so donatorji do 
zaključka redakcije PO pri-
spevali skupno 2.980 evrov. 
Gre namreč, kot je pojasnila, 
za več malih donatorjev, kar 
kaže, da se dá pomagati tudi 
na tak način k sredstvom, ki 
so priznana v ceni iz zdra-
vstvenih storitev in so omeje-
na. Sredstva še prihajajo, so 
jih izredno veseli, iniciatorki 
Svetlani Dramlič pa hvaležni 
za ves zastavljen trud. 

K akciji in festivalu  so po-
magali še: s koncertom Peter 
Dirnbek & Vox Populi z go-
sti, Vesna Davidović z likov-
no delavnico, Anita Čanadi in 
Alja Kapun s plesno in igral-
sko delavnico, najmlajši so 
se izkazali v delavnici boril-
nega športa krav maga, ple-
sni skupini Izba iz Maribora in 
Imani iz Brežic, učenci osnov-
nih šol brežiške občine, Otro-
ški Big Band GŠ Krško, dijaki 
brežiške Gimnazije in Srednje 
ekonomske šole, Melita Osoj-
nik z glasbeno-lutkovno pred-
stavo »Zgodba o izgubljeni 
dudi«, festival se je zaključil 
s koncertom glasbene skupi-
ne Šukar, ves čas pa je bila na 
izbiro tudi razstava likovnega 
natečaja »Otrok sem, a želim 
pomagati«.

N. Jenko S.

Vsak drug četrtek 
pri vas doma.
Na spletu že 

v sredo!

WWW.POSAVJE.INFO - INFORMACIJSKO SREDIŠČE POSAVSKE POKRAJINE
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TU SMO ZA VAS!

VSTOPNA TOČKA VEM
Nudimo vam osnovno svetovanje o pogojih za ustanovitev podjetja, seznanimo vas s 
postopki, ki jih je potrebno opraviti pred ustanovitvijo, skupaj poiščemo ustrezne šifre de-
javnosti za vaše podjetje. Seznanimo vas z možnostjo dostopa do virov financiranja in 
do finančnih sredstev. Nudimo vam brezplačne postopke registracije, doregistracije in 
spremembe podatkov za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo 
preko spletne aplikacije e-VEM.

MSP – MOJ SPLETNI PRIROČNIK
S prijavo na prejemanje aktualnih informacij na spletnem naslovu www.zpt-brezice.si, si 
zagotovite najbolj sveže informacije s področja podjetništva na lokalnem, državnem in 
evropskem nivoju. BODITE OBVEŠČENI!

RAZPISI
Posredujemo vam informacije o aktualnih razpisih in o možnostih kandidiranja in prido-
bitve sredstev s tega naslova. 

BREZPLAČNE DELAVNICE
Za podjetnike in podjetja organiziramo brezplačne delavnice z aktualnimi temami.

Nudimo vam vse to in še mnogo več! 
Prepričajte se sami!

Zavod za podjetništvo in turizem Brežice 
Cesta prvih borcev 18  
8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 90 680
Fax: 07/ 49 90 681
E-mail: samo.stanic@zpt-brezice.si 

V sodelovanju z

SENOVO - Slovenski inovatorji so se sredi oktobra na 6. 
mednarodnem inovacijskem sejmu na Kitajskem pred-
stavili v organizaciji Inovatorskega centra ASI iz Kamnika 
z dvajsetimi inovacijami. Med dobitniki zlatih medalj je 
tudi Jože Stopar s Senovega z inovacijo - združljivost roč-
nega gasilnega aparata s stabilnim gasilskim sistemom. 

Ideja je dozorela leta 2004, po 
eni večjih tragičnih prometnih 
nesreč z več mrtvimi, ko so ti 
umrli zaradi požara, po trku vo-
zil. Stopar je pojasnil, da je na-
vaden gasilni aparat pod tlakom 
zaradi posebne hitre spojke ak-
tiven ves čas oz. omogoča ga-
šenje brez prisotnosti ljudi. Na 
klasičen gasilni aparat, ki pa 
mora biti pod tlakom, je name-
ščena posebna pnevmatska cev 
v kateri se izenači tlak. Cev ob 
pojavu toplote na mestu po-
žara poči in tam izhaja gasilna 
snov. Na osebnem avtomobilu 
je pnevmatska cev nameščena 
pod pokrov motorja in ob poža-
ru tega pogasi v manj kot 10 se-
kundah. Nekaj avtomobilov je tako že opremil, saj strošek ni ve-
lik, okoli 180 evrov. Dogovarja pa se tudi, da bi ga nameščali na 
avtomobile v mreži hitrih servisov po vsej državi. 
Stopar, ki se s  podjetništvom ukvarja že 16 let, patent trži tudi 
v nekaterih podjetjih in bankah, kjer na tak način varujejo ra-
čunalniške oz. strežniške prostore. Sistem je modularen in pri-
meren za večje stabilne sisteme. Več informacij o inovaciji je 
na spletni strani www.argas.si. Inovator pravi, da je patent na-
grajen tudi zaradi uporabnosti in razširjenosti, saj je gasilni 
aparat s pnevmatsko cevjo ali celotnim razpeljanim sistemom 
aktiven samostojno, lahko pa se aparat preprosto sname in se 
z njim gasi klasično ročno. Slovenski inovatorji so na Kitajskem 
dobili tri zlate, pet srebrnih in šest bronastih priznanj.

Na mednarodnem inovacijskem sejmu IENA 2008 v Nürnber-
gu, ki je potekal od 30. oktobra do 2. novembra, so sode-
lovali inovatorji iz 29 držav. Slovenski inovatorji so preje-
li eno zlato, štiri srebrne in dve bronasti medalji. Stopar je 
za predstavljeni avtomatsko-ročni gasilni sistem prejel sre-
brno medaljo.

Suzana Vahtarič 

Blanco 
zaključujejo
Kot je povedal Bogdan Bar-
bič, direktor podjetja Hidro-
elektrarne na spodnji Savi, 
ki gradi spodnjesavsko veri-
go, so pri gradnji HE Blanca 
gradbena dela praktično za-
ključena, montaža opreme 
za agregata 2 in 3 pa je v pol-
nem teku. V tem mesecu naj 
bi opravili pogonske preizku-
se že sestavljenega agregata 
1 in v ta namen so že začeli 
polniti akumulacijski bazen. 
Zelo pestro pa je na infra-
strukturnem delu projekta, 
kjer urejajo ceste, gradijo 
centralno čistilno napravo in 
kanalizacijski sistem v Sevni-
ci, urejajo območje ob Flor-
janskem in Drožanjskem po-
toku, gradijo dodatno 800 
metrov dolgo pilotno steno 
ob železniškem nasipu dol-
vodno od Vranjskega poto-
ka in nekatere nadomestne 
objekte, je pojasnila direkto-
rica Infre Ana Gračner. Elek-
trarna naj bi po načrtu začela 
poskusno obratovati maja na-
slednje leto.

Pri gradnji HE Krško je prva 
gradbena jama zaprta in že 
betonirajo prelivna polja, v 
začetku leta 2009 naj bi na-
nje že montirali zapornice, 
je povedal Barbič in pri tem 
pohvalil gradbince iz Kostaka 
in CGP. Oprema za elektrarno 
je v izdelavi in bo dobavlje-
na še pred rokom, marca na-
slednje leto naj bi pričeli že 
z deli v drugi gradbeni jami. 
Po Barbičevem mnenju se 
predolgo vleče podpisovanje 
sporazuma za usklajeno iz-
vedbo del na novi krški obvo-
znici, še letos pa je potrebno 
doseči tudi dogovor za devia-
cijo ceste G1-5 pri HE Krško, 

Ne na račun kakovosti 
SEVNICA - „Spoštujem vaše roke, vendar je potrebno upoštevati tudi kakovost izvedbe in rešitev za ka-
kovostno življenje ob Savi,“ je člane Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi na čelu s predsedni-
kom Nikom Galešo na 18. seji, ki je potekala 3. novembra na gradu Sevnica, opozoril državni sekretar 
na okoljskem ministrstvu dr. Mitja Bricelj. Odbor je namreč kot ponavadi sprejel vrsto sklepov, v kate-
rih opozarja na zamude pri sprejemanju določenih dokumentov in izvedbi projektov. 

je poudaril direktor projekta 
izgradnje HE na spodnji Savi 
Silvester Jeršič. 

Kaj bo s spodnjim 
gradom?
Sicer pa je nekaj nejasnosti 
in težav tudi pri obnovi ce-
ste Brestanica – Sotelsko – Vi-
dem, ki se še ni pričela, pri 
sofinanciranju spremembe 
železniške proge s strani pro-

metnega ministrstva, pred-
vsem pa glede spodnjega 
brestaniškega gradu Thurn. 
Zavod za varstvo kulturne 
dediščine namreč še naprej 
vztraja, da se zaščiti tudi 
njegov prizidek, medtem ko 
Občina Krško in KS Brestani-
ca predlagata rušenje prizid-
ka. Odbor je zato zavodu po-
slal nov predlog, da upošteva 
mnenje lokalne skupnosti. 
Gračnerjeva je ob tem pove-
dala, da so pri gradnji spre-
mljajoče infrastrukture ome-
jeni na 28 milijonov evrov, 
zato iščejo temu primerne 
projektantske rešitve.

Državni prostorski načrt 
(DPN) za HE Brežice je v iz-
delavi in bo decembra ali 
januarja javno razgrnjen, 

sprejet pa naj bi bil do 30. 
junija 2009. Postopek pri-
prave DPN za HE Mokrice pa 
se šele pričenja. Gradnja 
prve elektrarne naj bi se pri-
čela leta 2011, gradnja dru-
ge pa leto kasneje, tako da 
naj bi bila veriga sklenjena 
leta 2015. 

Brežičani hočejo 
obvoznico
Ana Vidmar iz Direktorata za 
prostor je ob tem opozori-
la na težave pri pridobivanju 
vodarskih podatkov za izde-
lavo hidrološko-hidravlične-
ga modela verige elektrarn, 
še bolj pa na težavno uskla-
jevanje številnih načrtova-
nih ureditev v tem prosto-
ru ter pri tem naštela nove 
cestne povezave, letališče 
Cerklje ob Krki, gospodarsko 
središče Feniks, odlagališče 
NSRAO in drugi blok NEK (!). 
Opozorila je še na proble-
matiko gramoznic in bazena 
v Krškem, ki naj bi ga gra-
dili na poplavnih površinah. 
Brežiški župan Ivan Molan 
je poudaril, da bodo v Bre-
žicah težko pristali na DPN, 
če ne bo vanj vključena tudi 
gradnja brežiške obvoznice. 
Protokol zanjo naj bi podpi-
sali že na naslednji seji od-
bora, ki bo v decembru. 

Peter Pavlovič

Odbor se je sestal prvič 
po petih mesecih in hkra-
ti prvič po julijski trage-
diji na Blanci. Pred za-
četkom seje so se zato 
z minuto molka pokloni-
li preminulim sodelavcem 
in prijateljem.

Ana Vidmar in dr. Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in 
prostor sta redna gosta Odbora za HE na spodnji Savi.

Na mednarodnem inovacijskem 
sejmu zlato za Senovčana

Jože Stopar z zlato 
medaljo

KRŠKO - Upravna enota 
Krško obvešča prideloval-
ce grozdja in vina, da je 
na osnovi Pravilnika o re-
gistru pridelovalcev grozd-
ja in vina potrebno prija-
viti letni pridelek grozdja, 
mošta in vina letnik 2008 
do 20. novembra 2008. 
Pridelovalci iz vinorodne 
dežele Posavje lahko pri-
delek prijavijo na Uprav-
ni enoti Krško na Oddelku 
za gospodarske dejavnosti 
in kmetijstvo (prvo nad-
stropje, pisarni št. 105 in 
106) v času uradnih ur, na 
vseh krajevnih uradih ter 
po pošti ali po e-pošti. Pri-
java se opravi na predpi-
sanih obrazcih "Prijava le-
tnega pridelka grozdja" 
in "Prijava letnega pridel-
ka mošta, vina". Obraz-
ca lahko dobite na sedežu 
Upravne enote Krško in na 
krajevnih uradih, na voljo 
pa sta tudi na spletni stra-
ni e-uprave.

Prijaviti pridelek 
grozdja, mošta 	
in vina

8. redna seja Vodstvenega odbora (VO) Lokalnega par-
tnerstva Brežice 27.10.2008 je bila posvečena pregledu 
stanja pri umeščanju odlagališča NSRAO v prostor. 

Vodstveni odbor Lokalnega partnerstva Brežice sprašu-
je ARAO, kako lahko pojasni razpravo na 7. seji VO LP 
Brežice (z dne 11.9.2008), kjer so predstavniki ARAO in 
IBE poudarili, da terenskih raziskav (izvedbe globokih 
vrtin) na potencialni lokaciji Gornji Lenart ni smiselno 
nadaljevati zaradi nove globine odlagališča (200 – 300 
m). Sedaj se v odgovoru navaja, da je razlog za preki-
nitev nadaljevanja terenskih raziskav čakanje na odgo-
vor s strani ARSO. 

Po pregledu Predprimerjalne študije, in sicer občinske-
ga izvoda, je bilo ugotovljeno, da je podzemno odlagali-
šče na potencialni lokaciji ocenjeno po Varnostnih vidi-
kih – pasivne varnosti kot manj zahtevno. V zapisniku iz 
7. seje VO Lokalnega partnerstva Brežice  je predstav-
nik ARAO navedel, da so v Predprimerjalni študiji stro-
kovnjaki ugotovili, da lokacija ni primerna za podzemno 
odlagališče. 

Na 8. seji smo ARAO zadolžili, da poroča VO Lokalne-
ga partnerstva Brežice, kdaj je bila ARSO zaprošena za 
mnenje o ustreznosti prilagojene variante odlagališča 
na potencialni lokaciji Gornja Vrbina in o postopkovnih 
vidikih glede na ZUP. 

Predsednik VO Stane Preskar je namreč predstavil ak-
tivnosti glede nadaljevanja terenskih raziskav na loka-
ciji Vrbina Gornji Lenart oz. bolje rečeno zaplete glede 
le-teh. Člani so razpravljali o nesmiselnosti vodenja po-
stopka s strani odgovornih na MOP, kjer še vedno ni od-
govora vodarjev na novo zamisel odlagališča. 
Zato so vprašali, ali se postopek sploh še vodi v skla-
du z ZUP-om ali pa gre zgolj za zavlačevanje odločitve 
o nadaljevanju terenskih raziskav oz. izločitvi lokaci-
je v Brežicah.

Več informacij o delu in nalogah Lokalnega partnerstva 
Brežice si oglejte na naši spletni strani www.lokalno-
partnerstvo.si, ali osebno v krajevnih skupnostih Šen-
tlenart in Globoko.

Vodstveni odbor
Lokalnega partnerstva Brežice

Zapleti glede 
brežiške lokacije

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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KRŠKO – V družbi Savaprojekt Krško so v prestolnici zaključili 
z enim svojih večjih projektov na področju storitev inženirja, 
to je celovitega svetovanja in zastopanja pri gradnji objektov. 
23. oktobra je namreč družba Avtotehna – ena največjih in 
najbolj prepoznavnih trgovskih družb, v Ljubljani uradno od-
prla nov poslovno-logistični center, ki so ga poimenovali Atro-
pola. V okviru gradnje objekta je krška družba opravila nalogo 
celovitega svetovanja in zastopanja. Kot poudarja glavni di-
rektor Savaprojekta Peter Žigante, so ta in podobni večji pro-
jekti nov, pomemben korak h glavnemu cilju družbe - postati 
vodilna slovenska družba s področja celovite storitve inženir-
ja v procesu gradnje in načrtovanja prostora.  P.P.

ČATEŽ OB SAVI - V Termah Čatež so v oktobru realizirali 
48.904 nočitev, kar je 8 % več kot v oktobru 2007 (45.261), 
v zimski Termalni rivieri pa so našteli za 25 % več proda-
nih kopaliških vstopnic (2008: 12.680; 2007: 10.296). V pr-
vih desetih mesecih letošnjega leta so realizirali 588.590 
nočitev oz. za  4,5 % povečali število prenočitev glede na 
lanskih prvih deset mesecev (563.304). Dobri rezultati so, 
pravijo v Termah Čatež, zagotovo odraz pestre ponudbe v 
Termah Čatež, posebno nove zimske Termalne riviere, ki so 
jo odprli pred kratkim. Skupna vrednost investicije je zna-
šala 6,4 milijona evrov, od tega bo 24 % vrednosti sofinanci-
ranih s sredstvi ESSR.  P.P.

Savaprojektov uspeh Tudi oktobra dobra letina

Sodoben računovodja naj bi bil predvsem 
poslovni svetovalec, podpora poslovod-
stvu pri sprejemanju poslovnih odločitev, 
ki bodo usodno vplivale na prihodnje po-
slovanje podjetja. Ali bo to poslovanje 
uspešno ali ne, pa je odvisno od kakovo-
sti informacij, ki smo jih dobili na osnovi 
računovodskih podatkov. Z veseljem ugo-
tavljamo, da se vse več direktorjev in la-
stnikov zaveda pomena računovodstva kot 
vitalne funkcije podjetja. Največja ovira 
računovodskih servisov (pa tudi služb v 
večjih podjetjih), da bi lahko zagotavlja-
la takšne informacije pa je v tem, da za 
to enostavno nimajo dovolj časa. V razi-
skavi je bilo ugotovljeno, da v računovod-
skih službah približno 70 % časa porabijo 
za vnos (knjiženje) transakcij in le 30 % za 
njihovo obdelavo – predvsem izdelavo ra-

znih analiz, ki mnogo več povejo o poslo-
vanju podjetij kot goli bilančni podatki.

Pred približno 12 leti sem v toku podi-
plomskega študija izdelal seminarsko na-
logo na temo popolnega e-računovodstva. 
Cilj: takojšnja obdelava dokumentacije.

Kaj je namreč problem v klasičnem ra-
čunovodstvu?

Stranka zbira dokumente ves mesec, jih 
odlaga v registratorje, in potem to bolj 
ali manj redno nosi v računovodstvo .
V servisu dokumente poknjižimo v ustre-
zen program 
Se pravi, da od nastanka dogodka do nje-
gove knjigovodske obdelave mine več 
kot mesec dni. 

1.

2.

3.

Rešitev tega je skeniranje dokumentacije in 
e-dostava le te v računovodski servis.
Stranka takoj ob prejemu računa vnese 
osnovne podatke o prejetem dokumentu, po 
želji kreira plačilni nalog, ga opremi z nalep-
ko s črtno kodo in ga poskenira. Program na 
osnovi črtne kode spari zapis o dokumentu z 
njegovo sliko. 

Vse to stranka naredi z oddaljene lokacije, 
podatke pa vpisuje v bazo na našem strežni-
ku- potrebuje samo računalnik,priklopljen na 
internet. Skeniran dokument se shrani na na-
šem strežniku. S tem imamo dokument vsi in 
vedno na razpolago. Tako lahko dnevno izve-
demo kontrolo vnesenih podatkov (Pantheon 
je sicer prijazno in enostavno orodje, vendar 
je naša odgovornost, da preverimo vnose, ki 
jih je naredila stranka).

Stranka ima takojšen vpogled v poslovanje 
svojega podjetja. Iskanje dokumentov je 
enostavno, saj jih imamo shranjene v elek-
tronski obliki. To je še posebej dragoceno za 
podjetja, ki ima več lokacij in kjer zaposleni 
(komercialisti, direktor, lastnik) niso vedno v 
pisarni. S stališča računovodenja, kontrolin-
ga in analiziranja pa je za računovodjo, di-
rektoraja, lastnika čisto vseeno kje se naha-
ja…

T&T AOP d.o.o. Krško
RAČUNOVODSKE REŠITVE PO VAŠI MERI

Dodatne informacije:
splet: www.tintaop.si, tel.: 07 48 80 130,
e-pošta: vegelja@tintaop.si

V naslednji številki pa več o analiziranju 
podatkov o poslovanju podjetja.

Računovodja – poslovni svetovalec 
in ne prepisovalec podatkov
V računovodski družbi T&T AOP d.o.o. iz Krškega se zavedajo pomena, ki ga imajo računovodski podatki za uspešno poslovanje vsakega podjetja. V le-
tošnjem letu so zato začeli s popolnim elektronskim računovodstvom. Kaj to pomeni za poslovanje podjetij, nam je v kratkem razgovoru povedal direk-
tor družbe, g.Vegelj Aleksander

KRŠKO – Po podatkih oktobrske 
številke revije Manager se je 
na lestvico managerjev, ki vo-
dijo podjetja z največ prihod-
ki, poleg že dobro znanih družb 
iz Posavja uvrstilo tudi nekaj 
doslej manjših družb, ki so v 
zadnjem obdobju toliko pove-
čale prihodke, da so na lestvi-
ci 500 največjih tudi njihovi di-
rektorji oz. direktorice.  
Dosedanjim znancem iz te in 
podobnih lestvic Martin No-
však (Gen energija), Stane Rožman (NEK), Oldrich Kettner 
(Vipap), Andro Ocvirk (Radeče papir), Bojan Petan (Terme 
Čatež in DZS), Anton Gubenšek (Resistec), Goran Kodelja (Li-
sca) ter Bogdan Barbič (TE Brestanica) so se pridružili tudi 
Majda Androjna (Duropack – Tespack), Ivan Umek (Metalna) 
in Jože Bajc (Zrno Trgovina). Uvrstitev med največje pa je le-
tos uspela tudi krškemu komunalnemu podjetju Kostak, kate-
rega največja lastnica je s 43 % Občina Krško. Kot navaja re-
vija Manager, predsednik uprave Božidar Resnik, po izobrazbi 
univ. dipl. inž. strojništva, Kostak vodi od leta 2001, njegov se-
danji mandat pa naj bi se iztekel leta 2010.  Ur.

Med 500 največjimi tudi Resnik

Božidar Resnik

V okviru projekta »Naravne vrednote Posavja v turistični 
ponudbi« vabimo k udeležbi na tečaju za turistične vo-
dnike za pridobitev nacionalne licence pri Gospodar-
ski zbornici Slovenije. 

Vabljeni vsi, ki vas delo v turizmu veseli in izpolnjujete 
naslednje pogoje: 

končana najmanj srednja strokovna izobrazba (štirile-
tni program oziroma V. stopnja) 
in znanje vsaj enega tujega jezika na nivoju srednje 
šole.

Posebej vabljeni lokalni turistični vodniki, ki že imate 
licenco za lokalno vodenje (za vas je program krajši).

Tečaj se bo začel 5. decembra 2008, izpit pred komisijo 
GZS pa bo v marcu 2009. 

Gre za enkratno priložnost, saj bosta tako tečaj kot iz-
pit pred komisijo GZS prvič izvedena v Posavju,  hkrati 
pa bo iz navedenega projekta pokritih tudi več kot 80% 
stroškov (usposabljanje in tečaj, izpit, ter izkaznica).

Rok za prijavo: 21. november 2008. Prijavite se s pri-
javnico, ki jo lahko dobite na spletni strani: www.vrbov-
log.org  oz. jo na zahtevo pošljemo po pošti.

Dodatne informacije in zbiranje prijav: Zavod Vrbov 
Log, Brezovska Gora 19, p. 8273 Leskovec pri Krškem, e-
pošta: info@vrbov-log.org , tel. 07 49 13 505.

Vabljeni, da izkoristite enkratno priložnost in si za-
gotovite tudi zaposlitev kot zunanji sodelavci lokal-
nih turističnih agencij in organizacij. 

•

•

Predsednik društva Edo Ko-
močar je pojasnil, da je pre-
davanje z okroglo mizo nad-
gradnjo sklopa predavanj po 
vseh posavskih občinah, od 
Radeč do Bistrice ob Sotli, 
ki so ga na temo podnebnih 
sprememb izvajali od lanske 
jeseni do letošnjega maja. 

Bogataj Kajfeževa je izposta-
vila, da imata vreme in pod-
nebje velik vpliv na družbe in 
države, saj vplivata na pre-
hransko varnost, dostop do 
pitne vode in energije ter po-
sredno določata tudi gospo-
darski razvoj. Vsa globaliza-
cija in gospodarstvi razvoj 
slonita na poceni in prikla-
dnih fosilnih energijskih sis-
temih, kar je po navedbah 
klimatologinje tudi vzrok 
podnebnim razmeram. Opo-
zorila je, da je tudi nadaljnji 
razvoj podnebnih sprememb 
do konca stoletja odvisen od 
obnašanja celotnega člove-
štva. 

Po njenih napovedih bodo 
spremembe podnebja izra-
zito vplivale na vodne vire v 
Sloveniji. Večja bo poplavna 
ogroženost, znižani srednji 
pretoki rek, ranljiva bo vodo 
oskrba, energetski objekti in 
proizvodnja električne ener-
gije. V kmetijstvu bodo pod-
nebne spremembe sprožile 

Seniorji o gospodarstvu 	
v luči podnebnih sprememb
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokovnjakov Krško je z Gospodarsko zbornico 
Slovenije OZ Posavje Krško 5. novembra organiziralo predavanje svetovno znane klimatologinje prof. 
dr. Lučke Bogataj Kajfež. Tema „Kako se mora gospodarstvo odzvati na podnebne spremembe in varstvo 
okolja?“ je bila izhodišče za dobro obiskano okroglo mizo. 

spremembo kvalitete pridel-
kov, izbiro sort in ustaljene 
prakse. Rastline bodo prej 
dozorevale, povečane bodo 
potrebe rastlin po vodi, ve-
čja bo pogostost suš in ujm, 
več bo napadov škodljivcev 
in bolezni. Povečala se bo 
požarna ogroženost gozdov in 
škode zaradi insektov. Ogro-
žene bodo nekatere rastlin-
ske in živalske vrste. Podneb-
ne spremembe bodo vplivale 
tudi na turizem, tako na izbi-
ro kraja in časa letovanja, do-
ločale turistično infrastruktu-
ri in podobne dejavnosti.

Predstavniki posavskih insti-
tucij, ki lahko poskrbijo za 

ublažitev klimatskih spre-
memb, so ob prisotnosti vseh 
posavskih županov in nove 
brežiške podžupanje, med 
več poglavitnimi poudarki 
izpostavili, da je ob ekstre-
mnih vremenskih pojavih po-
trebno poskrbeti za pripra-
vljenost prebivalstva, civilne 
zaščite, primernega zavaro-
vanja in dolgoročno blažitev 
posledic, pri tem pa mora so-
delovati tudi gospodarstvo. V 
energetiki treba iskati varč-
nejše vire, v gradbeništvu 
stremeti za klimatsko varno 
in energetsko učinkovito gra-
dnjo, v kmetijstvu z namaka-
njem tudi za drugačne kultu-
re. 

Enotni so bili, da je potreb-
no takojšnje ukrepanje in 
dogovarjanje ter sodelova-
nje gospodarskih družb in 
občanov, močno povezova-
nje posavskih občin pri ve-
čjih projektih, medresorsko 
usklajevanje na ravni države 
ter krepitev mednarodnega 
sodelovanja in partnerstva.
Gospodarstvo že čuti posle-
dice klimatskih sprememb 
in se pripravlja na reševa-
nje posledic, v energeti-
ki razmišljajo o vstopu v ve-
terno energijo, je napovedal 
Martin Novšak, v prepreči-
tvi segrevanja Save so v NEK 
po njegovem pojasnilu zgra-
dili dodatne hladilne celice, 
izvajajo projekt Energetsko 
varčna šola. Prof. Elena Mla-
kar iz brežiške ekonomske 
šole je postavila vprašanje o 
možnostih izrabe tople vode 
iz NEK za ogrevanje mest po 
vzoru Finske. V KOP-u Breži-
ce po pojasnilih Darka Ferla-
na razmišljajo o uporabi geo-
termalne vode za ogrevanje, 
Kostak Krško pa se po bese-
dah Božidarja Resnika že po-
naša z nagradami za energet-
sko varčno poslovno stavbo, 
projekti prilagajanja, kot je 
inovacija za odstranjevanje 
plavja pred jezovi hidroelek-
trarn na Savi in podobnimi. 

Suzana Vahtarič 

Množično obiskana okrogla miza in predavanje
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jekta KLOH (kabelska lokal-
na optična hrbtenica) An-
drej Sluga z občine Krško 
je pojasnil, da bodo v na-
slednjih 18 mesecih z druž-
bo Kostak d.d. zgradili op-
tično omrežje v dolžini 218 
km. Omrežje bo povezalo 
območje belih lis s centrom, 
sledila pa bo še sekundar-
na izgradnja priključkov ter 
ponekod postavitve brezžič-
nega sistema do 2600 go-
spodinjstev. Družba bo z 
omrežjem naslednjih 20 let 
tudi upravljala. Ker je sofi-
nanciranje omogočeno le za 
naselja, ki niso pokrita s ka-
belsko televizijo, bo Občina 
v naslednjih treh letih zago-
tovila dodatnih 5 milijonov 

evrov na podlagi zakona o 
vračanju vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje, 
kjer je krška občina kot ena 
izmed redkih v državi uspe-
la dokazati, da so na njenem 
območju poleg sredstev po-
sameznikov v izgradnjo te-
lefonskega omrežja vlagali 
tudi sredstva občine.

Kostak naj bi z gradbenimi 
deli začel predvidoma še le-
tos. Trenutno pridobivajo 
podatke krajevnih skupno-
sti, ki imajo nalogo zarisati 
trase omrežij. Ko bodo po-
datki ustrezno pripravljeni, 
bodo na Občini Krško sproži-
li postopek za pridobivanje 
služnosti na trasah in vzpo-
redno začeli izvajati grad-
bena dela, je pojasnil Niko-
la Marković iz Kostaka. 

Izven ome-
n j e n e g a 
p r o j e k t a 
je že pred 
petimi leti 
Občina pri 
z a č e t k u 
p r o j e k t a 
komuna l -
nega opre-
mljanja Kr-
škega polja 
( p r o j e k t 
ISPA) zače-
la s posta-

„Brez informacijske pisme-
nosti je življenje tako kot 
brez elektrike,“ je misel, ki 
mi je ostala v spominu med 
kupom informacij o novih 
tehnologijah. Širokopasov-
na omrežja, še zlasti pa op-
tika, so eden večjih izzivov 
sodobne tehnologije v pri-
hodnosti. Po zadnji raziska-
vi Agencije za pošto in elek-
tronske komunikacije (Apek) 
je med širokopasovnimi teh-
nologijami še vedno najbolj 
razširjen xDSL, saj zaseda 
nekaj manj kot 69 odsto-

tni delež, a se zmanjšuje - 
v lanskem drugem četrtle-
tju je njen delež znašal 72 
odstotkov. Večina uporabni-
kov se odloča za hitrosti ši-
rokopasovnega dostopa do 2 
Mbit/s. Na drugem mestu je 
s 23 odstotki kabelska teh-
nologija, ki se ji delež prav 
tako zmanjšuje. Na tretjem 
mestu pa je s 7,6 odstotka 
optika (FTTH), a se ji delež 
skokovito povečuje, v prvem 
četrtletju letos je imela že 
5,5-odstoten, v drugem če-
trtletju lani komaj 1,6-od-
stoten delež.

Porast širokopasovnega 
dostopa

Razširjenost fiksnega široko-
pasovnega dostopa do inter-
neta v Sloveniji se je v le-
tošnjem drugem četrtletju 
glede na enako lansko obdo-
bje povečala za 12 odstot-
kov, na 56 odstotkov gospo-
dinjstev, ugotavlja Apek. Po 
številu priključkov je na po-
dročju fiksnega širokopasov-
nega dostopa vodilni tržni 
delež še vedno v rokah Te-
lekoma Slovenije z 48 odsto-
tnim deležem, a se vztraj-
no zmanjšuje. Na drugem 

Širokopasovna omrežja in optika - izzivi sodobne tehnologije 

Brez informacijske pismenosti je 
življenje kot brez elektrike
SLOVENIJA, POSAVJE – Država je julija letos sprejela strategijo razvoja širokopasovnih omrežij v Sloveniji. Strategija povzema trende političnih usmeritev 
EU, ki poudarjajo nujo, da evropske države dohitijo bolj razvite trge v uporabi informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. Po ocenah predlagatelja, mi-
nistrstva za gospodarstvo, ima že praktično vsak prebivalec Slovenije dobre teoretične možnosti za pridobitev solidne širokopasovne povezave. Do leta 2010 
bi moralo biti vsakemu prebivalcu omogočeno, da se poveže s svetovnim spletom, ter do leta 2020 omogočiti optične povezave (optiko) do doma. Superhitre 
domače širokopasovne povezave pomenijo, da lahko zdaj brskamo na spletu mnogo hitreje in dostopamo do veliko bogatih vsebin. Kjer so stara omrežja na 
klic dosegala hitrosti tisočih bitov na sekundo, dosegajo širokopasovne povezave milijone megabitov na sekundo. To pa pomeni, da bo spremljanje večpred-
stavnih vsebin visoke ločljivosti kmalu tako samoumevno in kratkotrajno, kot sta zdaj pregledovanje e-pošte in brskanje po spletu. Tudi v Posavju imajo ob-
čine razdelane načrte razvoja odprtega širokopasovnega omrežja, vendar pa se njegove realizacije lotevajo različno. Najbliže širokopasovnim povezavam za 
večji delež gospodinjstev so v Krškem in Radečah, lotevajo se jih v Brežicah in Sevnici. Zgoščena naselja že imajo tudi optiko.

mestu je s 17 odstotki T-2, 
ki mu delež nenehno raste, 
za njim pa do petega me-
sta sledijo še Amis (9 odstot-
kov), UPC Telemach (8 od-
stotkov) in Tuš Telekom (3 
odstotke). 

Tudi posavske občine se za-
vedajo pomena širokopasov-
nega dostopa za občane, a 
se ga različno lotevajo. Na 
področjih večje koncentra-
cije prebivalcev predvsem 
Telekom in Gratel vlaga-
ta v potrebno infrastruktu-

ro, tako so npr. brežiška, 
krška in sevniška koncentri-
rana naselja delno že na op-
tiki. Problem nastaja za vsa 
področja izven centrov, kjer 
ni komercialnega interesa. 
Na teh področjih t.i. belih 
lis je potrebno iskati druge 
rešite. Telekom npr. podro-
čje posavskih občin pokriva 
z 31 funkcijskimi postajami 
z instalirano opremo za širo-
kopasovne priključke, ti niso 
možni le v Pišecah, Orešju 
nad Sevnico in na Velikem 
Kamnu. Po navedbah služ-
be za odnose z javnostmi na 
tem področju že letos na-
črtujejo gradnje potrebnih 
optičnih povezav, ki bodo 
zagotovile širokopasovnost. 
Lani so začeli posodabljati 
obstoječe telekomunikacij-
sko omrežje ter graditi novo 
omrežje z optičnimi kabli, 
predvsem na področju blo-
kovskih in strnjenih naselij. 
Na ruralnih področjih, kjer 
take investicije niso eko-
nomsko upravičene, se po 
pojasnilih Borisa Ziherla iz 
službe za odnose z javnost-
mi poslužujejo skrajšave 
zank in tako izboljšajo pre-
nosno hitrost. Telekom ima 
na področju brežiške obči-

ne 183 FTTH (optičnih) pri-
ključkov in 546 v gradnji, v 
krški občini 329 priključkov 
in 631 v gradnji ter v Sevni-
ci 277 priključkov. Širokopa-
sovni dostop pa zagotavljajo 
tudi s tehnologijo radijskega 
dostopa WiMax, za kar so v 
letu 2006 pridobili dovolje-
nje. V krški občini je s tem 
signalom pokritih 1172 na-
slovov. WiMax je brezžična 
radijska tehnologija, ki za-
gotavlja širokopasovni do-
stop do interneta in IP te-
lefonijo, ne pa tudi IP TV. 
Primerna je za pokrivanje 
urbanih krajev in še zlasti 
ruralnih naselij, kjer teleko-
munikacijska infrastruktura 
širokopasovnega dostopa še 
ne zagotavlja. Kot taka po-
meni alternativo omrežjem 
xDSL in kabelskim sistemom, 
vendar tudi tehnologiji WiFi 
(WLAN), v primerjavi s kate-
ro zagotavlja večji doseg si-
gnala, večje zmogljivosti in 
frekvenčni prostor. 

Krško z evropskimi 
sredstvi

Občina Krško je ena izmed 
najuspešnejših pri pridobi-
tvi sredstev Evropskega skla-
da za regionalni razvoj in za-
enkrat edina posavska, ki je 
dobila ta sredstva. S sou-
deležbo EU v višini 6 mili-
jonov evrov bo do pomladi 
2010 zgradila javno omrež-
je širokopasovne povezave 
za vsa gospodinjstva v obči-
ni na območjih belih lis, kjer 
ni komercialnega interesa za 
gradnjo omrežja. Vodja pro-

vitvijo koridorjev za nad-
gradnjo sistema in istočasno 
polaga kabelske koridorje.

V Brežicah javni razpis 

Občina Brežice je julija letos 
zaključila projekt izdelave 
Načrta razvoja odprtega ši-
rokopasovnega omrežja ele-
ktronskih komunikacij v ob-
čini Brežice. Tega so skupaj 
z dokumentom identifikacije 
investicije projekta predsta-
vili svetnikom na septembr-
ski seji in po pojasnilih vod-
je gospodarskega oddelka 
Alenke Laznik objavili jav-
ni razpis za izbiro izvajal-
ca gradnje, upravljanja in 
vzdrževanja omrežja. Raz-

pis se je zaključil 21. okto-
bra 2008, isti dan so opravili 
odpiranje edine prispele po-
nudbe, o kateri pa molčijo. 

Z Oddelka za gospodarske 
javne službe in gospodarske 
zadeve so sporočili: „Občina 
Brežice trenutno izvaja pre-
verjanje zahtev iz razpisne 
dokumentacije. Prav tako 
je pred datumom odpiranja 
potencialni ponudnik vložil 
revizijo na rok za predloži-
tev ponudbe. Revizijski zah-
tevek je v reševanju na Dr-
žavni revizijski komisiji. Po 
odločitvi Državne revizijske 
komisije se bo postopek izbi-
re nadaljeval skladno z ugo-
tovitvami le-te, do takrat pa 
ne moremo dajati drugih in-
formacij, vezanih na potek 
postopka tega javnega naro-
čila, saj še ni zaključen.“

Novembra se nameravajo 
skupaj z izbranim izvajalcem 
prijaviti na razpis evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj in s tako pridobljenimi 
sredstvi zagotoviti pokritost 
občine s širokopasovnim do-
stopom na t.i. belih lisah, ki 
so v občini definirane v 25 
naseljih. Izgradnja investici-
je je opredeljena na 18 me-
secev, do konca leta 2010. Z 
Načrtom razvoja namerava-
jo do konca leta 2010 pokriti 

97 odstotkov gospodinjstev, 
zagotoviti 100-odstotno po-
kritost manjšim poslovnim 
uporabnikom in institucijam 
ter zagotoviti širokopasov-
no priključenost z minimal-
no pasovno širino 50 Mbit/s 
do 100 Mbit/s.

Tudi v občini Brežice že po-
teka izgradnja širokopasov-
nega omrežja na območjih, 
ki so komercialno privlačna 
s strani posameznih komer-
cialnih ponudnikov, zlasti 
Telekoma in Gratela, trenu-
tno poteka v sklopu obnove 
komunalnih vodov polaga-
nje širokopasovnih vodov na 
Bizeljski cesti in Ulici stare 
pravde. Primer je bila tudi 
lani zaključena celovita ob-
nova osrednje ulice CPB. Si-
cer je optika v Brežicah že 
na Šolski, Kettejevi, Vodni-
kovi in Maistrovi ulici.

V Kostanjevici druge 
prioritete

V občini Kostanjevica na 
Krki imajo po pojasnilih žu-
pana Mojmirja Pustoslem-
ška načrt širokopasovnega 
omrežja, ki ga je pripravi-
la še občina Krško. Načrt 
predvideva pokrivanje celo-
tne občine, vendar kot pra-
vi župan, „ni še v operativi, 
ker se moramo v mladi obči-
ni ukvarjati s prioritetnejši-
mi zadevami.“ 

V letu 2007 so pripravi-
li dokument „Načrt razvo-
ja odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komu-
nikacij v občini Kostanjevica 
na Krki“, ki ga po pojasnilih 
Stanislava Rostoharja z Ob-
čine Kostanjevica na Krki še 
niso sprejeli na občinskem 
svetu, je pa osnova za na-
daljnje delo. Glede na izku-
šnje, ki so bile pridobljene v 
sklopu prijave Občine Krško 
in Kostaka d.d. na javni raz-

Naziv 
funkcijske 
lokacije TS, 
ki pokriva 
priključke 

naselja

Povprečna 
oddaljenost 
naročnikov 

od FL (zračna 
razdalja)

Vseh priključkov Preko 
PCM

Odstotek 
naročnikov 
preko PCM

XDSL

Odstotek 
naročnikov z 

široko-pasovnim 
dostopom

BREŽICE 1,6 9121 1710 19 % 3245 36 %

KRŠKO 1,7 10129 2389 24 % 2930 29 %

SEVNICA 1,7 6039 1152 19 % 1953 32 %

RADEČE 1,5 1848 314 17 % 602 33 %

Obstoječi telekomunikacijski priključki Telekoma Slovenije, ki ima še vedno vodilni delež fiksnih 
širokopasovnih priključkov v posavskih občinah.  

Večina uporabnikov, kar 73 odstotkov, se odloča za hitro-
sti širokopasovnega dostopa nižje od 2 Mbit/s. Vendar pa 
se je konec drugega četrtletja 2008 število uporabnikov, ki 
se odločajo za hitrosti 10 Mbit/s in več (takih je 12 odstot-
kov), približalo številu tistih, ki so se odločili za hitrost 2 
Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s (takih je 15 odstotkov). Sle-
dnje je po pojasnilih Apeka posledica vedno večjega šte-
vila priključkov FTTH, rast deleža širokopasovnih priključ-
kov s hitrostmi 10 Mbit/s in več pa je mogoče pričakovati 
tudi v prihodnje.

Pri fiksni telefoniji z vi-
dika tehnologij še vedno 
vodi klasični PSTN, saj je 
v drugem četrtletju zabe-
ležil 46,9-odstoten delež, 
ki pa se zmanjšuje. Naj-
večjo rast deleža beleži 
IP-telefonija - z 8,9 od-
stotka v lanskem drugem 
četrtletju na 19,7 odstot-
ka v letošnjem drugem 
četrtletju. Pri storitvah 
VoIP po številu priključk-
ov sicer še vedno vodi Te-
lekom Slovenije (46,2-od-
stotni delež), sledijo T-2 
(34 odstotkov), UPC Te-
lemach (9,6 odstotka) in 
Amis (5,8 odstotka).

Dela na Bizeljski cesti v Brežicah, kjer ob javni 
razsvetljavi polagajo tudi kanale za optiko.

Vodja projekta KLOH 
Andrej SlugaVečina nižje od 2 Mbit/s

Klasični PSTN 
se zmanjšuje
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Hair Beauty Studio Brežice
V Brežicah na Bizeljski cesti 
8 vedno pozitivna in inova-
tivna mlada podjetnica Mar-
jetka Štrucl vodi Hair Beau-
ty Studio, sodoben frizerski 
salon, v katerem nudijo vse 
vrste frizerskih storitev.

„Z zunanjo podobo kažemo 
in opozarjamo nase, s tem 
pa damo vedeti kam spada-
mo,“ pravi Marjetka Štrucl in 
doda, da je največ odvisno 
od odnosa nas samih do sebe. 
„Lepota ni samo videz. Le-
pota je veliko globlja, je bi-
stvo naše notranjosti. Izraža 
se v naši edinstvenosti, indi-
vidualnosti našega načina življenja, naši osebnosti, zrca-
li se v harmoniji naših misli, telesa in duha,“ nam razloži 
svoje poglede na lepoto in urejenost osebnosti.
V Hair beauty studiju vam nudijo različne tehnike striže-
nja in barvanja, od klasičnih, modnih, svečanih do vsak-
danjih lookov. Njihova pozornost je usmerjena zdrave-
mu načinu obdelave las, s profesionalno ameriško lasno 
kozmetiko Joico, s katero zagotovijo neoporečnost, zdra-
ve lase, visok standard kakovosti, izredno učinkovit po-
stopek obnove in nenazadnje čudovit izgled. Na voljo pa 
so vam tudi razne terapije za nego suhih, poškodovanih, 
barvanih in mastnih las, ob tem pa lahko izdelke tudi ku-
pite in terapijo izvajate sami. 
Lastnica lokala pa v zvezi s tem še pravi: „Splošno znano je, 
da frizerji pripomorejo tako k zunanji, kakor tudi notranji 
podobi. Dejstvo je, da nova pričeska pripomore k samoza-
vesti, novi energiji, ter vnemi, ki jo z novo podobo prido-
bimo. Drugo dejstvo je, da frizerja potrebujemo najmanj 
dvakrat letno!“ Po njenem mnenju pa ga moramo nujno 
obiskati, če smo se naveličali iste pričeske, če so lasje bre-
zvoljni, brez volumna, če za urejanje pričeske potrebujete 
več kot 20 minut ali se pričeska in garderoba ne ujemata in 
ko so komplimenti o lepih laseh preteklost! „Takrat je skraj-
ni in pravi čas!“ opozarja Marjetka Štrucl.
Hair Beauty Studio vas vabi na dneve odprtih vrat, ki 
bodo v torek, 18. novembra, in v četrtek, 20. novem-
bra, od 16. do 18. ure, za predhodno brezplačno sve-
tovanje jih pokličite na številki: 07 49 64 666 ali 041 
695 167, ali jim pišite na hbs@siol.com.

žno začeti tudi priklapljanje 
prvih naročnikov. Po konča-
nih delih znotraj urbanistič-
ne zasnove Radeč se bodo 
dela nadaljevala na ostalih 
območjih občine, predviden 
je začetek izgradnje baznih 
postaj za brezžično omrež-
je. Zaradi geografske narave 
občine bodo verjetno ostale 
tudi bele lise, ki pa jih z vidi-
ka tehnične izvedljivosti ver-
jetno ne bo mogoče odpravi-
ti, je pojasnil svetovalec za 
gospodarstvo Andrej Hudo-
klin. Podjetje Gratel d.o.o. 
v celoti samo financira izgra-
dnjo širokopasovnega omrež-
ja v občini Radeče, v višini 
okoli 1,5 milijona evrov. 

Kabelske televizije

Kabelski sistemi oz. kabelske 
televizije, kot jih imenuje-
mo, premorejo skorajda vse 
posavske občine. Nastajali so 
pred dvajset in več leti. Če-
prav so različnega izvora, jim 
je danes skupno, da pod pri-
tiski globalizacije širijo po-
nudbo in posodabljajo omrež-
je ter se prilagajajo optiki, ki 
jih sili k posodobitvam, tako 
novim oblikam kot vsebinam. 
Ponujajo med 40 in 50 TV pro-
gramov ter nekaj radijskih, 
večina tudi popolno storitev s 
t.i. trojčki (telefon, televizija 
in internet). 

Brežiški kabelski operater 
je od leta 1996 podjetje In-
tel Branko Šetinc s.p. Sistem 
so vzpostavili v privatni reži-
ji, na področju centra Brežic, 
Šentlenarta, Trnja, Marofa in 
Stare kolonije. Mreže več ne 
širijo, temveč po lastnikovih 
besedah zagotavljajo kvali-
teto in dober servis ter širijo 
ponudbo TV programov. La-
stnik Branko Šetinc priznava, 
da je konkurenca močna in da 
so posledično imeli nekaj od-
povedi uporabnikov, ki pa so 
se v večji meri kmalu vrnili in 

po njegovih trditvah število 
priključkov še vedno narašča. 
Ponujajo vse, telefon, tele-
vizijo in internet v različnih 
konkurenčnih paketih. Tre-
nutno imajo nekaj manj kot 
tisoč priključkov, okrog 350 
tudi za internet. Šetinc pou-
darja, da možnosti bakrenega 
oz. koaksialnega kabla še niso 
izčrpane in trenutno nudi še 
vse kot optika. Izkušnje z op-
tiko v Ljubljani, Novem me-
stu ali Hrastniku pa po njego-
vih informacijah kažejo, da ni 
vse tako, kot prikazujejo po-
nudniki in se pojavljajo tudi 
težave. Ravno v času našega 
pogovora so mu pri komunal-
nih delih pretrgali glavni ka-
bel in center Brežic je ostal 
brez signala. Napako je oseb-
no popravil v pol ure, na op-
tiki, ob stotinah t.i. laskov, bi 
to verjetno trajalo kar nekaj 

pis Ministrstva za gospodar-
stvo, so se v oktobru letos s 
Kostakom dogovorili, da pri-
stopijo k izdelavi projek-
ta za kostanjeviško občino. 
Kot pravi Rostohar: „Trenu-
tno smo torej v pripravljal-
ni fazi, da se s Kostakakom 
d.d. dogovorimo za posto-
pek in roke izdelave projek-
ta in roke realizacije tega. 
Izvedba projekta in dinami-
ka bo pogojena s pridobi-
vanjem sredstev državnega 
proračuna in višine potreb-
ne lastne udeležbe“.

Sevnica v pogajanjih

Občina Sevnica vodi aktivno-
sti glede podpisa služnostne 
pogodbe s podjetjem Gratel 
d.o.o. za izgradnjo sekun-
darnega kabelskega omrežja 
v občini. Aktivnosti so usta-
vili tik pred podpisom po-
godbe, ker občinski svet na 
zadnji seji 27. oktobra ni so-
glašal s predlogom služno-
stne pogodbe in je določil 
štiri predstavnike, ki bodo 
sodelovali v dodatnih uskla-
jevanjih. Zapletlo se je pri 
zahtevi Gratela za podpis 
služnostne pravice na občin-
skih zemljiščih, po katerih bi 
gradili omrežje, svetniki pa 
so tudi izražali dvom v za-
gotavljanje pokritosti vseh 
gospodinjstev. Po pojasnilu 
Marka Jesiha z Občine Sev-
nica na novembrski seji sve-
tniki pogodbe še ne bodo 
obravnavali. Ko pride do 
podpisa služnostne pogodbe 
s podjetjem, bodo z deli za-
čeli takoj. Projekt je razde-
ljen na tri faze. V prvi fazi 
se bo zgradilo omrežje pred-
vsem v Sevnici ter Boštanju. 
V drugi fazi se bo omrežje 
razširilo na naselja, v kate-
rih občina že izvaja ali bo iz-
vajala investicije v drugo ko-
munalno infrastrukturo. V 
tretji fazi bo pokrito obmo-
čje občine z UMTS signalom, 
pojasnjujejo v kabinetu žu-
pana. Po pogodbi je obrato-
vanje omrežja s prvima dve-
ma fazama predvideno maja 
2012, tretja faza pa do kon-
ca leta 2013. Investitor iz-
gradnje bo v celoti financiral 
projekt izgradnje navedene-
ga omrežja. V septembru je 
na Občino Sevnica že prišla 
vloga za lokacijsko informa-
cijo ter vloga za projektne 
pogoje. Občina Sevnica se je 
že dogovorila za sestanek s 
podjetjem Gratel d.o.o., na 
katerem bi dokončno dorekli 
pogoje za podpis služnostne 
pogodbe. 

V Radečah Gratel 

Občina Radeče in podjetje 
Gratel d.o.o. sta jeseni 2007 
podpisala služnostno pogod-
bo za izgradnjo sekundar-
ne kabelske kanalizacije. Po 
pogodbi se je podjetje Gra-
tel d.o.o. zavezalo, da bo do 
konca leta 2011 pokrilo celo-
tno območje občine s kom-
binacijo dveh vrst širokopa-
sovnega omrežja – optičnega 
in brezžičnega, ki temelji na 
novi generaciji tehnologije 
UMTS. Maja letos je izvajalec 
pričel z gradnjo sekundarne 
kabelske kanalizacije na ob-
močju urbanistične zasnove 
Radeč. Sistem še ne deluje, 
pričakujejo, da bo del siste-
ma uporaben v prvi polovi-
ci leta 2009, takrat bo mo-

časa, je navrgel v pogovoru. 
Priznava pa, da zaradi priho-
da optike operaterji kabelskih 
sistemov razmišljajo o pove-
zavi brežiškega in krškega sis-
tema, morda tudi drugih, da 
bi tako izboljšali programsko 
shemo in ponudbo. 

Temu je pritrdil tudi Franc 
Dobravc, lastnik podjetja An-
sat Krško d.o.o., ki je kabel-
sko TV Krško dobil v upravlja-
nje na javnem razpisu leta 
2001. Kot pravi, je pobudnik 

ideje o povezovanju z drugi-
mi kabelskimi operaterji, tudi 
izven Posavja, a so tam sto-
ritve dražje kot pri njih. Po-
nujajo pakete trojčkov, t.i. 
digitalni TV paket pa pripra-
vljajo. Dobravc in Šetinc kon-
kretno razmišljata o poveza-
vi brežiške in krške kabelske 
televizije, morda tudi sevni-
ške. Krški sistem je bil zgra-
jen v letih 1991 in 1992, za-
snovan je bil kot sistem za 
obveščanje, in je v 52-odsto-
tni lasti Občine Krško, preo-
stalo so deleži krajevnih sku-
pnosti. Na pobudo občine je 
bil po gradnji ustanovljen 
odbor KDS Krško, ki nadzira 
upravljanje in vzdrževanje. 
Ansat sistem vzdržuje, pri 
nadgradnji omrežja kabelsko 
kanalizacijo financira obči-
na. Imajo okoli 2700 naročni-
kov na Senovem, v Brestanici, 
Krškem, Dolenji vasi, Pes-
jem, Leskovcu, Venišah in Ža-
dovinku in okoli 700 interne-
tnih priklopov. Precej sistema 
je po Dobravčevih navedbah 
posodobljenega z optičnimi 
premostitvami, dolge bakre-
ne razdalje namreč premo-
ščajo z optiko. Po pojasnilih 
upravljalca je to koncept, ki 
še zmeraj zadošča tudi za pri-
hodnost, z optiko premošča-
jo glavne trase do zvezdišč 
v centrih naselij, od tu pa do 
končnega uporabnika. Tako 
imajo optiko na glavni postaji 
na Sremiču oz. Grmadi, v kra-
kih do Brestanice, v načrtu je 
Senovo (severni krak), v juž-

Branko Šetinc 

Franc Dobravc

nem kraku proti Krškem pa do 
Polšce, Hočevarjevega trga, 
do hotela City, v kratkem bo 
do Sloke ceste oz. Stare vasi 
ter proti Leskovcu. 

Zavod kabelske televizije, 
NHM Sevnica je po besedah 
Franca Derstvenška neprofi-
tni zavod, kjer so člani upo-
rabniki kabelske televizije. 
Delujejo od leta 1990, ozi-
roma že nekaj let prej, ko je 
nekaj blokov vzpostavilo ka-
belski sistem. Pokrivajo sko-
raj celo občino, ob središču 
Sevnice še Boštanj, Radno, 
Orehovo in Log. Po Derstven-
škovih besedah imajo 1481 
uporabnikov, dobro se je pri-
jela ponudba internetnih pri-
ključkov, teh je okoli 420. 
Tudi trojčki postajajo zanimi-
vi. Sistem vzdržuje podjetje 
Telekomunikacije Jazbinšek. 
Konkurenca je ostra, prizna-
va Derstvenšek, ki se tako 
kot brežiški in krški sogovor-
nik sprašuje, kaj npr. „skriva-
jo“ ponudniki, ki trenutno da-
jejo prenosne računalnike za 
en evro, po pretečeni pogod-
bi pa bodo verjetno zaostrili 
pogoje. Kot pravi, se konku-
renca trenutno še ne pozna. 
Je pa res, da sledijo tehnolo-
giji in kabelski sistem že do-
polnjujejo z optičnimi otoki. 

Radeče so primer zase, kabel-
ski sistem je v lasti občine, a 
z njim od leta 2000 upravlja 
podjetje KKS Radeče. Direk-
tor Damjan Sonc je pojasnil, 
da je začetek sistema v letu 
1987, nato se je gradil po eta-
pah. Ker omogoča enosmer-
no komunikacijo, ponujajo 
le 28 TV ter radijske progra-
me. Pokrivajo skoraj celotno 
občino in imajo okoli 950 na-
ročnikov. Po Sončevih predvi-
devanjih bo optično omrežje, 
ki ga gradi Gratel na podro-
čju celotne občine, verjetno 
pokopalo kabelsko televizijo 
v sedanji obliki. O nadaljnji 
usodi, kot pravi, se bo morala 
že v bližnji prihodnosti odlo-
čiti občina kot lasnica.
 
Tudi v državi upada delež 
kabelske televizije - v dru-
gem četrtletju letos je dose-
gla 75,4 odstotni delež. Na 
ta račun raste delež interne-
tne televizije (IPTV), v dru-
gem četrtletju se je povzpel 
na 24,6 odstotka. Vodilni po-
nudnik IPTV je Telekom Slo-
venije (59 odstotkov), sledi-
jo T-2 (37 odstotkov), Amis 
(2,9 odstotka) in Tuš Tele-
kom (odstotek), še navaja 
Apek.

Suzana Vahtarič 

PREDSTAVLJAMO

Marjetka Štrucl

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Vso zainteresirano javnost vabimo na

INFORMATIVNO DELAVNICO: 
MOŽNOSTI IN POGOJI PRIDOBIVANJA  

EVROPSKIH SREDSTEV LEADER

Delavnica bo v sredo, 19. novembra 2008,  
v dveh terminih, in sicer:

- ob 10. uri v prostorih RRA Posavje, sejna soba,  
CKŽ 46, v Krškem in 

- ob 16. uri v prostorih KŠTM Sevnica,  
Glavni trg 19, Sevnica 

Delavnica je brezplačna!

Svojo udeležbo lahko potrdite na e-naslov  
las.posavje@rra-posavje.si ali na tel. št. 07 488 10 52 
pri Darji Planinc, vodji tehnične pisarne LAS Posavje.

 Vodja tehnične pisarne  Predsednik LAS Posavje
 LAS Posavje
 Darja PLANINC Franc BOGOVIČ

Vaše oglasno sporočilo v tem časopisu 
bo videlo več kot 40.000 

rednih bralk in bralcev!
marketing@posavje.info

Prodajna galerija Ambienta
Slovenski potrošniki danda-
nes vse bolj povprašujejo 
po izdelkih, ki predstavlja-
jo slovensko izročilo in ima-
jo tudi simboličen pomen. 
Prav zato smo obiskali Mašo 
Dostal, mlado lastnico gale-
rije Ambienta v Krškem in 
jo povprašali o njeni trgo-
vini, ki je znana po tem, da 
kupcem nudi izključno slo-
venske izdelke.

„Pred petimi leti sem sama 
pri sebi začrtala, da bom po 
končani srednji šoli in fakul-
teti poskusila stopiti na sa-
mostojno podjetniško pot. 
Ob pogledu vase sem seštela svoja znanja, interese in 
pričela razmišljati v smeri, kjer bi bila podjetniška pot 
najbližja mojim značajskim potezam,“ nam pripoveduje 
Maša. 
Med številnimi možnostmi jo je najbolj prepričala ideja, 
ki jo sedaj uresničuje. Na pobudo Steklarne Rogaška d.d., 
ki je iskala poslovne partnerje, se je z veseljem odzvala 
in sprejela ponudbo.  To jo je vodilo k reševanju problema 
– imeti svojo kakovostno galerijo z darilnim programom iz 
slovenske tradicije.
Pogled po policah in v vitrine prodajne galerije potrju-
je, da Ambienta nudi bogat izbor tradicionalnih sloven-
skih izdelkov znanih proizvajalcev, kot so Steklarna Roga-
ška (kristal), Stilles Sevnica (stilno pohištvo), Uko Kropa 
(kovaški izdelki), ki so prepoznavni tako na domačih kot 
tujih tleh. Dopolnjujejo pa jih idrijska čipka, izdelki vi-
traža, sveče in kot novost - informirana keramika.
Maša nam z veseljem pove, da vse več kupcev prihaja tudi 
od drugod, saj menijo, da je Krško prijazno mesto, ki ga 
bogatijo tudi prijazni ljudje: „Svojo ponudbo pa sem raz-
širila tudi s pestro ponudbo izdelkov za podjetja, ki za 
svojo prepoznavnost iščejo izdelke široke potrošnje in so-
dijo v nižji cenovni razred. Tudi tu predvsem stremim za 
tem, da so izdelki kakovostni.«
V prednovoletnem času pa bodo v Ambienti vsakomur po-
magali, da bo izbral darilo za vsako priložnost in vsako 
osebo, ki jo želi obdariti. Galerijo najdete na Cesti krških 
žrtev 44 (v peš coni, poleg Elkroja), Informacije na  07/49 
25 570, 031/572 511 ali info@galerijaambienta.com

PREDSTAVLJAMO

Maša Dostal
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MALA ŠOLA LOČEVANJA ODPADKOV

na muhi ...
Na preži: 

J. Muholovec

CVETKE S 
SLOVENSKIH 
EKOLOŠKIH 
OTOKOV

Odkar pri nas doma loču-
jemo odpadke, se je naša 
shramba spremenila v 
mini ekološki otok. Naba-
vila sem nove koše, doda-
la pisna in slikovna gradi-
va, tako ni več izgovorov 
za metanje vseh in vsega 
v isti koš. Zadeva zdrži tri 
do pet dni, potem pa se 
pojavijo težave... 

Pri nas ima to ženka 
čez.... Me tako ošteje, če 
vržem ogrizek v smet, da 
je joj…

Plastenke, tetrapak, pla-
stiko... etc., moram njo 
vprašat, v katero vreč-
ko odložit da ne kiksnem. 
Gledam tele naše staro-
selce po bloku... Še kup 
papirja (revije, reklame) 
ki ga nese stran, ne vrže 
v 'star papir', ampak glad-
komalo »šutne« v sme-
tnjak.







(satirično-izobraževalni kotiček)
Med najbolj zanimivimi vprašanji, ki jih dobivamo v uredništvo zadnje tedne, je gotovo dilema v zvezi z zbiranjem 
in odvozom odpadkov v občini Krško. Kar šest občank in občanov iz različnih predelov mesta Krško, pa tudi eden iz 
manjšega krajevnega središča, nas je opozorilo, da se jim zdi zelo nenavaden, če ne že naravnost podcenjevalen, po-
stopek odvažanja odpadkov iz tako imenovanih ekoloških otokov. Glede na to, da domače komunalno podjetje o svo-
jih dejavnostih od lanskega leta občanov več ne obvešča preko našega časopisa, smo se potrudili in nekaj informacij 
na to temo poiskali kar na „vsevednem“ svetovnem spletu. Verjamemo, da bo izbor zanimiv tudi našim bralcem.

Doma odpadkov ne loču-
jemo, v šoli pa jih mora-
mo, pa je ful dober. Zato 
pa te vse mine, ko vidiš, 
da se komunalna firma pri-
pelje po kesone za ločeva-
nje odpadkov in vse v isti 
tovornjak skup zmečejo, 
pa potem isto na smetišče 
odpeljejo…

Pri nas pa tega ločevanja 
še niso uvedli, ker občina 
nima denarja za to, a mi-
slim, da bi morali to kako 
drugače narediti, sicer je 
brez veze ločevat…

Tudi pri nas so postavili 
takoimenovane ekološke 
otoke, kjer so ločeni kon-
tejnerčki za papir, plasti-
ko, prozorno in posebej 
obarvano steklo. Vsi oko-
liški prebivalci smo doma 
strogo ločevali odpadke 
in jih nosili v zato name-
njene kontejnerje. Lepa 
pravljica pa ima grd ko-
nec: komunalci vsebino 
VSEH kontejnerjev stre-
sejo v ISTI kamion in od-
peljejo na smetišče. Eko-
logija? 







Pri nas pa zagotovo pride-
jo drugačni kontejnerji za 
različne vrste smeti.

Ma, vi vsi... to majo pol 
tako high-tech opremo, 
da sproti vse sortira not v 
smet-kamionu... Nič bat…

Kljub temu, da odpadke še 
enkrat pregledajo in sorti-
rajo, se mi zdi lepo od nas 
vseh, da že prej vržemo 
reči v tisti zbiralnik, ki je 
temu namenjen.

Če hočeš te stvari recikli-
rat, morajo biti res pravil-
no ločene. In ker tega pri 
odlaganju ni mogoče zago-
toviti (ljudje se zmotijo, 
ne znajo, ali pa nalašč za-
mešajo), je treba še enkrat 
sortirat - potem je pa itak 
čisto vseeno, a je bilo na 
začetku ločeno ali ne. Itak 
gre skozi isto mašinerijo.

Izkušnje iz tujine: smeti, 
namenjene reciklaži, itak 











še enkrat ločijo. Zato so se 
Angleži odločili in odpadke 
ločujejo le v zbirnih cen-
trih. Z izjemami, seveda. 
Če pri nas ne znajo zrih-
tat ločevanja odpadkov iz 
navadne kante, pa ni moj 
problem. Zunaj se s tem 
dobro služi (če je treba, 
pa tudi malo več plačam, 
raje to, kot da mi v stano-
vanju stojijo 3 ali 4 kante 
- še za eno je komaj pro-
stor ...) 

Ali imajo kamioni krške-
ga komunalnega podjetja v 
svojih kesonih vgrajene po-
sebne hi-tech ločevalne na-
prave, kot to trdi eden iz-
med spletnih debaterjev, 
nismo uspeli dognati. Po-
gledi iz neposredne bližine, 
pričevanja dveh naših bralk 
in celo kakšnega zaposlene-
ga v tem podjetju, nam po-
trjujejo, da rezultate ve-
stnega dela naših ekološko 
zavednih gospodinj in, par-
don, tudi gospodinjcev, pa 
tudi in predvsem prve loče-
valno vzgojene in osveščene 
generacije mladih občanov, 
vsaj v nekaterih primerih 
neusmiljeno pomešajo… Saj, 
pomembna je vzgoja…

Vse bolj se mi dozdeva 
da nas nategujejo kot 
čigumi, istočasno pa nas 
imajo za velike osle…

Vlatka: Jaz sedaj zbi-
ram v eno vrečo piksne in 
v eno vrečo flaše. Tetra-
pakov nimam, sokove sem 
popolnoma opustila. Prav 
tako nimam plastenk. Pro-
blem nastane, ko bi se 
rada pospravila za sabo, 
pa ne morem zlesti v kan-
to za biološke odpadke.

Nick: Tetrapaki, plasten-
ke in podobno gredo rav-
no tja kot piksne. Sicer 
pa: zelo dobra poanta.

Vlatka: Kot rečeno: osta-
lo me ne zanima.

Marjetica: Veš, eni bi ime-
li probleme ali se stla-
čit med biološke odpad-
ke ali med plastiko. 

Morena: Eni se pogo-
sto počutimo kot steklo. 

Vlatka: Steklo je kul, lah-
ko vsaj koga urežeš. Jaz 
se počutim kot stiropor. 
Vsem grem na živce in hi-
tro se me lahko zdrobi.

Morena: Lahko urežem, 
če sem steklo. Če pa se mi 
le zdi, da sem steklo, po-
tem pa je najbolj običa-
jen pojav, da ljudje vidi-
jo skozi mene, režem pa 
lahko še vedno le z no-
žem, kot običajno.

V.: Jaz bi bila včasih 
rada steklena, da se ne 
bi vsi tako strogo zazira-
li vame, ko se opotekam.

Kibor: Jaz sem bil odpa-
dek več kot dvanajst let, 
svet, v katerem živim pa 
je en sam velik odpadek.

(Vir: drustvoss.blog.siol.net)

(SAMO)LOČEVALNI KLEPET

Vse na en kup? (Pogled, ki je vznemiril našega bralca...)
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ZDOLE - Člani THD Zdole smo se 25.oktobra udeležili stro-
kovne ekskurzije. Obiskali smo letošnje osrednje goste na 
jurjevanju iz Beltincev. Tamkašnji Zavod za turizem in kul-
turo je priredil dva večja dogodka: svečano odprtje prvega 
lova s sokoli in odkritje doprsnega kipa Karlu Jakobu ob nje-
govi 100-letnici rojstva. Ogledali smo si še beltinško grašči-
no in muzejsko zbirko lekarništva v Pomurju, razstavo slik 
Karla Jakoba, obogateno z domačimi izdelki obrti "slamar-

stva". Popeljali smo se ob reki Muri, obiskali Ižakovce, Otok 
ljubezni in mlin na reki Muri. Še pomembnejši dogodek pa 
je bil, ko nas je pričakala še vedno aktualna miss Sloveni-
je 2007 Tadeja Ternar, s katero smo naredili (predvsem mo-
ški del članstva) kar nekaj fotografskih posnetkov. Povsod 
smo bili zelo toplo sprejeti in pogoščeni z okusnimi dobro-
tami, značilnimi za Prekmurje. Dan smo zaključili  s poznim 
kosilom v prijetni prekmurski gostilni ter se polni lepih vti-
sov vrnili na Zdole.

Bernarda Germovšek

Zdolani v Prekmurju

Udeleženci ekskurzije

Tina je rodila s carskim re-
zom, porod je potekal brez 
težav; ob 18.15 je najprej 
na svet prijokala Stela, tež-
ka 1615 g in velika 41 cm, z 
minutnimi zamudami se je ro-
dila Dolores, težka 1605 g in 
velika 42 cm, ter Sara, težka 
1420 g in velika 40 cm. Troj-
čice so takoj zelo lepo napre-
dovale in presenetljivo hitro 
vrnile k očku in bratcu Aljoši. 
Mamica Tina je bila po prvi 
noči doma povsem neprespa-
na, a je žarela od sreče. Troj-
čice so sicer tudi ponoči pri-
dno spale, potem ko so jih 
vsake tri ure nahranili. Ma-
mica pa je bila ob drobcenih 
prvorojenkah v skrbeh, kako 
bo. In ko je ob pomoči očka 
nahranila vse tri in jih previla 
ter komaj zatisnila oči, se je 
zgodba ponovila. 

Tina je med predniki imela 
dvojčke, a trojčkov niso priča-
kovali, tudi očka je prikimal, 
da so bili ob novici vsi nekoliko 
šokirani, zdaj, ko jih pestuje-
jo, pa toliko bolj srečni. Tudi 
Bojanov sin, 9-letni Aljoša, 
je prvo noč v skrbeh prever-
jal, če sestrice spijo. Punčke 
so ob našem obisku po previja-
nju pridno spale in se niso dale 

Trikratna sreča v Globokem 
GLOBOKO – 20. oktober bo ostal prav posebej zapisan v družini Kos-Ajster, 
saj sta Tina Ajster in Bojan Kos postala srečna starša treh deklic. Stela, Dolo-
res in Sara so za 14 dni prehitele termin poroda, a drobcene in krepke dekli-
ce so v 32. tednu nosečnosti povsem brez težav vstopile v svet v ljubljanski 
porodnišnici. Po 18 dneh pa smo jih že obiskali na domu v Globokem.

motiti niti za 
fotografira-
nje. Enako 
je bilo dan 
pred tem, 
ko so takoj 
po prihodu 
domov, ime-
li polno hišo 
obiskov, ob 
obojih sta-
rih starših, 
ki so takoj 
ponudili pre-
potrebno pomoč, so prišli tudi 
ožji sorodniki, oglasil se je žu-
pan Ivan Molan, sicer očkov 
prijatelj, in napovedal uraden 
obisk. Mladi družini so poma-
gali v občinskem odboru Slo-
venske demokratske stranke 
Brežice, saj so ji namenili 600 
evrov denarne pomoči. Vsak 

evro pa bo več kot dobrodo-
šel. Da bi se zahvalili vsem 
prijateljem konec meseca pri-
pravljajo zabavo v Prosvetnem 
domu Artiče. Mladi očka je ne-
koliko raziskoval in menda kar 
17 let v brežiški občini ni bilo 
trojčkov.

Suzana Vahtarič

Družina Kos – Ajster

Nasmejana Frančiška Štefa-
nič je 12. oktobra dopolnila 
častitljivih 96 let. Pravi, da 
je še kar dobro pri močeh in 
veliko časa preživi ob šiva-
nju prtov, kar tudi pomeni, 
da ji vid še zelo dobro služi. 
Da Frančiški nič ne primanj-

kuje in da so ji dnevi v je-
seni življenja kar se da lepi 
in brezskrbni, kakor tudi 
za vnuka Srečka, s katerim 
Frančiška živi v skupnem go-
spodinjstvu, dnevno poskrbi 
skrbna gospodinja Slavica. 
Sicer pa ima Frančiška od 
skupno šestih otrok še tri ži-
veče hčerke, s katerimi ima 
nekoliko manj stikov, saj dve 
prebivata v Ljubljani in ena 
v Švici, zato pa ji toliko več 
pomeni skupno 12 vnukinj in 
vnukov, še posebno Biser-

Častitljiva jubileja dveh 
krškopoljskih Frančišk
DRNOVO - V zadnjem tednu meseca oktobra je Franci Žibert, predsednik KS 
Krško polje s člani sveta KS Tonetom Gregoršancem, Lojzetom Bogolinom in 
Lojzetom Maroltom na Mrtvicah in Drnovem obiskal dve sokrajanki. Obema 
je ime Frančiška in obe sta v mesecu oktobru praznovali visok osebni jubilej.

ka, Karolina in Albina z dru-
žinami, katere staro mamo 
Frančiško, ki je tudi praba-
bica trinajstim pravnukom, 
redno obiskujejo. 

Še zgovornejša je bila ob 
obisku predstavnikov KS, ki 

smo jih spremljali tudi mi, 
nekoliko mlajša Frančiška 
Račič, ki je 8. oktobra do-
polnila 90 let. Bojda je Fani, 
kakor jo kličejo svojci in do-
mačini, na svoj rojstni dan, 
ki ga je praznovala v krogu 
številne družine, več plesa-
la kakor sedela, kar že samo 
po sebi pove, da je še prav 
vitalna. „Nekoliko preglavic 
mi povzroča astma,“ nam 
je povedala, zatem pa takoj 
med smehom dodala: „am-
pak spomin mi še zelo do-

bro služi, pa sluh in vid tudi! 
In srečna sem! Vsi moji me 
obiskujejo. In radi se ima-
mo!“ Fanika, ki je vdova že 
od leta 1966, ko je imel sin 
šele 10 let, starejša hčerka 
pa 16 let, ima danes od pe-
tih otrok še štiri žive, sicer 

pa ima ob vnuku, v nepo-
sredni bližini katerega tudi 
živi, še osem vnukov in de-
vet pravnukov.

Bojana Mavsar

Frančiška Štefanič s svojimi nabližjimi in 
predstavnikoma KS Krško polje Tonetom 
Gregorščancem in Francem Žibertom (zadaj)

Frančiška Račič z vnukom in njegovo 
družino BREŽICE - V breži-

ški porodnišnici le-
tos beležijo že pet 
porodov dvojčkov in 
pod evidenco 424, ki 
so jo zapisali 6. no-
vembra, sta se s car-
skim rezom porodila 
Mai in Žan. 23-letni 
očka Marko Tomše 
je edinec, prav to-
liko jih šteje mami-
ca Tanja Smukovič, 
ki pa je imela še se-
stri dvojčici. Da bo družinski prirastek prvorojencev v dvoji-
ni, sta Tanja in Marko vedela že zelo zgodaj. 

Nosečnost je potekala brez posebnosti, porod pa je mamico 
presenetil šest tednov prezgodaj in dvojčka sta  zagledala 
luč sveta s carskim rezom. Mai se je rodil ob 12.37 in je teh-
tal 2.300 g ter meril 44 cm, Žan je prišel na svet minuto ka-
sneje, bil je cm daljši in prav toliko težak. Srečna družinica 
bo prebivala na Cerini, mladima bosta pri negi, kot je deja-
la mlada mamica, pomagali babi, dedi in ata. Mladi očka je 
že na očetovskem dopustu in je med obiskom v porodnišni-
ci vzhičeno dejal, da se počuti zelo lepo, vendar še ni po-
polnoma dojel, kaj se dogaja. Mamica Tanja je za konec še 
pripomnila, da v brežiški porodnišnici zelo lepo skrbijo tako 
zanjo kot za njuna fantka, bo pa v njej ostala nekaj dni več, 
da ne bi po porodu nastal kakšen zaplet, saj osebje želi, da 
si popolnoma opomore.   

M. K. M.

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

Katarina Koritnik, Lesko-
vec pri Krškem – dečka,
Mojca Ciglar, Reštanj – 
dečka,
Polona Šmrgut, Radeče – 
deklico,
Vlatka Nenadić, Zaprešič - 
dve deklici,
Liljana Urbanč, Račja vas 
– dečka, 
Marjanca Mašić, Brežice – 
dečka, 
Nataša Škrabar, Sevnica – 
dečka, 
Manja Vajdič, Krško – 
deklico,
Andreja Žertuš, Bizeljska 
vas – dečka,
Tadeja Avguštin, Kladje 
nad Blanco – deklico,
Katja Kmet, Sevnica – 
dečka,
Amadeja Zlobko, Cerklje 
ob Krki – deklico,
Jasna Šimunovič, Krško – 
dečka,
Tanja Poček, Brežice – 
dečka,
Vesna Abram, Orehovo – 
dečka,
Emilija Dolžan Klemenčič, 
Mirna – deklico,
Danica Štefančič, Pleterje 
– deklico,
Gabriela Kampuš Ivekovič, 
Šmarje pri Jelšah – dečka,
Megi Šajinović, Senovo – 
dečka,
Manuela Haralović, Gorica 
– dečka, 
Marjeta Poznič Planinc, 
Anovec – dečka, 
Marjanca Orožen, Lesko-
vec pri Krškem – deklico,
Tanja Smukovič, Poštena 
vas - dva dečka,
Tatjana Kerin, Mali Trn – 
deklico,
Andreja Dragar, Loka pri 
Zidanem Mostu – deklico,
Mateja Lisec, Boštanj – 
dečka.  

ČESTITAMO! 
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Dvojčka - sreča v dvojini

Mestni atrij, CPB 17, Brežice

Od 14. novembra dalje!

Očka Marko še ne more dojeti, da 
je prišla sreča v dvojini.

K2 taksi prevozi in posredovanje, Damjan Kirn, s.p., Ulica Stanka Škalerja 27, Brežice
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SEVNICA – Od ponedeljka, 3. novembra, do petka, 7. no-
vembra, so bili v večnamenskem prostoru Gasilskega 
doma Sevnica na ogled natečajni elaborati za gradnjo 
nove osnovne šole v Tržišču. 
Pouk za 137 učenk in učencev poteka v izredno dotrajanih 
prostorih na dveh lokacijah. OŠ Tržišče tudi nima lastne te-
lovadnice, zato je nova šola s telovadnico v Tržišču že vrsto 
let največja želja krajanov, ki so pripravo prostora za no-
vogradnjo umestili tudi v krajevni samoprispevek, Občina 
Sevnica pa se je z vodstvom OŠ Tržišče odločila, da ustre-
zno strokovno arhitekturno rešitev poišče z javnim nate-

čajem preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. 
Na ta javni natečaj je prispelo 14 elaboratov, med kateri-
mi je posebna komisija (v njej je sodelovala tudi ravnatelji-
ca OŠ Tržišče Zvonka Mrgole) kot najboljšega izbrala elabo-
rat podjetja Arhe, d.o.o., ki je delo dveh arhitektov - Borisa 
Briškega in Anje Cvetržnik. V občinskem proračunu so re-
zervirana sredstva za projektiranje in ko bo dokumentacija 
na občini pripravljena, župan Srečko Ocvirk upa, da bo po-
trjeno sofinanciranje tudi s strani države. Učenke in učen-
ci OŠ Tržišče, ki so zelo dejavni na različnih področjih, so v 
znani TV oddaji Umko voditelju oddaje zaupali: »Upamo, da 
bomo v letih do 2010 tudi mi dobili težko in dolgo pričako-
vano novo šolo in telovadnico.«

Smilja Radi

SEVNICA – V sredo, 5. novembra, je pri Planinskem zave-
tišču pod Svetim Rokom potekalo tradicionalno planinsko 
srečanje ob prazniku občine Sevnica z otvoritvijo zanimi-
ve fotografske razstave Obrazi pohodnikov. 

Na razpisanem fotografskem natečaju je sodelovalo 8 lju-
biteljev narave in pohodništva, prvo nagrado za najboljše 
fotografije pa si je »prislužil« sevniški ljubitelj fotografske 

umetnosti Franci Šeško. V spremljajočem kulturnem pro-
gramu  se je predstavila planinska pevska skupina Encijan, 
ki že vrsto let deluje v okviru PD Lisca Sevnica. Slavnostna 
govornica je bila Rozi Skobe, predsednica komisije za var-
stvo gorske narave Pri planinski zvezi Slovenije. V svojem 
govoru je poudarila kvalitete, ki jih ohranja in nadgrajuje 
PD Lisca Sevnica, ki je pred tremi leti slavilo 100-letnico ob-
stoja. Po kratkem, a prisrčnemu kulturnemu programu ter 
po nagovoru predsednika PD Lisca Jožeta Praha ter župana 
občine Sevnica Srečka Ocvirka je znani sevniški pohodnik in 
fotograf Ljubo Motore še uradno odprl fotografsko razstavo 
42-ih fotografij pod skupnim naslovom Obrazi pohodnikov.

Smilja Radi, foto: Vinko Šeško 

Razstava elaboratov za novo 
šolo v Tržišču

Fotografska razstava Obrazi 
pohodnikov

Številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledali 
fotografsko razstavo Obrazi pohodnikov.

Ponudbo in podobo sevniškega gradu že od oktobra bogati 
lepo urejen baročni salon v drugem nadstropju severozaho-
dnega stolpa. Baročno pohištvo, ki velja za prave umetni-
ne, je za opremo salona prispevalo sevniško podjetje Stilles 
d.d., in sicer iz programov »bidermajer« in »barocco«. Po-
hištvo in ureditev celotnega salona, h kateri so sicer prispe-
vala tudi druga podjetja, je zagotovo pridobitev, ki se bo v 
prihodnje lahko vključila v turistično ponudbo občine.

SEVNICA - V starem mestnem jedru Sevnice, na Gornjem 
trgu pri vhodu v zgornjo stavbo Občine Sevnica, je žu-
pan Srečko Ocvirk 6. novembra namenu predal avtomat-
ski defibrilator.

Občina Sevnica je za defibrilator odštela 2.200 evrov, zanj 
pa se je odločila, ker je po županovih besedah v starem me-

stnem jedru večje število institucij, pa  tudi župnišče in go-
stišča, kjer se zadržuje večje število ljudi. Direktorica Zdra-
vstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič se je zahvalila 
Občini za gesto in dejala, da želijo defibrilator namestiti v 
vsaki krajevni skupnosti, Mirnska dolina je že pokrita. Kot 
je pojasnila, lahko s defibrilatorjem posameznik pred pri-
hodom nujne medicinske pomoči, že v prvih petih minutah, 
reši življenje ob nenadnem srčnem zastoju. 

Dobavitelj aparature, Niko Javornik iz Apolonija Ljubljana, 
je demonstriral uporabo aparata, ki ima slovensko zvočno 
kartico in z napotki vodi postopek oživljanja. Kot je dejal, 
imamo v naši državi dnevno šest nenadnih srčnih zastojev, 
95 odstotkov od teh se konča s smrtjo. Župan Ocvirk je iz-
postavil potrebo po izobrazbi ljudi za uporabo defibrilator-
ja. Člani občinskega odbora za zdravstveno varstvo in socia-
lo ter predstavniki občinske uprave so se v bližnjem KŠTM-ju 
po uradni predaji pridružili izobraževanju. V sevniški obči-
ni se izobraževanja za uporabo defibrilatorja množično ude-
ležujejo predstavniki Koronarnega kluba Sevnica in Rdečega 
križa. Akcijo vzpostavitve mreže, ko naj bi bil aparat name-
ščen na vsakih šest do sedem tisoč ljudi v Posavju in Obsote-
lju je sprožil Rotary klub Čatež. 

Suzana Vahtarič 

Defibrilator v starem 
mestnem jedru Sevnice 

Dobavitelj je uprizoril preprosto uporabo 
defibrilatorja, zraven direktorica zdravstvenega doma 
in župan.

Otvoritev razstave elaboratov (vir: foto arhiv Občine)

SEVNICA – V sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice je 
sevniški Javni zavod KŠTM v četrtek, 6. novembra, pri-
pravil v galeriji na sevniškem gradu razstavo razglednic z 
naslovom Pozdrav iz Sevnice.

Posavski muzej Brežice zbira in hrani stare razglednice s po-
krajinsko motiviko. »Razglednice so del kulturne dediščine. 
Imajo svojo vrednost in pomen, zlasti za krajevno zgodovi-

no. So pomemben vir pri raziskovanju preteklosti – tudi po-
štni žigi in znamke na njih,« je v otvoritvenem nagovoru po-
udarila višja kustodinja Posavskega muzeja Brežice Vlasta 
Dejak. Razstavljene razglednice na sevniškem gradu s po-
gostim napisom Pozdrav iz Sevnice izvirajo s konca 19. sto-
letja, veliko jih je tudi iz obdobja med obema vojnama. 
Na njih so upodobljeni predvsem pokrajinski motivi različ-
nih krajev v sevniški občini (Krmelj, Boštanj, Tržišče, Lisca, 
Šmarje pri Sevnici …). Najstarejša razglednica prikazuje ve-
duto Sevnice s starim lesenim mostom čez Savo, s sevniškim 
gradom in delom Boštanja. Poslana je bila po pošti 3. apri-
la 1898 iz Sevnice v Brežice. Natisnjena je bila v Salzbur-
gu. Vsebina mnogih  razglednic tudi pove, da je bila Sevnica 
priljubljen letoviški kraj za Zagrebčane. »Vsaka razgledni-
ca nosi v sebi zgodbo, ki je del sevniške preteklosti in njene 
kulturne dediščine,« je zaključila prerez nastanka in razvo-
ja razglednic s poudarkom na Sevnici in njenih okoliških kra-
jih višja kustosinja Dejakova. V spremljajočem kulturnem 
programu so sodelovali učenci GŠ Sevnica.  Razstava bo od-
prta do 11. januarja prihodnje leto.  

Smilja Radi, foto: Rok Petančič

Sevnica na razglednicah

Veliko starih razglednic Sevnice in njenih okoliških 
krajev hrani znani sevniški kronist in zbiratelj Ljubo 
Motore, ki ga je brez fotoaparata skoraj nemogoče 
videti. Od leve proti desni stojijo: direktorica KŠTM-ja 
Petra Pozderec, višja kustodinja Vlasta Dejak, župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktor Posavskega 
muzeja Brežice Tomaž Teropšič, Ljubo Motore in ostali 
obiskovalci. 

Ureditev baročnega salona na 
sevniškem gradu

Komuna za odvajanje od 
drog je bila na Razborju pod 
Lisco ustanovljena leta 2000 
in prvo leto so v njej prebi-
vali fantje, potem je to po-
stala edina ženska komuna v 
Sloveniji z zaprtim progra-
mom. To pomeni, da se de-
kleta v glavnem zadržujejo v 
notranjih prostorih, ki so lič-
no urejeni, svetlih in toplih 
pastelnih barv in izredno či-
sti. Stene krasijo številne 
tapiserije, slike in fotografi-
je. Pravila življenja v komu-
ni, hišni red, ki se ga morajo 
stanovalke držati, je jasen in 
poteka po točno določenem 
vrstnem redu. Vsaka članica 
komune ima določene zadol-
žitve oz. naloge, ki jih mora 
vestno opravljati najmanj 
mesec dni in se pri tem dr-
žati dnevnega reda. Na te-
leviziji lahko gledajo samo 
poročila ob 13. uri, dvakrat 
na teden si lahko ogleda-
jo film, časopisa, ki ju bere-
jo, sta Dolenjski list in Posa-
vski obzornik; računalnika in 
interneta nimajo. Prosti čas 
(dve uri približno na dan) 
zapolnjuje z obveznostmi, 
ki jih imajo, ali z branjem, 
saj imajo lastno knjižnico. 
Vsak večer imajo t.i. skupne 

»Sem nekaj čutila, pa nisem 
znala povedati!« 
RAZBOR POD LISCO/SEVNICA - V soboto, 8. novembra, je Skupnost Srečanje na Razborju pod Lisco pri-
pravila t.i. dan odprtih vrat v nekdanji osnovni šoli na Razborju, kjer so svoj novi dom našla štiri dekle-
ta, ki se želijo znebiti odvisnosti od drog. 

trenutke, ob katerih poteka 
pogovor o določeni temi. V 
pogovor se vključujejo vsa 
dekleta, le ob torkih zvečer 
poteka meditacija, ki je in-
dividualna. Zelo veliko truda 
vlagajo v razvoj kvalitetnih 
medosebnih odnosov, ki so 
temelj dobrega sožitja, zato 
so pogovori nujni in na nek 
način obvezni, saj je z nji-
mi mogoče prebroditi mar-

sikatero težavo ali problem 
ali notranjo stisko. Dekle-
ta v komuni opravljajo vsa 
dela sama – kuhajo, pere-
jo (osebne stvari perejo na 
roke, v pralnem stroju pere-
jo le posteljnino in brisače 
iz kopalnice), likajo, šivajo 
… in tudi manjših hišnih po-
pravil se lotijo. Skrbijo za či-
sto in urejeno notranjost ter 
zunanje površine, kjer ima-

jo lepo urejeno trato, zele-
njavni vrt in njivo. Ozimni-
co si vedno pripravijo same 
in prav tako žagajo in zlaga-
jo drva, ki jim jih pripelje-
jo. Dekleta v isti komuni na-
vadno preživijo eno leto (v 
božičnem času pride do me-
njave stanovalk). Stikov z 
zunanjim svetom nimajo – 
družinski člani (ženske pred-
stavnice) jih lahko obiščejo 
vsakih štirinajst dni, ob ne-
deljah. Moški v žensko ko-
muno nimajo vstopa, četu-
di so družinski člani. Z vsemi 
družinskim člani se lahko 
pogovarjajo po telefonu en-
krat na teden največ deset 
minut. Sedanji vodja, prva 
odgovorna v komuni na Raz-
borju je Tanja, ki je v komu-
ni 24 mesecev. Stanovalka 
Tina je 11 mesecev prežive-
la v Italiji, na Razborju je 10 
mesecev. Med ogledom pro-
storov in v prijetnem kle-
petu nam je zaupala, da je 
komuna dana odvisnikom v 
njihovo dobro, sama pa se je 
znašla na »stranpoti«, ker je 
nekaj čutila, pa tega ni zna-
la povedati. 

Smilja Radi, 
foto: Petra Biderman 

29. novembra bo v okviru akcije Za mladost brez drog 
v sevniškem športnem domu potekal dobrodelni koncert 
z naslovom Za streho in dom. Z njo želijo zbrati nekaj 
denarnih prispevkov za (pre)potrebno obnovo strehe 
Skupnosti Srečanje na Razborju, ki je edina od šestih 
komun pri nas, kjer prebivajo dekleta.
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Petek, 14. novembra 2008
ob 16. uri, Hotel Ajdovec   

Predaja namenu stanovanjskega objekta na Planinski ce-
sti 25 v Sevnici (Heres d.o.o.)

Sobota, 15. novembra 2008
ob 9. uri, Kulturna dvorana Tržišče 

Martinov pohod s krstom mošta (Turistično društvo Tržišče)

ob 13. uri, Kulturna dvorana Šentjanž 
Zaključek Bučariade z družabnim popoldnevom na bu-
čenšankih (Turistično društvo Šentjanž)

ob 15. uri, Primož 
Otvoritev vodovoda na Primožu (Občina Sevnica, Krajev-
na skupnost Primož)

ob 18. uri, Gasilski dom Telče  
»Sem se oženil« – kulturno družabna prireditev (Kultur-
no športno društvo Telče) 

ob 18.30 uri, Gasilski dom Trnovec   
Koncert ženskega pevskega zbora Zimzelen Mirna in pro-
gram KD Franc Požun
(Jurjevci iz Trnovca)

Nedelja, 16. novembra 2008
ob 9. uri, Gostilna Janc na Studencu 

Tradicionalni vinogradniški pohod na Primož z družab-
nim srečanjem (Društvo vinogradnikov Studenec)
 

ob 10. uri, Športni dom Sevnica 
Nogometni turnir za pokal Občine Sevnica (Športna zve-
za Sevnica)

ob 16. uri, Športni dom Sevnica  
Martinov koncert ob zvokih narodnozabavnih ansamblov 
z gosti (Društvo narodno zabavnih ansamblov Sevnica)

Ponedeljek, 17. novembra do petka, 21. novembra 2008
od 9. do 16. ure, Trubarjev dom upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu

Dnevi odprtih vrat v Trubarjevem domu Loka pri Zida-
nem Mostu (Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem 
Mostu) 

Ponedeljek, 17. novembra 2008
ob 15.30 uri, Orehovo 

Predaja namenu rekonstruirane državne ceste skozi 
Orehovo (Občina Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica)
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Torek, 18. novembra 2008
ob 14. uri, Vranje 

Otvoritev obnovitvenih del na najdišču Ajdovski gradec 
(Občina Sevnica)

Sreda, 19. novembra 2008
ob 16. uri, Knjižnica Sevnica 

Pravljična urica (Knjižnica Sevnica)

ob 17. uri, Knjižnica Sevnica  
Srečanje s pisateljem Slavkom Preglom ob dnevu sloven-
skih splošnih knjižnic (Knjižnica Sevnica)

Četrtek, 20. novembra 2008
ob 18. uri, Mladinski center Sevnica  

»Šola za starše: Vsaka pot je učenje« - predavanje Sonje 
Bobek Simončič (Javni zavod KŠTM)

Petek, 21. novembra 2008
od 8. do 13. ure, INDE d.o.o. Sevnica 

Dan odprtih vrat na programu Socialna vključenost za in-
valide (INDE d.o.o. Sevnica)

Sobota, 22. novembra 2008
ob 9.30 uri, Šahovska soba v Športnem domu v Sevnici 

Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna 
(Šahovski klub Milan Majcen)
 

ob 19.30 uri, Dom krajanov Razbor 
Razborski večer (Kulturno športno turistično društvo Raz-
bor)

Ponedeljek, 24. novembra 2008
ob 12. uri, Konferenčna dvorana na Gradu Sevnica 

Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku 
(Občina Sevnica)
 

ob 13. uri, Grad Sevnica 
Odprtje baročnega salona in grajske kašče (Javni zavod 
KŠTM)
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Torek, 25. novembra 2008
ob 15.30 uri, Cerkev na Kovačevem hribu 

Otvoritev modernizirane občinske ceste Planina – Ko-
vačev hrib – Križ (Občina Sevnica, Krajevna skupnost Bo-
štanj) 

Četrtek, 27. novembra 2008
ob 11. uri, Pri stari šoli v Krmelju 

Odprtje prenovljenih prostorov za potrebe novega od-
delka vrtca v Krmelju (Občina Sevnica, OŠ Krmelj, Krajev-
na skupnost Krmelj)

ob 15.30 uri, Krmelj 
Otvoritev rekonstruirane ceste skozi Krmelj in občinske 
ceste Krmelj – Gabrijele (Občina Sevnica, Krajevna sku-
pnost Krmelj)
 

ob 17. uri, Kulturna dvorana Sevnica 
»Vloga staršev pri poklicnem odločanju devetošolcev« - 
srečanje s starši (Zavod RS za zaposlovanje OS Sevnica, 
Javni zavod KŠTM)

Petek, 28. novembra 2008
ob 11. uri, Kulturna dvorana Sevnica 

»Moj kraj, moja občina« - predstavitev raziskovalnih na-
log učencev s področja turizma (Turistična zveza Obči-
ne Sevnica) 

ob 15.30 uri, Drožanjska cesta 
Otvoritev komunalno opremljenega stanovanjskega ob-
močja na Drožanjski cesti (Občina Sevnica)
 

ob 18. uri, Kulturna dvorana Sevnica 
Dan delavcev v vzgoji in izobraževanju občine Sevnica 
(Aktiv ravnateljev osnovnih šol Občine Sevnica in Glasbe-
ne šole Sevnica)

Sobota, 29. novembra 2008
ob 10. uri, Kulturna dvorana OŠ Tržišče 

»Šola skozi čas« – prireditev ob 120-letnici šolske zgrad-
be v Tržišču (Osnovna šola Tržišče)
 

ob 19. uri, Športni dom Sevnica 
Dobrodelni koncert za obnovo strehe Skupnosti Sreča-
nje na Razborju (Občina Sevnica, Javni zavod KŠTM, Za-
vod Pelikan Karitas)

Vljudno vabljeni!
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PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA 2008

Petek, 21. novembra 2008
ob 18. uri, Kulturna dvorana Sevnica 

OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU 
OBČINE SEVNICA S PODELITVIJO PRIZNANJ 

IN KULTURNIM PROGRAMOM

(Občina Sevnica)

Odbor za hidroelektrarne na 
spodnji Savi
Na gradu Sevnica se je v ponedeljek, 3. novembra, sestal 
Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi. Odbor je bil sezna-
njen s potekom izgradnje hidroelektrarne Blanca in hidroe-
lektrarne Krško. Na hidroelektrarni Blanca so gradbena dela 

v zaključni fazi, v polnem teku je tudi montaža agregatov št. 
2 in 3. Poskusno vrtenje agregata št. 1 je načrtovano v začet-
ku novembra. Za hidroelektrarno Krško se projektira akumu-
lacijski bazen, ostala dela pa se izvajajo nemoteno. V fazi 
izdelave je tudi državni prostorski načrt za hidroelektrar-
no Brežice, javna razgrnitev je predvidena za mesec janu-
ar. V mesecu oktobru 2008, pa je bil sprejet sklep o pričetku 
izdelave državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno 
Mokrice. Le – ta pa bo tudi zadnja izmed hidroelektrarn na 
spodnji Savi. Župan Srečko Ocvirk je poudaril velikost in 
pomembnost celotnega projekta izgradenj hidroelektrarn na 
spodnji Savi ter pozval vse k čimprejšnjemu zaključku del.

Niko Galeša z nekaterimi člani odbora (vir: foto arhiv 
Občine)

Občina Sevnica v novembru praznuje občinski praznik. Ob 
tem se bo preko meseca zvrstilo več kot 50 različnih pri-
reditev in dogodkov. Osrednja slovesnost ob prazniku Ob-
čine Sevnica s podelitvijo priznanj in kulturnim programom 
bo 21. novembra. Živahno pa je bilo že ta konec tedna, saj 
so se poleg tradicionalnega  martinovanja na Studencu in 
odkritja spominskih obeležij dogodkom iz osamosvojitvene 
vojne leta 1991 odvijali še dogodki v sklopu projekta »Za 
mladost brez drog« in drugo državno kvalifikacijsko tekmo-
vanje v standardnih in latinsko ameriških plesih.

Praznik občine Sevnica

Namakanje Brezovškega, 
Arškega polja in sadovnjakov
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk se je sestal z Miro 
Edelbaher iz Konzorcija za namakanje Podravja, ki je s 
strani Ministrstva pooblaščena za izvajanje namakalnih sis-
temov tudi v Posavju, ter projektantom Vodnogospodarske-
ga biroja Maribor Smiljanom Juvanom, ki je izdelal idej-
no zasnovo za namakanje na območju Brezovškega, Arškega 
polja in sadovnjakov Sadjarstva Blanca. Razprava je tekla o  
prijavi na razpis za izgradnjo namakalnega sistema na tem 
področju. Izpostavili pa so problem, ker DDV pri razpisu ni 
upravičen strošek. Beseda pa je tekla tudi o izvedbi koma-
sacije na Arškem polju, kjer so lastniki zemljišč zainteresi-
rani za zamenjavo medsebojnih zemljišč in s tem pridobitev 
večjih lastniških površin v enem delu.

Novoizvoljena predsednika 
svetov KS Boštanj in Studenec
Svet Krajevne skupnosti Boštanj je na svoji 19. redni seji 
sprejel sklep o izvolitvi predsednika Sveta Krajevne skupno-
sti Boštanj. Za predsednika Krajevne skupnosti je bil izvo-
ljen Jože Udovč iz Boštanja. Novega predsednika pa so vo-
lili tudi v Krajevni skupnosti Studenec, kjer je predsednik 
postal Janoš Janc.

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so v Gabrijelah pre-
dali namenu rastlinsko čistilno napravo Bazga. Prednost tovr-
stnih čistilnih naprav je predvsem v enostavni tehnologiji, ki 
posnema delovanje naravnih ekosistemov, zaradi česar bodo 

v prihodnosti še posebej primerne za komunalno ureditev in 
čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve na 
podeželju. Na rastlinsko čistilno napravo velikosti 500 popu-
lacijskih ekvivalentov je že priključenih 39 objektov. Skupna 
vrednost investicije, ki se je pričela v letu 2002, znaša dobrih 
500.000 evrov, financira pa se iz okoljskih dajatev za onesnaže-
nost okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter s sredstvi Jav-
nega podjetja Komunala Sevnica in Občine Sevnica.

ČN Bazga predana namenu

Otvoritev ČN Bazga (vir: foto arhiv Občine)

Izvedli kontrolo projekta
Predstavniki Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalno po-
litiko so izvedli kontrolo izvajanja projekta Omrežje cest v ob-
čini Sevnica, ki jo delno  financira Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, v višini 505.000 €.  Pri sami kontroli 
niso odkrili nobenih nepravilnosti. Skladno z zahtevkom Občine 
Sevnica bodo sprostili načrtovanih 106.000 € v letošnjem letu.

Društvo salamarjev Sevnica se je letos znova udeležilo ve-
likega salamarskega festivala Kolbasfestival v madžarskem 
mestu Bekescsaba. Po besedah predsednika društva Stane-
ta Krnca je bila krona vsega dogajanja tekmovanje v izde-
lovanju klobas. Pomerilo se je 420 tričlanskih ekip. Sevniška 
trojka v postavi Tomaž Krnc, Zvone Es in Slavko Podboj s 
svojim zavzetim delom in skrbno izdelanim izdelkom po nji-
hovem receptu osvojila v tako hudi konkurenci odlično 18. 
mesto. Ob uradnem tekmovanju so Sevničani navdušili tudi 
z degustacijo svojih izdelkov in cvička. Posebno čast pa je 
letos doletela predsednika društva Staneta Krnca, ki je bil 
prvič v dvanajstih letih kot tujec član petčlanske žirije za 
ocenjevanje klobas. S svojim nastopom in uvrstitvijo so Sev-
ničani dostojno zastopali barve svojega mesta in Sloveni-
je in še enkrat dokazali, da so vodilni na področju salami-
ad v Sloveniji in zato je njihova salamiada upravičeno »mati 
vseh salamiad«.

Društvo salamarjev Sevnica 
znova na Madžarskem

Turistična zveza Slovenije je v okviru projekta »Moja dežela – 
lepa in gostoljubna« izvedla tekmovanje slovenskih mest in kra-
jev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti, kar 
je osnovni pogoj za uspešen razvoj turizma. V kategoriji hribovski 
kraji je prvo mesto pripadlo Razborju, kar znova potrjuje priza-
devanja in skrb krajanov za urejeno okolje ter na poseben način 
odkriva širino in vsebinski smisel slogana »turizem smo ljudje«.

Razbor razglašen za najbolj 
urejen hribovski kraj
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Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področjih socialnega 
in zdravstvenega varstva, ki jih bo 

v letu 2009 sofinancirala Občina Krško

Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepri-
dobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delu-
jejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ori-
entacijska vrednost razpisa za obe področji za leto 2009 je 
113.000 €, in sicer za področje socialnega varstva (A) 70.000 
€ in za področje zdravstvenega varstva (B) 43.000 €.

Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po po-
šti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 8. decembra 2008. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila za-
dnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporo-
čeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v glavni pisarni Ob-
čine Krško. 

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Pri-
jave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne 
odpiraj – ponudbe na razpis« s pripisom »za področje A« ozi-
roma »za področje B, odvisno od tega za katero razpisno po-
dročje ponudnik oddaja ponudbo.

Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, tel. 07/ 49 
81 287, e-mail: klavdija.zibert@krsko.si v času uradnih ur. 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v času ura-
dnih ur dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Obči-
ne Krško, dosegljiva pa je tudi na spletni strani občine Kr-
ško www.krsko.si. 

Javni razpis za sofinanciranje 
programov in projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2009 
sofinancirala Občina Krško

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju 
kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in 
varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, 
knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, lite-
rarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter 
varstva kulturne dediščine. Na javni razpis se lahko prijavi-
jo zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini Krško in 
ZKD Krško, društva, ki imajo sedež v občini Krško, posame-
zniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju 
kulture s stalnim prebivališčem v občini Krško, lastniki pre-
mične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spo-
menika ali je vpisana v zbirni register dediščine. Orientacij-
ska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2009 je za 
150.359,00 EUR. Realna vrednost bo določena po sprejetju 
proračuna za leto 2009. Prijave morajo prispeti najpozne-
je do 8. decembra 2008 na naslov: Občina Krško, Cesta kr-
ških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje prijav je javno, in sicer 
10. decembra 2008 ob 14. uri v sejni sobi »D« na občini 
Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije 
naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav ko-
misija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne 
programe in projekte 2009«. Na hrbtni strani mora biti na-
veden naslov prijavitelja. Razpisna dokumentacija je dose-
gljiva na spletni strani občine Krško www.krsko.si ali jo za-
interesirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za 
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Do-
datne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/49 
81 284, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si v času uradnih 
dni od 8.00 do 10.00 ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti 
pa Sonja Levičar, tel.07/4881650, e-mail: oi.krsko@jskd.si.

Javni razpis za sofinanciranje 
programov s področja tehnične 

kulture, ki jih bo v letu 2009 
sofinancirala Občina Krško

Predmet javnega razpisa so programi s področja tehnične 
kulture, in sicer na področjih radioamaterstva, jamarstva, 
modelarstva, potapljanja z avtonomno potapljaško opremo, 
astronomije in drugih področij tehnične kulture. Na javni 
razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so regi-
strirane za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kul-
ture in imajo sedež v občini Krško.

Orientacijska vrednost razpisa za leto 2009 je 14.450 EUR, 
realna vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za 

JAVNI RAZPISI OBČINE KRŠKO 
ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občina Krško objavlja javne razpise za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstve-
nega varstva, kulture, tehnične kulture in športa ter za sofinanciranje programov za otroke in mladino. 

leto 2009. Prijave morajo prispeti najpozneje do 8. decem-
bra 2008 na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško. Odpiranje prijav je javno, in sicer 11. decem-
bra 2008 ob 14.00 uri v sejni sobi »D« na občini Krško. Po-
samezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika 
(Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo 
upoštevala. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za tehnično kulturo 2009«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani obči-
ne Krško www.krsko.si ali jo zainteresirani lahko dvignejo v 
času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/49 
81 284, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si v času uradnih 
dni od 8.00 do 10.00 ure.

Javni razpis za sofinanciranje 
programov športa v občini Krško 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s po-
dročja športa v občini Krško za leto 2009.

Orientacijska vrednost razpisa za leto 2009 je 388.000,00 €. 
Na razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, zveze 
športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem 
v občini Krško (razen društev, ki združujejo invalidne osebe 
s stalnim bivališčem v občini Krško), zavodi s področja špor-
ta, vzgoje in izobraževanja in zavodi, zasebniki ter podje-
tja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti. Prija-
vitelji morajo prijavo poslati s priporočeno pošiljko po pošti 
ali oddati osebno na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško, najpozneje do 08.12.2008. Šteje se, da je prijava pri-
spela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo pri-
jav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure 
oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepravočasno oddanih 
prijav komisija ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z 
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2009”. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava mora 
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne doku-
mentacije naročnika (občina Krško). Priložen mora biti na-
tančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi po-
datki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v 
prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavitelj re-
gistriran. Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno do-
kumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, 
Oddelek za družbene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203 - 
Zdravko Pilipovič, tel. 07/49 81 229, e-mail: zdravko.pilipo-
vic@krsko.si, vsak delavnik med 08. in 10. uro ali na spletni 
strani občine Krško www.krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje 
programov za otroke in mladino, 
ki jih bo v letu 2009 sofinancirala 

Občina Krško
Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v 
občini Krško v letu 2009, razen programov s področja špor-
ta, zdravstva in sociale. Na javni razpis se lahko prijavijo 
društva, klubi in njihove zveze ter ostale nevladne organi-
zacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s podro-
čja dela z mladimi in imajo sedež v občini Krško. 

Orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi 
za leto 2009 je 36.310 EUR, realna vrednost pa bo določe-
na po sprejetju proračuna za leto 2009. Prijave morajo pri-
speti najpozneje do 8. decembra 2008 na naslov: Občina 
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpiranje prijav 
je javno, in sicer 12. decembra 2008 ob 8.00 uri v sejni 
sobi »D« na občini Krško. Posamezna prijava na javni razpis 
mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne 
dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno 
oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo 
biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – pri-
java na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke 
in mladino 2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden na-
slov prijavitelja. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na 
spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Doda-
tne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/49 81 
284, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si v času uradnih dni 
od 8.00 do 10.00 ure.

Na eni izmed najbolj prome-
tnih cest v neposredni bližini 
Osnovne šole Leskovec pri Kr-
škem v tem času poteka izgra-
dnja pločnikov. Občina Krško 
želi z dograditvijo zagotoviti 
večjo varnost udeležencev v 
cestnem prometu, predvsem 
za šoloobvezne otroke na nji-
hovi vsakodnevni poti v šolo. 

Izgradnja poteka na Leskovški 
ulici od križišča na »Griču« do 
Osnovne šole Leskovec pri Kr-
škem. Istočasno na tem odse-
ku poteka tudi izgradnja širokopasovnih povezav in obnova 
obstoječega vodovoda. 

95.000 evrov vredna investicija Občine Krško bo predvido-
ma zaključena še ta mesec. Z gradnjo pa se bo nadaljevalo 
na drugi strani ceste, saj bo podjetje Telekom modernizira-
lo svoje lastno omrežje. S tem se bodo dela na tem odseku 
v celoti zaključila. 

Občina Krško je 6. novembra 2008 gostila tradicionalno sre-
čanje tistih, ki v posavskih občinskih upravah skrbijo za po-
dročje financ in proračuna. Sodelavce iz Krškega, Sevnice, 
Brežic in Kostanjevice na Krki sta pozdravila župan občine 
Krško Franc Bogovič in vodja oddelka za javne finance in 

proračun Božislava Venek. Predstavila sta delo na Občini 
Krško in proračun v pripravi ter vsem udeležencem zažele-
la dobrodošlico. Po ogledu filma o Krškem so zbrani nadalje-
vali še z družabnim srečanjem, kjer so izkoristili priložnost 
tudi za delovni pogovor in izmenjali izkušnje in dobro pra-
kso na njihovem strokovnem področju. »Pomembno je skr-
beti za dobro sodelovanje, vzpodbujati osebni stik in poglo-
biti medčloveške odnose,« je kot najpomembnejši doprinos 
tovrstnih srečanj izpostavila tokratna predstavnica gostite-
ljev Božislava Venek iz Občine Krško. 

Župan občine Krško in podpredsednik združenja evropskih 
občin z jedrskim objektom Franc Bogovič se je v začetku 
novembra v Bratislavi udeležil evropskega foruma o nukle-
arni energiji. 

Evropski forum o nuklearni energiji (ENEF) je bil ustanovljen 
lani z namenom čim bolj odprtega razmišljanja o nuklear-
ni energiji, ki je nekoč v razpravah predstavljala celo tabu. 
Vanj so poleg združenja evropskih občin z jedrskim objek-
tom (GMF) vključene Vlade 27 držav članic Evropske uni-
je, predstavniki Evropskega parlamenta, politike, gospo-
darstva, okoljevarstveniki, številni strokovnjaki, pa tudi 
predstavniki civilne družbe. 

Forum na plenarnih zasedanjih zaseda dvakrat letno. V 
vmesnem času udeleženci delujejo v delavnicah, v katerih 
razmišljajo o priložnostih nuklearne energije, njenih tvega-
njih in transparentnosti procesa obveščanja in delovanja. 
Na tokratnem srečanju v Bratislavi so se udeleženci strinja-
li, da bo v naslednjih desetletjih potrebno uporabljati vse 
vire energije, če bomo želeli zagotoviti oskrbo, ki jo svet 
potrebuje. Iz tega spoznanja izhaja, da se ne bo mogoče iz-
ogniti niti jedrski energiji.

Izgradnja pločnikov 
v Leskovcu pri Krškem

Župan Franc Bogovič 
v	Bratislavi

Srečanje finančnih delavcev 
posavskih občinskih uprav

Udeleženci srečanja

KOSTANJEK – Na krškem Centru za socialno delo že osmo leto iz-
vajajo program Pomoč ljudem pri vključevanju v polnovredno 
življenje, ki poteka pod mentorstvom Burge Kržan in Milice Zu-
pančič. Letošnji konec oktobra so kot obliko druženja pripravili 
kostanjev piknik, ki se ga je udeležilo 25 oseb, nekaj jih je pri-
šlo tudi iz brežiške enote Ozara. Udeleženci so bili z druženjem 
zelo zadovoljni, saj so bili kostanj in ostale dobrote zares oku-
sne, ob harmoniki pa ni manjkalo niti petja.  

B. Bjegović

Kostanjev piknik CSD Krško 
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Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju inovativne 
dejavnosti (5.11.1998) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Ur.l. RS, št.: 49/99, 86/99 in 
79/02)

r a z p i s u j e

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA 
DOSEŽKE NA PODROČJU INOVATIVNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

1.
Občina Brežice razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanj za dosežke na področju 
inovativne in raziskovalne dejavnosti v letu 2008. V skladu s pravilnikom iz naslova bosta 
podeljeni največ dve priznanji za obe področji.

2.
Priznanja se podeljujejo za:

izume, tehnične izboljšave in predloge, ki so preizkušeni v praksi, prinašajo tehnične in eko-
nomske učinke ter prispevajo k produktivnosti dela,
raziskovalna dela, predloge, ki prinašajo nove ideje pomembne za vzpodbujanje poglablja-
nja in razširjanja znanja,
izvirna dela, ki še niso preizkušena v praksi in ni mogoče ugotavljati ekonomskih učinkov.

3.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo poslovodni in drugi organi gospodarskih družb, 
organizacije in zavodov, strokovna društva, zveze društev in združenja ter posamezniki.

4.
Predlogom za priznanja je potrebno priložiti:

osnovne podatke kandidata: ime in priimek, naslov, zaposlitev, davčna in matična šte-
vilka,  številka TRR, zaposlitev in izobrazba ter kratek opis predlaganega dela,
za inovacije s tehničnega področja: dokazilo o registraciji patenta oz., če gre za izbolj-
šavo lastnega izdelka, potrdilo neke druge neodvisne institucije iz te panoge o izvirno-
sti oz. uporabnosti; 
za predloge iz ostalih področij: mnenje in ocena recenzenta, ki ne izhaja iz iste sre-
dine kot predlagatelj in kandidat (mentor ne more biti recenzent),
dokazilo oz. recenzija mora dokazovati, da gre resnično za inovacijo, ki je na trgu ne 
ponuja noben drug proizvajalec,
strokovno utemeljitev predlagatelja o pomembnosti predlaganega dela,
razlogi za začetek in kratek opis poteka nastanka predloženega dela.

Utemeljitev predloga naj ne bo le informacija o inovaciji ali raziskovalnem dosežku, pač 
pa utemeljitev kandidatovega dela oziroma njegove zasluge za inovacijo ali raziskoval-
ni dosežek. Pričakujemo podatke o uporabnosti in trženju izdelkov, ki so rezultat inovacij 
oziroma raziskovalnega dela.

5.
Predloge za priznanja za dosežke na področju inovativne in raziskovalne dejavnosti za leto 
2008 pošljite na naslov: OBČINA BREŽICE, Oddelek za družbene dejavnosti, P.P. 132, 
8250 Brežice, z oznako »Predlogi za inovacije – Ne odpiraj«, oz. oddajte v sprejemni 
pisarni občine Brežice najkasneje do 1.12.2008 do 11. ure. Pošiljke oddane po pošti mo-
rajo biti oddane na pošto najkasneje do  29.11.2008 (šteje se datum poštnega žiga).
KOMISIJA BO OBRAVNAVALA LE PREDLOGE, KI BODO VSEBOVALI VSO ZAHTEVANO DOKUMEN-
TACIJO IN PODATKE.

6.
Datum podelitve priznanj bo določen naknadno.
Vse dodatne informacije so na voljo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Brežice 
(tel.: 07 4991 541, e-mail: milka.benic@brezice.si).
Javni razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Brežice www.brezice.si.

 Ivan Molan   
 župan Občine Brežice

•

•

•

1.

2.

3.

4.

5.
6.

»Ogromno pomeni to, da 
bomo končno lahko šli v 
službo normalno tudi pozi-
mi, saj bo možno splužiti 
cesto. To je pomemben ra-
zlog, da bomo ostali v doma-
čem kraju, saj smo se včasih 
že spraševati, ali naj sploh 
ostanemo tu,« je dejala kra-
janka in članica gradbenega 
odbora Slavica Medved. 

Vrednost investicije 2218 
m dolge ceste na hribovi-
tem področju znaša 135.900 
evrov, pred asfaltiranjem je 
bilo potrebno navoziti kar 
1727 m3 gramoza. Pogosta 
neurja so večkrat uničila pot 
in prebivalcem otežila pot 
na delo, trgovino, k zdrav-
niku. Pred dvema letoma so 
krajani dobili vodovod, pred 
tem so pitno vodo vozili ga-
silci, pozimi pa so si mora-
li prebivalci vodo nositi tudi 
sami, je povedal Franci Pod-
goršek, gonilna sila gradbe-
nega odbora. 

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je dejal, da gre za po-
membno pridobitev, saj pred 
dvema letoma v tem kra-
ju ni bilo niti vodovoda niti 
ceste. Župan je izrazil ve-
selje in zadovoljstvo, da je 
ta investicija krajanom za-
gotovila normalne življenj-

Modernizirana cesta 
Zgornje Podgorje-Zibot
Zadnji dan v oktobru je v krajevni skupnosti Pišece potekala slovesnost ob 
otvoritvi moderniziranega odseka ceste  Zgornje Podgorje-Zibot. Modernizi-
rana cesta bo prebivalcem omogočila lažji dostop do ostalih krajev občine in 
pomagala ohraniti življenje na podeželju. 

ske pogoje. Občina Brežice s 
svojimi investicijam in pro-
jekti trudi zagotoviti enako-
meren razvoj vseh krajevnih 
skupnosti brežiške občine. 
Ob večjih investicijah izvaja 
Občina tudi na prvi pogled 
manjše investicije, ki po-

membno izboljšujejo kako-
vost življenja prebivalcev. 

Otvoritev ceste je tudi do-
sežek sodelovanja in tru-
da krajanov, ki so prispevali 
tudi lastna sredstva za ure-
ditev ceste. Med samo iz-
vedbo del je bilo ugotovlje-
no, da je smiselno povečati 
obseg del in urediti cesto. 
Župan Ivan Molan je v imenu 

Občine obljubil, da bo Obči-
na Brežice skušala zagotoviti 
sredstva tudi za ta dela. 

Predsednik KS Pišece Pe-
ter Skrivalnik se je zahva-
lil Občini Brežice, krajanom 
in članom gradbenega odbo-

ra Francu Podgoršku, Joži-
ci Ulčnik in Slavici Medved, 
ki so požrtvovalno skrbeli, 
da je delo potekalo gladko 
in da danes cesta povezuje 
ljudi.  

Ob tej priložnosti so kraja-
ni obnovili tudi križ, cesto je 
blagoslovil tudi domači žu-
pnik Anton Kolar.

Svečana otvoritev ceste 

Poleg slavnostne seje ob pra-
zniku občine Brežice in šte-
vilnih dogodkov, ki so se jih v 
sklopu obiska udeležili češki 
predstavniki z županom Do-
brany Jaroslavom Sykoro na 
čelu, so skupaj z županom ob-
čine Brežice Ivanom Molanom 
in predstavniki Občine Breži-
ce sodelovali pri zanimivim in 
okusnem podvigu. Češki ko-
legi so predstavnikom občine 
Brežice pripravili tečaj in pri-
kaz peke tradicionalnih čeških 
tort.
Kuharske navdušence je v 
prenovljeni učilnici za pouk 
gospodinjstva gostila ravna-
teljica OŠ Brežice mag. Ma-
rinka Lubšina Novak. Da so 
spretni tudi pri peki, so do-
kazali tako Čehi kot Brežiča-
ni, ki so pekli tradicionalne 
češke tortice (kolač). Kolač, 
kot se torta imenuje, je tra-
dicionalna češka sladica iz 
skute, polnjena z nadevom 
iz maka in marmelade, ki jo 
Čehi pečejo ob praznovanjih 
za družino in prijatelje. 

Brežičani in Čehi uspešno 
sodelovali tudi pri peki tort

Udeleženci tečaja peke tradicionalnih čeških tort

Podžupanja Dobranyja s sodelavkama

Z gosti iz drugih držav so obli-
kovali knjižico mednarodnih 
receptov krompirjevih jedi in 
ozimnice, seveda pa so mno-
ge tudi pripravili in poskusili. 
Pri vodenju delavnic je sode-
lovalo 11 mentorjev gostujo-
čih šol ter  strokovnjaki Koz-
janskega parka Podsreda, na 
pomoč so priskočili domačini. 
O taboru so posneli tudi kratki 
video in sodelovali na spletni 
video konferenci. Popoldne-
vi so bili tematsko obarvani, 
pripravili so večer Vojvodine, 
na zaključni prireditvi pred-
stavili celotno ustvarjanje na 
taboru in druženje zaključili 
s kostanjevim piknikom. 
Na mednarodnem taboru so 
sodelovale šole UNESCO sre-
dišča Pišece in slovenske 
UNESCO ASP mreže, iz Hrva-

V Pišecah premikajo meje 
PIŠECE - OŠ Maksa Pleteršnika Pišece je od 21. do 24. oktobra izvedla Mednarodni tabor  „Pre-
mikamo meje“ in projektni teden z geslom „Krompirjev tabor“.  Koordinatorka tabora Tanja 
Plevnik je pojasnila, da je okoli 60 mladih delalo na temo krompirja v različnih delavnicah.

ške OŠ Buje in OŠ  Tenja ter 
iz Srbije OŠ Pančevo, Srednja 
tehniška šola Pančevo in Gim-
nazija Senta ter mladi sluša-
telji slovenščine iz Beograda. 
Ravnatelj OŠ Pišece Martin 
Dušič je povedal: “Pomen ta-
bora ni toliko v sami temi, 
ampak v oblikah dela in so-

delovanja, v povezovanju z 
drugimi zavodi, z ustvarjalci, 
z raziskovalci, z iskalci dru-
gačnih pogledov in izkušenj v 
spreminjanju šolske rutine v 
intenzivno in privlačno doga-
janje, v drugačno učenje“.
 

Suzana Vahtarič 

Na delavnici ozimnice in krompirjevih jedi

BREŽICE – V oktobru, 
mesecu požarne varnosti, 
so pripravili na območju 
brežiške občine vrsto 
aktivnosti. Poseben 
prikaz gasilske in zaščitne 
opreme pa je potekal 
zadnjo oktobrsko soboto 
na prostoru pred gasilsko 
stavbo, kjer so združili 
tako gašenje kot tudi 
morebitno reševanje 
ponesrečenca, ki je ostal 
ukleščen v vozilu. M. K. M. 
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V imenu prihodnosti

Za srečnejše otroštvo od 1953

      www.zveza-zpm-krsko.si

Prostovoljci vseh generacij
 pridružite se nam pri ustvarjanju
 aktivnosti za otroke, mlade in družine

BIZELJSKO – Osnovna šola Bizeljsko in Vrtec pri šoli sta 7. ok-
tobra pripravila prireditev „Kako rumena je lahko jesen?“, 
ki so jo posvetili Tednu otroka. Starši so tako že tradicional-

no skupaj z otroci ustvarjali v različnih delavnicah, izdelo-
vali teto Jesen, strahce iz buč, ustvarjali v likovni delavnici 
in delavnicah z naravnega materiala ter se pomerili v zabav-
nih štafetnih igrah. Popoldansko dogajanje ob šoli so starši 
pozdravili z navdušenjem, saj je minilo v prijetnem druže-
nju, s pečenim kostanjem in odličnimi palačinkami. 

S.Vahtarič 

KRŠKO - Skupina mladih je 
v okviru župnije Videm ob 
Savi pred leti ustanovila prvo 
skavtsko skupinico. Z veli-
ko truda, zaupanja in prija-
teljstva ter naklonjenostjo 
Gospoda so od tedaj minila 
uspešna, razburljiva ter razi-
grana tri leta. Sprva nastale-
mu klanu, popotnicam in po-
potnikom, skavtom v starosti 
od 17 do 21 let, se je med-
tem pridružila najštevilnej-
ša skupnost, imenovana četa, 
kjer se zbirajo izvidniki in vo-
dnice, skavti stari od 11 do 15 
let. Ti so se za začetek leto-
šnjega leta v sončno sobotno 
popoldne podali na prvi leto-
šnji izziv, foto-orientacijo ali 
iskanje objektov v domačem kraju, ki jih srečujemo vsak 
dan, a jih ponavadi niti ne opazimo.
Zagotovo nihče izmed skavtov ne bo pozabil zanj pomemb-
nih trenutkov, kot so sprejem med skavte, obljuba, akcij, 
kot so Luč miru iz Betlehema, zimovanj, poletnih taborov, 
osvojenih veščin ter nenazadnje 1. slovenskega skavtske-
ga jamboreeja 2008. Z jesenskim vetrom smo v našem ste-
gu ustanovili še najmlajšo skupnost skavtinj in skavtov, ime-
novano krdelo, kjer živijo volčiči in volkuljice – mladi, ki 
so stari 8 do 10 let. Tako se je 4. oktobra 20 najmlajših na-
debudnežev pod vodstvom četverice voditeljev, imenovanih 
stari volkovi, v sobotno jutro zapodilo v džungelsko življe-
nje in novim dogodivščinam naproti.  Valentina Bizjak 

Kako rumena je lahko jesen?

V oblikovanju tete Jeseni

Uspešno leto za skavte

Videmski skavti na 1. 
slovenskem skavtskem 
jamboreeju

BLANCA - V četrtek, 23. oktobra, smo tudi na OŠ Blanca obe-
ležili Trubarjevo leto in počastili petstoletnico rojstva očeta 
slovenske književnosti. Ob bližajočem se dnevu reformaci-
je smo za vse učence v Kulturnem domu na Blanci pripravi-

li  prireditev z naslovom Trubar in njegov čas. Skozi gleda-
liško igrico smo izvedeli, koliko mimoidoči sploh poznajo ta 
praznik, ob prebiranju slikanice smo spoznali Trubarjevo ži-
vljenje in delo, ob spremljavi citer poslušali petje  sloven-
ske ljudske pesmi, predstavila pa sta se tudi otroški in mla-
dinski šolski pevski zborček.   

Nina Grabenšek-Kadilnik

OŠ Blanca ob dnevu 
reformacije

Prizor s prireditve ob dnevu reformacije

ARTIČE - V petek, 10. oktobra, smo na osnovni šoli Artiče ob 
zaključku tedna otroka pripravili prireditev, na kateri smo 
vse prvošolčke sprejeli v šolsko skupnost. S tem smo obudili 
spomin na že precej pretekle čase. Učenci naše šole so naj-
prej pripravili krajši kulturni program, potem pa je predse-
dnica šolske skupnosti Lea Dolinar pozvala vse prvošolčke, 
da so za njo ponavljali zaobljubo. Čestitala jim je tudi rav-

nateljica Vesna Bogovič, skupaj s predsednico šolske sku-
pnosti pa sta prvošolčkom v trajen spomin podelili diplome 
in majice z motivom šole. Prireditve so se udeležili učenci 
prve triade, predstavniki ostalih razredov in nekateri starši. 
Upamo in želimo si, da bi si učenci zaobljubo večkrat pre-
brali in s tem prispevali k še prijaznejšemu vzdušju na šoli.

Mateja Jankovič Čurič, OŠ Artiče

BRESTANICA - Bilo je četrtkovo popoldne, 9. oktobra, in vsi 
nastopajoči smo se odpravili na grad, kjer je potekala raz-
stava likovnih del učencev OŠ Adama Bohoriča Brestanica. 
Najprej smo imeli generalko, nato pa je bila ura 17. Prišli 
so vsi naši znanci, prijatelji in učitelji. Sprva je ravnatelji-

ca vse prav lepo sprejela, nato pa se je začel program, v ka-
terem smo nastopali učenci. Igrali smo na instrumente, peli 
in recitirali pesmi. Prejeli smo močan aplavz. Ob koncu na-
stopa so se vsi, ki so prišli, lahko pogostili s hrano in pijačo 
ter si ogledali naše umetnine. Te razstave so na gradu vsa-
ko leto ob tednu otroka in vsi se že veselimo, da bomo lah-
ko pokazali svoje slike znova prihodnje leto.  

Lucija Ban, 7.a OŠ Adama Bohoriča Brestanica

Prvošolčke sprejeli v šolsko 
skupnost

Prvošolčki z diplomami in majicami z razredničarko 
Biserko Pavlek, učiteljico Andrejo Ivanšek, ravnateljico 
Vesno Bogovič in starši

Razstava likovnih del na 
brestaniškem gradu

Utrinek iz programa ob otvoritvi razstave

KRŠKO - Na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško smo v sre-
do, 22. oktobra, organizirali kolesarjenje kot izbirno vsebino 
šport za zdravje pri pouku športne vzgoje za učence devetih 
razredov. Prekolesarili smo 41 km s povprečno hitrostjo 20 km 
na uro. Na kolesarjenju smo ugotavljali, da je kolesarjenje 
ob povečanem prometu v naselju za večje skupine kolesarjev 
oteženo, saj se ob prehitevanju skupine kolesarjev pojavljajo 
nevarnosti nasprotno vozečih vozil. Pri organizaciji kolesarje-
nja sta nam pomagala policista iz Policijske postaje Krško na 
kolesih. Predvsem na zahtevnih križiščih sta skrbela za varno 

vožnjo, med kolesarjenjem sta tudi opozarjala mlade kole-
sarje na njihove napake pri kolesarjenju. Z nami so kolesarili 
tudi predstavniki Zelenega kroga, ki so nam pomagali pri orga-
nizaciji kolesarjenja in skupaj smo ugotavljali o pomembnosti 
te prireditve. Z nami je kolesaril tudi podžupan Cveto Sršen 
in avtorica študije kolesarskih povezav v občini Krško Damija-
na Dušak. Za dodatno varnost in pomoč na cesti pa je skrbel 
voznik kombija iz OŠ Krško. Trasa, ki smo jo prekolesarili, je 
bila zelo zanimiva, predvsem menimo, da je kolesarjenje od 
Brestanice mimo Anž v Koprivnico ob potoku Slavček in nazaj 
z Velikega Kamna skozi Lokve v Brestanico pot, ki bi jo lahko 
označili za eno boljših rekreativnih kolesarskih poti v občini 
Krško. Anton Zakšek

PODBOČJE – Ob tednu otroka sta ZPM Krško in DPM Podbočje v 
kulturnem domu v Podbočju organizirala lutkovno predstavo za 
vse predšolske otroke iz vrtca Levček ter KS Podbočje in otroke 
prve triade OŠ Podbočje. Člani DPM Podbočje so skupaj z učitelji 
OŠ Podbočje in vzgojiteljicami vrtca Levček iz Podbočja izvedli 

ustvarjalne delavnice, ki so bile namenjene vsem predšolskim 
otrokom in šolarjem iz KS Podbočje, KS Raka in občine Kosta-
njevica na Krki. Delavnice so bile zelo lepo obiskane, saj se jih 
je udeležilo preko 150 otrok in njihovih staršev. V telovadnici OŠ 
Podbočje in na igrišču pred šolo so se odvijala tudi športna tek-
movanja v odbojki in malem nogometu.   Renata Jurečič

GLOBOKO - Vrtec pri OŠ Globoko se je v Ljubljani udeležil raz-
stave ob svetovnem dnevu turizma. Malčki iz Globokega so pred-
stavili projekt »Čutna pot«, ki ima svoje temelje v človeku in v 
zavedanju lastnih čutov in občutkov. Med 45 vrtci iz celotne Slo-
venije so Turistična zveza Slovenije, vodstvo Mercator centra Ši-
ška in Skupnost vrtcev Slovenije za najizvirnejši projekt in pred-
stavitev razglasili prav globoško »Čutno pot«. Marljive globoške 
vzgojiteljice in vzgojitelj se bodo tako še z večjim ponosom s 
svojimi navihančki sprehajali po poti občutij.

SENOVO - V vrtcu Senovo smo si na tradicionalnem druženju 
v tednu otroka, kostanjevem popoldnevu – ekodnevu, jabol-
ka privoščili malo drugače. Poleg kostanja smo pekli jabol-
ka v žerjavici, jih sušili. Najbolj smo se namučili z mletjem 
in stiskanjem jabolk. Ampak trud se nam je obrestoval, saj 
smo se nato odžejali s sokom. Pripravili smo tudi vse za ja-
bolčni kis. S pomočjo mamic smo izdelali zbirko receptov 
jabolčnih sladic. Otroci so lahko ustvarjali v tiskanju jesen-
skih listkov in nastale so pra-
ve slike. Ob koncu veselega 

popoldneva smo močne oče-
te poprosili, da so v sadovnja-
ku pripravili prostor za posa-
ditev novih jablan. V mesecu 
novembru bomo obiskali dre-
vesnico Kozjanskega parka in 
kupili sadike starih sort ja-
blan, ki jih bomo s pomočjo 
sadjarja sami posadili.  

Darja Ferlin Kvenderc

Kolesarjenje za zdravje

Začetek kolesarjenja pri OŠ Krško

Priznanje za „Čutno pot“

Teden otroka v Podbočju

Otroci med ustvarjanjem

Ekodan v vrtcu Senovo 

Iz jabolk so iztisnili sok.
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Društvo študentov Brežice

Naš spletni portal
www.drustvo-dsb.si

Postani član DŠB

DŠB vam ob prijavi podarja 6 €

Popusti

www.drustvo-dsb.si BREŽIŠKA INFO TOČKA

-    1. december – dan boja proti AIDSU!
-     Natečaj za mlade študentske družine
-  Obnovitveni tečaj prve pomoči

Želiš sodelovati pri organizaciji teh in podobnih dogodkov 
in si tako pridobiti veliko novih izkušenj in spoznati nove 
ljudi? Potem se nam javi na info@drustvo-dsb.si ali pokliči 
na 041 77 77 61.

O vseh popustih, ki vam jih ponujamo si lahko 
več preberete na naši spletni strani:

www.drustvo-dsb.si.

Vse sedanje člane in tiste, ki želite postati naši novi člani 
vabimo, da prinesete potrdila o šolanju v BIT (Brežiško info 
točko) ter tako izkoristite številne popuste, ki jih ponujamo, 
hkrati pa sodelujete v veliki nagradni igri (več na
www.drustov-dsb.si)!

Ter sodeluj v NAGRADNI IGRI 
in zadani svoj Philipsov MP3 
predvajalnik!

JAMSKI ČLOVEK
Nedelja, 14. Dec 2008
Dvorana Hotela Toplice
(Terme Čatež)
CENA: 14,00EUR

OLIVER DRAGOJEVIĆ
Sobota, 29. Nov 2008, 20:00
Dvorana Hotela Toplice 
(Terme Čatež)
CENA: 19,00 EUR
 [za člane DŠB samo 17 EUR]

Karte lahko kupite v BIT-u
DŠBus

Najceneje do vašega univerzitetnega mesta :
CENA: 3,5 EUR

Smer LJUBLJANA - vozni red (nedelja) :
-ob 17.45 iz brežiške avtobusne postaje
-ob 18.00 iz krške avtobusne postaje
-ob 18.15 na Raki (ob hitri cesti)
-ob 19.30 Ljubljana(Bežigrad, Dunajska,
 Bavarski dvor, Šiška, Rožna dolina, Gerbičeva)

INFO & REZERVACIJE: Tamara Kos (041 949 165)

Smer MARIBOR - vozni red (nedelja):
-ob 18.00 iz krške avtobusne postaje 
-ob 18.15 iz brežiške avtobusne postaje 
-ob 18.20 iz Župelevca izpred trgovine 
-ob 18.30 iz Bizeljskega-gost.Šekoranja                                                                      
-ob 20.00 Maribor (Tabor, Gosposvetska, ŠTUK,
 Tyrševa,City)

INFO & REZERVACIJE: Marko Abram (031 541 269)

Napovedujemo

Krčani peti po jesenskem delu
KRŠKO - Nogometaši NK Krško so odigrali zadnji dve koli je-
senskega prvenstva v 2. SNL. Z zmago v zadnjem kolu so se 
z 18 osvojenimi točkami (5 zmag, 3 neodločeni rezultati in 6 
porazov) povzpeli na 5. mesto na lestvici. So pa Krčani osvo-
jili jesensko prvo mesto v točkovanju za fair-play, kar je bil 
tudi eden od ciljev sezone.

Nogometaši NK Krško so v predzadnjem krogu jesenskega 
dela 2. SNL gostovali v Kidričevem pri Aluminiju ter izgubili 
z rezultatom 4:3. Zadeli so Brdik, Dvorančič (11 m) in Ka-
rapetrovič. V zadnjem krogu jesenskega dela pa so doma 
premagali ekipo Bonifike Izole ter se ji tako maščevali za vi-
sok poraz v Izoli. V prvem polčasu so se Krčani organizira-
no branili, tako da v tem delu tekme ni bilo zadetkov kljub 
nekaj polpriložnostim na obeh straneh. Že v 3. minuti na-
daljevanja pa so Krčani povedli. Po gneči v kazenskem pro-
storu gostov se je najbolje znašel Brdik, ki je s svojim če-
trtim zadetkom postal najboljši strelec ekipe v jesenskem 
delu. Devet minut kasneje je bilo že 2:0 za domače - po hi-
trem protinapadu je po lepi podaji Drnovška zadel Dvoran-
čič. Gostje so do konca tekme pritisnili na vrata Veziroviča 
in dvakrat zadeli prečko, v 90. minuti pa so preko Škrbine 
znižali na končnih 2:1. Prvenstvo se nadaljuje marca, Krčani 
pa se bodo nanj začeli pripravljati v začetku januarja.

Podbočje v končnici ob zmago 

GIMNASTIKA - Telovadka Lara Ži-
bert, članica GD Rain Krško, je v 
Rušah pri Mariboru nastopila na 
prvenstveni kvalifikacijski tekmi 
za nastop na DP 2008. V 6. sto-
pnji je osvojila 8. mesto, na dvo-
višinski bradlji pa je v svoji kon-
kurenci zabeležila tretjo oceno 
na tem orodju.

V Rušah so nastopile tudi telo-
vadke TD Sokol Brežice. V 3. tek-
movalnem nivoju so Sara Škaler, 
Karin Urek, Samanta Škofljanc, 
Kristina Kočijaševič in Kalina 
Kranjec ekipno zasedle 5. mesto, 
posamično je bila Škalerjeva dru-
ga. V 7. tekmovalnem nivoju je 
Nika Močivnik v mnogoboju za-
sedla 5. mesto. Najmlajši breži-
ški telovadci pa so na pokalu Be-

žigrada v obveznih vajah 1 med 
šestimi ekipami ekipno osvojili 2. 
mesto. Ekipo so sestavljali Aleks 
in Beni Kunst, Erik Štromberger 
in Matija Kajs, ki je posamično 
osvojil bronasto medaljo. 

PLAVANJE - Plavalci krškega Ce-
lulozarja so sodelovali na že 26. 
pokalu Atus Trophy v avstrijskem 
Gradcu. V konkurenci skoraj 400 

tekmovalcev iz Hrvaške, Madžar-
ske, Avstrije in Slovenije so do-
segli nekaj odmevnih rezultatov 
in uvrstitev. Haris Ameti je v ka-
tegoriji kadetov zmagal na 50m 
hrbtno in bil 2. na 100m delfin, 
na 50m prosto pa je osvojil 3. 
mesto. Na stopničke sta se uvrsti-
la še starejša dečka Leon Deržič 
(2. na 50m prosto) in Igor Glas (3. 
na 50m prosto). 

JU-JITSU – Tekmovalci DBV Ippon 
Rucanor so se v Gornjem Gradu 
v Savinjski dolini udeležili turnir-
ja v prikazovanju ju-jitsu tehnik, 
domov pa so se vrnili s šestimi 
medaljami. Alja Kolman je zma-
gala v kategoriji 1 med deklicami 
9-10 let, Domen Božič pa v kate-
goriji 2 med dečki 11-12 let, kjer 
je bil Severin Stegenšek 3. Žiga 
Kolman je bil v kategoriji 2 med 

dečki 13-14 let 2., Matjaž Simon-
čič pa 3. Drugi je bil tudi Miloš 
Žveglič v kategoriji 1 med dečki 
11-12 let. Peti mesti sta osvojila 
Sergej Teraž in Tjaž Prah.

Kratke športne

POSAVJE - Posavski karateisti so 
na državnem prvenstvu v kara-
teju do 21 let, ki je 25. oktobra 
potekalo v Mariboru, osvojili 
kar deset medalj. Na tekmova-
nju je nastopilo 492 tekmovalk 
in tekmovalcev iz 52 klubov. 

Ekipa Karate kluba Triglav je 
osvojila eno zlato, eno srebrno 
in dve bronasti medalji. Na svo-
jem zadnjem mladinskem pr-
venstvu Marija Jeler v kategoriji mladink nad 60 kg že sedmič 
zapored osvojila naslov državne prvakinje v borbah posamezno. 
Marija je od svojega osmega leta na državnih prvenstvih v po-
samični in ekipni konkurenci osvojila že več kot 20 zlatih me-
dalj. Samanta Zbiljski se je okitila s srebrom v kategoriji sta-
rejših deklic nad 50 kg. V kategoriji starejših dečkov do 45 kg se 
je do bronaste medalje prebil Jan Piltaver, v kategoriji mlajših 
deklic nad 35 kg pa Aleksandra Kožar. V boje za odličja sta se 
prebila tudi Janoš Špan (starejši dečki do 45 kg) in Denisa Širić 
(mladinke nad 60 kg), a sta osvojila 5. mesti. 

Ekipa KK Soltec Brežice je osvojila tri srebrne in eno bronasto 
kolajno. V kategoriji mlajših deklic nad 35 kg se je do srebrne 
kolajne prebila Nastja Galič. Petra Planinc je prvič nastopila v 
kategoriji starejših deklic do 45kg ter prav tako osvojila naslov 
državne podprvakinje v bojih, srebro je osvojil tudi mlajši kadet 
Bruno Budič v kategoriji do 63kg. Sandi Petelinc je med mla-
dinci do 80 kg osvojil bronasto kolajno. V katah velja omeniti 
tudi dva peti mesti Bruna Budiča in Petre Planinc.

Izmed tekmovalcev KK Hypo Sevnica sta po bronastih meda-
ljah posegla Aljoša Orač med kadeti v katah in Tamara Grčar v 
bojih mlajših kadetinj do 54 kg. Peti so bili Lino Šalamon med 
mladinci do 80 kg, Nik Jazbec med mlajšimi dečki nad 45 kg in 
Ivan Šribar med starejšimi dečki do 40 kg.

SEVNICA - V nedeljo, 9.11., je v športnem domu v Sevnici 
potekal državni kvalifikacijski plesni turnir v standardnih in 
latinsko ameriških plesih za vse starostne kategorije in kva-
litetne razrede, ki ga je organiziral plesni klub Lukec Krško. 
V množici 84 parov iz Slovenije Hrvaške so se za kvalifikacij-
ske točke pomerili tudi štirje pari krškega kluba. Najbolje 
sta se odrezala starejša mladinca B Tadej Drakulič in Dolo-
res Padevski, ki sta osvojila dve medalji, in sicer srebrno v 
ST plesih in bronasto v LA plesih.

Dve medalji za Tadeja in 
Dolores

PODBOČJE - Košarkarji Podbočja so v napeti končnici tek-
me 6. kroga 2. SKL – vzhod proti ekipi Logo Grosuplje izgu-
bili s 83:87. Po dveh zaporednih zmagah, doma proti Iliriji s 
93:74 in v gosteh proti Pakmanu Celje s 70:53, so Podbočja-
ni pred številčno in glasno podboško publiko spodbudno za-
čeli. Po izenačeni prvi četrtini so si v drugi četrtini na krilih 
Marjana Božiča, ki je zapored dosegel kar 14 točk (skupno 
29) priigrali 11 točk prednosti, ki je do odmora skopnela na 
4 točke (41:37). Po tretji četrtini so Podbočjani kljub teža-
vam z osebnimi napakami uspeli zadržati dve točki predno-
sti (59:57), v zadnji četrtini pa so vse težje prebijali con-
sko obrambo gostov. V igri sta jih držala predvsem Stergar 
(na koncu 22 točk) in Rozman (17), ki je s trojko dobre pol 
minute pred koncem izenačil rezultat, nato pa se je doma-
čim ustavilo, igralci Grosuplja pa so z zanesljivim izvaja-
njem prostih metov prišli še do svoje šeste zmage v sezo-
ni. Podbočjani v naslednjem krogu gostujejo v Podčetrtku 
pri ekipi Terme Olimia, nato v Podbočje prihaja Calcit Ma-
vrica iz Kamnika.

Dober nastop strelcev 
BREŽICE, LESKOVEC – Brežiški in leskovški strelci so nasto-
pili na mednarodnem strelskem turnirju za memorial Bru-
na Skodiča in nagrado Pohorja v Račah pri Mariboru. Izmed 
brežičanov, ki so streljali z zračno pištolo, so bili drugi Mar-
ko Pšeničnik, ki je s 540 krogi vnovič  izboljšal osebni re-
kord, ter brežiški ekipi mladink in mladincev, četrti mesti 
pa sta osvojila Simona Molan ter Tadej Sečen. Anja Pepu-
nič je bila osma, Katarina Žniderič in Karlo Fundak pa sta 
ostala zunaj finala.
 Leskovška članica Jelica Majstorović je v streljanju z zrač-
no puško osvojila četrto mesto.  V zelo napetem finalu je 
zmagala letošnja dobitnica bronaste olimpijske medalje 
Snježana Pejčić iz Hrvaške pred še eno hrvaško olimpijko 
Suzano Cimbal Špirelja in srbsko tekmovalko Tatjano Sa-
vić, takoj za njimi pa se je z 0,3 kroga zaostanka uvrstila Je-
lica. M ladinka Simona Levičar je zasedla 25. mesto.

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

Deset medalj za posavske 
karateiste

Marija Jeler



Posavski obzornik - leto XII, številka 23, četrtek, 13. 11. 200820 PREJELI SMO

V športu poznamo primere, ko se nekdo nešportno obnaša. 
Lahko igralec na ali ob igrišču, publika, funkcionar, tudi so-
dnik. Slednje ni dokazljivo. Kako je pa v kulturi? Kdaj se pa 
ljudje, ki delajo v kulturi ali za kulturo nekulturno obnaša-
jo. Mnogi mislijo, da delajo prav. Ena od takih je Ida Intihar 
iz Horjula. Dobil sem povabilo na njeno prireditev na Jeleni-
ku 4, pošta Raka. Priznati moram, da je bil program zelo za-
nimiv in bogat, tudi s pomočjo občine Krško. Tako se je po-
hvalila. Ko je bil program končan sem stopil do povezovalke 
programa Mojce Metelko in jo zaprosil, da bi v našo družin-
sko kroniko (debela knjiga) napisala nekaj misli o uspeli pri-
reditvi. Z veseljem je napisala nekaj stavkov. Prišel sem tudi 
do člana pevske skupine Martina Gorenca, ki je storil isto. 
Učiteljica je prebrala nekaj zapisanih dogodkov iz časov, ko 
so se z lanom ukvarjali na mnogih kmetijah. Tudi ona je z 
veseljem ugodila moji želji. Pristopim še do upokojenega 
rudarja, a ko prideva v prostor, kjer je bila na mizi knjiga, 
me I. Intiharjeva ozmerja, da je „moje“ početje v njeni hiši 
nezaželeno. Drugih besed ne bom omenjal.
Rudar se je obrnil, odšel iz sobe in hiše, tudi jaz. Ko se je 
prireditev končala (obvezni del), je bila knjiga zunaj hiše in 
iz nje iztrgana dva lista.
Knjiga je bila tudi na Jesenicah, ko je 8.3.2001 Vladka Što-
viček ob 8. marcu razstavljala svoja dela. Pa ni nihče kričal, 
kaj počenjam z knjigo v njihovi galeriji.
Oba sva člana Slovenskega etnološkega društva, in prav za-
radi sramote in vašega obnašanja vas ne morem imenova-
ti z gospa I.I.

Alojz Šribar, Kobile

Nekulturno obnašanje

Svetnikom v Občinskem svetu 
občine Krško
Spoštovani!

S tem dopisom vas želimo seznaniti s situacijo, ki je nastala 
zaradi odločitev, sprejetih v zvezi z umeščanjem odlagališča 
NSRAO.
 
 Po besedah prejšnjega predsednika Krajevne skupnosti mesta 
Krško na prvem sestanku delovne skupine za opredelitev do zah-
tev prebivalcev (dne 10.04.2008,  prostori Fakultete za logisti-
ko na Hočevarjevem trgu) se je KS mesta Krško v preteklosti že 
odločila in predlagala lokacijo, ki je na  njenem obrobju,  naj-
bližje naselje pa je naselje Spodnji Stari grad,  KS Dolenja vas. 
V preteklosti smo v dobri veri, da pridemo do skupne rešitve so-
delovali v lokalnem partnerstvu, katerega vodi župan Občine 
Krško, kar pa se je izkazalo za zelo pristransko in v nasprotju z 
načeli Aarhuške konvencije. Bistvo konvencije je, da je lokalno 
prebivalstvo vključeno v proces zaradi reševanja problemov in 
negativnih učinkov, ki jih vidi lokalno prebivalstvo pri umešča-
nju objektov z večjimi negativnimi vplivi na okolico. V našem 
primeru gre za obstoječi jedrski objekt in umeščanje odlagali-
šča. Po načelih konvencije, katere podpisnica je tudi RS, bi mo-
rala občinska in državna oblast  biti v vlogi arbitra, izkazalo pa 
se je, da ima občina lastno vlogo in interes in je v zgodbi tretji 
partner, ki v tem vidi le finančno priložnost in zaslužek, najbliž-
ji prebivalci pa smo izigrani in prevarani. 

Po besedah nekaterih svetnikov župan Občine Krško daje vtis, 
da je s prebivalci naselja Spodnji Stari Grad, glede umeščanja 
odlagališča vse dogovorjeno in urejeno. TO NI RES!
Podali smo zahteve in predlagali rešitve. Na sestankih v okviru 
lokalnega partnerstva in sestankih, ki so bili organizirani na to 
isto temo, je župan nekatere izmed njih označil za enostavno 
rešljive, vendar tudi te še do danes niso rešene. Občutek ima-
mo, da župan ne obvladuje situacije, temveč le slepo sledi de-
narju.

 Kaplja čez rob je zadnji sklep Občine Krško, z dne 22.9.2008, 
ki daje soglasje  k Sporazumu o zagotavljanju nadomestnih ze-
mljišč in nadomestnih gradenj za lastnike nepremičnin v naselju 
Vrbina. Omenjeno naselje se prav tako nahaja v območju med 
600 in 1500 m od osi reaktorja kot naselje Spodnji Stari Grad. 
Pogoj odkupa naselja Vrbina pa je umestitev odlagališča RAO, 
katerega predvidena lokacija je 3 x bližje naselju Spodnji Stari 
Grad kot pa naselju Vrbina, ki je predvideno za izselitev. Razu-
memo prebivalce Vrbine, saj smo sami v isti situaciji in ne na-
sprotujemo njihovi izselitvi. Zanima nas, zakaj dvojna merila 
pri izseljevanju prebivalcev znotraj istega vplivnega območja 
obstoječega jedrskega objekta, ko pa je naselje Vrbina trikrat 

bolj oddaljeno od predvidene lokacije odlagališča kot pa nase-
lje Spodnji Stari grad? Tu opozarjamo na pogoj iz druge aline-
je uvoda Sporazuma nadomestnih zemljišč…, ki je sestavni del 
Sklepa o izdaji soglasja k sporazumu …, sprejetem na 24. seji 
Občinskega sveta Občine Krško, z dne 22. septembra 2008. Po-
leg številnih vprašanj in predlogov za rešitev problematike, ki 
smo jih podajali tako v pisni kot ustni obliki županu, ki se je po-
stavil v vlogo vodje lokalnega partnerstva in na lokalni ravni ko-
ordinira postopke umeščanja novega objekta – odlagališča, pa 
do danes nismo dobili niti enega samega odgovora, sprašuje-
mo naslednje:
Zakaj se na predvideno lokacijo za izselitev ne umesti odlaga-
lišče, ko pa je le to že v lasti zainteresirane strani? Z zdajšnjo 
gradnjo infrastrukture na tem območju iz sredstev Občine bodo 
imela odkupljena zemljišča posledično višjo ceno. Vložek GEN 
energije ne bo v višini prikazanih sredstev, saj postane lastnik 
nepremičnin in zemljišč, katerih namembnost se bo spremeni-
la iz zdajšnjih stavbnih zemljišč v industrijsko cono. Tovrstna 
zemljišča je občina prodajala med 24 € in 34 € za m2, nekate-
ri spretni trgovci pa so znali prodati tovrstna zemljišča med 65 € 
pa vse do vrtoglavih 110 € za m2 in čez. In kaj ostane od spora-
zuma?  Nekaj drobiža in potrebne aktivnosti za sprejem lokaci-
je, kar skrajšano pomeni sprejem lokacije za odlagališče.
 
Nenavadno v hierarhičnem delovanju lokalnega partnerstva je 
tudi to, da je predstavnik odbora za omejeno rabo prostora v 
koordinacijskem odboru predstavnica vasi Vrbina, ki zastopala 
zgolj interese Vrbine. Seveda smo na delavnicah lokalnega par-
tnerstva zahtevali spremembo s ciljem enakih možnosti, vendar 
smo na vseh področjih ignorirani. 

Kot je razvidno tudi iz 1. člena samega sporazuma, GEN energi-
ja s svojimi izvajalci ugotavlja po pogovorih in podpisanih zapi-
sih lastnikov nepremičnin v naselju Vrbina, da ti težijo  po izse-
litvi.  Se pravi, prebivalci Vrbine, ki so dlje od lokacije bodočega 
odlagališča in v istem območju obstoječega jedrskega objekta, 
se selijo, za prebivalce naselja Spodnji Stari grad, ki smo bliže 
bodočemu odlagališču in v istem območju obstoječega jedrske-
ga objekta, pa je dovolj namerno sprenevedanje. To naj bi bila 
pravična rešitev s strani župana, občinskega sveta, GEN energije 
in ostalih vpletenih. Tudi tistih, ki  so imeli vpliv na spremembo 
uredbe in v medijih opevano pravičnejšo razdelitev sredstev po 
novi uredbi o delitvi sredstev iz naslova omejene rabe prosto-
ra, ki dodeljuje in opravičuje porabo sredstev iz naslova ome-
jene rabe prostora na občine, katerih prebivalci so oddaljeni s 
polmerom 10 km od centra reaktorja, kjer so negativni vplivi bi-
stveno manjši in jih v pravicah enači s pravicami prebivalcev na-
selja Spodnji Stari grad, ki leži le nekaj 100 m od obstoječega 
jedrskega objekta in predvidenega odlagališča.

 V uredbi pa se je pozabilo odpraviti omejitve in zapisati način 
porabe sredstev tako, da bi se izničili ali vsaj omilili dejanski ne-
gativni vplivi, ki nas spremljajo vse od sprejema lokacije za je-

drsko elektrarno, kot je nazadovanje pri širitvi kraja in izgradnji 
objektov ter popolnem razvrednotenju stanovanjskih objektov 
in ostalih nepremičnin na tem območju, največji izpostavlje-
nosti pri večjih ali manjših nepredvidenih situacijah z vplivi na 
okolje. Na vse zgoraj našteto smo opozorili na 14 straneh zapi-
sa, ki smo ga podali kot Pripombe in predloge na DPN za odlaga-
lišča NSRAO na lokaciji Vrbina v Občini Krško. Dokument je bil 
posredovan tudi Občini Krško in lokalnemu partnerstvu ter osta-
lim državnim institucijam.

Presenečeni smo zaradi tolikšnega pohlepa in apetitov po de-
narju iz vrst občinske oblasti, izredni angažiranosti pri spre-
membi uredbe, tako da sredstva za odpravo posledic omejene 
rabe prostora ne bodo namenjena za blažitev in odpravo posle-
dic, temveč izgradnji komunalne infrastrukture, ki prav goto-
vo ne more blažiti vseh posledic, ker ne izhajajo iz nezgrajene 
ali pomanjkljive infrastrukture. Prav tako ni razumljivo, zakaj 
bi moral biti načrt porabe sredstev zapisan v prilogi občinske-
ga proračuna, ko pa le-ta malokdaj, bolje rečeno nikoli ne do-
živi javne objave niti v uradnem listu, kjer je objavljen način 
porabe občinskih sredstev iz proračuna, na kar smo opozarjali 
kot pomanjkljivost. Mar se sramujete cca. 6 mil. € letno? Mor-
da pa je vzrok drugje? In kakšne so rešitve za naselje Spodnji 
Stari grad? Najbolj pri vsej zgodbi je nenavadno to, da je pri 
predstavitvi gospodarskega središča Feniks, svetnike vznemiri-
la skica, na kateri je bila možna lokacija drugega bloka zarisana 
zahodno od obstoječe NEK. Sprašujemo se, zakaj nemir v sve-
tniških vrstah? Opažamo, da niti župan niti kateri od svetnikov, 
ki zanika in pomanjšuje negativne dejavnike, na katere opozar-
jamo, ne verjame v lastne besede. Ves čas prevladuje razmi-
šljanje iztržimo čim več v svojo korist, smeti pa stresimo sose-
du na dvorišče.

Spoštovani župan in svetniki, potrebno se bo zavedati, da nasi-
lje vedno rodi odpor.  Nobena oblast, ki se kljub nenehnim argu-
mentiranim opozorilom spreneveda, dela gluho in nedojemljivo 
za rešitev opisanih problemov, na katere opozarjamo prebival-
ci naselja Spodnji Stari Grad v zvezi z umestitvijo obstoječe-
ga jedrskega objekta in pred umestitvijo katerega koli nove-
ga, ki bo pomnožil nezaželeno, ni vredna svoje izvolitve, ker 
vzbuja strah in nasilje, danes pri nas, ob drugi priložnosti dru-
gje. Pri tovrstnem nadaljevanju opisane politike v našem oko-
lju, ki se nam danes dogaja se bo z veliko verjetnostjo preneslo 
tudi v drugo okolje iste skupnosti ob drugi priliki. Krajani nase-
lja Spodnji Stari grad vas še enkrat pozivamo k vzpostavitvi dia-
loga, tako na relaciji med prebivalci naselja Spodnji Stari Grad 
in občinskimi svetniki ter županom, kot tudi k zmernejši politi-
ki in iskanju rešitev. 

Po pooblastilu prebivalcev naselja Spodnji Stari Grad 
zapisali: Aleš Zajc, Andreas Repše, Damjan Lapuh,  

Miha Špiler, Milan Srpčič 
Spodnji Stari Grad, 30.10.2008

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 pri-
spevkov v skladu z uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Izjema so od-
govori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s 
polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organizacij, društev ...).

Kadar najmanj pričakujemo, nam življenje pripravlja težke 
preizkušnje. 12. septembra  je strela udarila v gospodarsko 
poslopje družine Frece v vasi Gregovce na Bizeljskem. Po in-
tervenciji prostovoljnih gasilcev je bil požar lokaliziran, ven-

dar pa je bilo gospodarsko poslopje popolnoma uničeno, kakor 
tudi več delovnega orodja in tudi ena glava živine.
Mnogokrat mislimo, da ne bomo mogli zbrati dovolj moči, da 
se bomo lahko pobrali in začeli znova. Vendar se vedno izkaže, 
da smo veliko močnejši, kot mislimo. 
Na takih prelomnicah v življenju potrebujemo pomoč ter spod-
budno besedo in tukaj so nastopili dobri ljudje, sovaščani, kra-
jani Bizeljskega, sodelavci, organizacije, društva in ostali. Fi-
nančno pomoč v vrednosti 1.000 evrov je prispeval tudi urad 
župana. Gospod župan Ivan Molan je družini Frece zaželel, da 
jim ta prispevek pripomore k čim hitrejši obnovi poslopja. Člo-
veška dobrota ne pozna meja in lepo je videti, da v takih tre-
nutkih nisi sam.

Jožica Obradovič

Tisti, ki vam je poleg samega sebe pomemben tudi sočlovek, 
ste nam priskočili na pomoč in nam pomagali. Hvala gasilcem 
prostovoljnih gasilskih društev Stara vas , Bizeljsko, Župele-
vec, Pišece in Kapele. Hvala vsem, ki ste nam dodelili finančno 
pomoč za obnovo poslopja: Občini Brežice, Krajevni skupnosti 
Bizeljsko, podjetju Šešir Škofja loka, svojim sodelavkam obra-
ta Šešir Stara vas, organizaciji Rdečega križa, Karitas Bizelj-
sko, cenilcu škode Mihi Ogorevcu, prebivalcem krajevne sku-
pnosti Bizeljsko in sovaščanom Gregovc ter ostalim.
Še enkrat se vam iskreno zahvaljujemo.

Družina Frece

Pomoč ob požaru

Župan Ivan Molan je osebno izročil pomoč

Zahvala za pomoč ob nesreči

Krško na poti v novo 
enoumje?!
Že večkrat sem se v občinskem svetu oglasil v zvezi z v nebo 
vpijočimi nepravilnostmi, ki  se od letos spomladi dogajajo 
v krškem občinskem svetu. In kljub temu, da bi si to mno-
gi želeli, ne morem biti tiho, saj sem prepričan, da je moja 
dolžnost, da javnost opozorim na take reči. Še vedno sem 
namreč prepričan, da ni normalno, da je nekaj svetnikov 
prestopilo iz ene stranke (PUM) v drugo politično stranko 
(SD), hkrati pa še vedno ostajajo v svetniški skupini prej-
šnje stranke.

Čudim se tudi dolgoletnim članom SD (prej Združe-
ne liste in tudi ZK), pa članom Zveze borcev v krški ob-
čini in vsem njihovim simpatizerjem, ki pristajajo na ta-
kšne politične igre in zamegljevanje dejanskih namenov 
posameznikov, ki so očitno v njihovem imenu prevze-
li v svoje roke vse niti vodenja. Razumem, da sta v za-
dnjih letih kadrovsko in operativno shirani SD in Zveza bor-
cev veseli pomoči podmladka, a pričakoval bi, da bodo 
pred tem, ko koga sprejmejo v svoje vrste, preverili vre-
dnote in cilje, za katere si ta njihov „podmladek“ prizade-
va v občini Krško in Posavju že vrsto let. In to pod krinko 
prizadevanj za koristi mlade generacije in bodočega ra-
zvoja regije. Take razmere pa očitno ustrezajo tudi vodilni 
stranki v občini, saj bi sicer namesto gostilniškega kritizer-
stva tudi ukrepala in javno povedala svoje stališče.

Edina možna razlaga za to je, da so ti naši svetniki obča-
ni posebne vrste, saj so menda takrat, ko gre za nivo drža-
ve, člani ene stranke, ko pa gre za občinski nivo ali intere-
se znotraj regije Posavje, pa so člani druge stranke. Da to 
ni normalno, se je pokazalo tudi ob kadrovanjih v organe 
javnih zavodov, kjer prihaja, milo rečeno, do čudnih situa-
cij. Nenavadno je, da to nikogar v tej občini ne moti, vem 
pa, da se nam občani in razgledani ljudje čudijo in celo po-
smehujejo. Zaradi tega še enkrat javno pozivam župana in 
občinsko upravo, poleg tega pa tudi vse politične stranke 
oziroma vodje svetniških skupin, da se izjasnijo glede tega 
vprašanja.

Dušan Šiško, OO SNS KRŠKO
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Geslo križanke pošljite do četrtka 20.11.2008 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško s pripisom »KRIŽANKA«. 
Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja K2 taksi prevozi in posredovanje, 
Damjan Kirn s.p., Ulica Stanka Škalerja 27, 8250 Brežice

Nagrajenci 19/08 številke:
Ivan Znoj, Pot na Polšco 17, 8270 Krško
Silva Močan, Krmelj 6/c, 8296 Krmelj
Marija Valenčak, Črnc 41, 8250 Brežice

1.
2.
3.

Geslo 21/2008 številke: ZNANJE TUJIH JEZIKOV NAS BOGATI
Nagrade:

nagrada: Kupon za brezplačno vožnjo v vrednosti 50 €
nagrada: Kupon za brezplačno vožnjo v vrednosti 30 €
do 12. nagrada: Kupon za brezplačno mestno vožnjo v vrednosti 5 €

1.
2.
3.
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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.

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

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

RAJKO ČUBER: FOTOGRAFIJE
Razstava je na ogled do 28.11

avla KDK

VOJNA ZVEZD: VOJNA KLONOV
animirana akcijska pustolovščina, film

nedelja, 16.11., ob 16. in ob 18. uri

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA:

LUKSUZ PRODUKCIJA 
filmske projekcije

ponedeljek, 17.11., ob 19. uri,
Klub KDK, vstop prost

Rozin teater: 

BALON VELIKON
Igrano-lutkovna predstava za otroke od 2. leta dalje

Igra: Andrej Rozman Roza

torek, 18.11., ob 18. uri, 
za rumeni abonma in izven

BLAŽ TRČEK GROUP & IVA STANIČ 
jazz koncert, Klub KDK

Blaž Trček – saksofon, Gašper Bertoncelj – bobni, 
Nikola Matošič – kontrabas, Erik Marenče – klavir,

Iva Stanič – vokal. 

petek, 21.11., ob 20. uri

pater dr. KAREL GRŽAN:
V znamenju Oriona, predstavitev knjige

Z gostom se bo pogovarjal Vili Planinc

četrtek, 27.11., ob 19. uri, prost vstop 

Pihalni orkester Videm Krško navdušuje vse ljubitelje glas-
be že čez 50 let. Letos bodo novi program predstavili na le-
tnem koncertu, 22. novembra 2008, ob 19. uri, v Kulturnem 
domu Krško. V goste so povabili Eldo Viler in Ano Dežman, 
kar napoveduje tudi večer zimzelenih pesmi. Orkester pa bo 
istega dne predstavil tudi novo zgoščenko, DVD in brošuro, 
ki predstavljajo 50 let trdega dela. Vljudno vabljeni!

(Vir: Pihalni orkester Videm Krško)

Letni koncert Pihalnega 
orkestra Videm Krško

SKOPJE, KRŠKO - Na 6. romskem filmskem festivalu Zlato kolo 
2008 - Somnakajeskiri Rota 2008 v Skopju je zmagal kratki do-
kumentarni film „Ženski pogovori“ avtoric Dženi Rostohar, Ja-
nine Tesch, Veronice Mote Galindo, Ayar Zandi in Maje Kocjan 
iz Luksuz produkcije DZMP Krško. Na festivalu, na katerem so od 
konca oktobra prikazali 20 filmov o življenju Romov iz Evrope in 
ZDA, je s kratkim igranim filmom „Babica mi je povedala“ sode-
lovala tudi mlada Romkinja iz Kerinovega grma Martina Hudo-
rovič. Zlato kolo organizira romska televizija BTR v sodelovanju 
z Makedonskim filmskim skladom, mestno občino Skopje in Fa-
kulteto za dramske umetnosti v Skopju.  (vir: www.rtvslo.si)

Zlato kolo za „Ženske pogovore“

S Posavskim obzornikom bo deset ljubiteljic  
in ljubiteljev dalmatinskih melodij, ljubezenskih 

balad in čarobnih napevov, ob katerih zadiši po morju, 
obiskalo koncert legendarnega Oliverja Dragojeviča!

V nagradni igri bralci sodelujete tako,  
da odgovorite na naslednje vprašanje:

Naštejte imena občin, v katerih vsa gospodinjstva 
brezplačno prejemajo Posavski obzornik?

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite 
najkasneje do petka, 21. novembra 2008, na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro Oliver«

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Imena srečnih izžrebancev, ki si bodo 29. novembra 
2008 v živo ogledali koncert hrvaškega pevca stoletja, 

bomo objavili v naslednji številki Posavskega obzornika.

S Posavskim obzornikom 
na koncert 

Oliverja Dragojeviča!
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cu in hrastove plohe, debele 5 
cm. Tel.: 041 793 067

Prodam starejšo kmečko hišo 
v okolici Pišec, z gospodarskim 
poslopjem 180 m2 in kmetijsko 
površino (vinograd, travnik, nji-
va) 47 arov. Tel.: 051 317 669

Prodam Hondo Shutle 1.6 16V, l. 
1991, 4x4, vlečna kljuka, sani, 
el. strešno okno, lepo ohranjen, 
cena 1000 €. Tel.: 041 746 811 

Prodam parcelo za vikend, cca. 
50 arov, v Trnovcu, okolica Sev-
nice, asfalt do parcele. 
Tel.: 041 501 417 (zvečer)

Prodam Mazdo 323 F 1.5, 65 kw, 
zimske gume, vsa oprema, usb, 
lepo ohranjen, notranjost odlič-
na, l. 1997, cena 2.750 €. 
Tel.: 051 345 585

mestna gradnja, voda in elektri-
ka na parceli, cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 681 329

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

Prodam zazidljivo parcelo za 
nadomestno gradnjo pri Leskov-

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!

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

JOŽE KOSEM, s.p.
MOJSTER ELEKTROMEHANIKE

Popravilo, montaža elektro naprav in oljnih gorilnikov,

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

SANACIJE, ADAPTACIJE 
  in REGULACIJE
   CENTRALNEGA OGREVANJA

KROVSTVO, TESARSTVO IN KLEPARSTVO

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

Brezplačno svetovanje in izdelava predračuna

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

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

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

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

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

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

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

Prodam Citroen Xsara HDI, l. 
2003/12, 1. lastnik, lepo ohra-
njen, klima, abs, cena 7000 €. 
Tel.: 041 659 891

Prodam Hyundai Poni, l. 1991, 
sive barve, strešno okno, električ-
no odpiranje oken, prev. 153.000 
km, reg. do 9.1.2009, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 381 393

Prodam njivo v Brezini, 14 arov. 
Tel.: 051 429 885

Prodam VW Polo, l. 1997, reg. 
do 09/2009, prev. 133.500 km, 
tehnično brezhiben, ohranjen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 510 787

Prodam kombi Hyundai 100, di-
zel, temno zelen, l. 1996, prev. 
100.000 km, 1. lastnik, cena 
1.500 €. Tel.: 031 524 204 

Prodam Renault Megane Ca-
brio 1.6, l. 1998, reg. do 06/09, 
centralno in daljinsko zaklepa-
nje, športni izpuh in amortizer-
ji. Tel.: 040 325 336

Prodam moped avtomatik Col-
libri, dobro ohranjen, l. 2006, 
reg. do aprila 2009, cena 230 €, 
ali menjam za prenosni računal-
nik. Tel.: 040 464 927

Prodam motor Cross 110 ccm, 
po delih ali komplet, okvara gla-
ve, Bizeljsko. Tel.: 070 310 933

Prodam prikolico za oseb-
ni avto, s kljuko in priključk-
om, malo rabljeno, ni narejena 
doma, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 477 8219

Prodam avtoradio Alpine, še v 
garanciji, račun kot dokazilo, 
zelo lepo ohranjen in malo ra-
bljen. Tel.: 031 637 277

Prodam 4 zimske gume za Clio, 
175/G5R 14/c 82 T, cena po do-
govoru. Tel.: 041 721 383

Prodam 4 rabljene zimske gume 
Sava 175-65-14 in hladilnik za 
Rover, serije  400, rabljen. 
Tel.: 041 840 394

Prodam ali menjam za živali 
obračalnik pajek na štiri vrete-
na. Tel.: 031 277 045

Prodam knjigi Tito, delo in ži-
vljenje in Titova poslednja bitka 
ter stensko uro z nihalom, staro 
okoli 40 let. Tel.: 031 552 797

Prodam odlično ohranjeno spal-
nico s 5-delno omaro, samo 1x 
montirano, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 206 901

Prodam dvokrilno omaro z dro-
gom za obešanje, bor, z iz-
rezljanimi ornamenti, š/v/g  
116,180,51. Tel.: 041 832 661

Prodam števec za merjenje tele-
fonskih pogovorov, zelo ugodno. 
Tel.: 07 814 2171 (popoldan)

Prodam 80-litrski hladilnik Go-
renje, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 944 227

Prodam hladilnik Candy z zamr-
zovalnikom, v-141 cm, š-54 cm, 
star 3 leta. Tel.: 031 545 006

Prodam sedežno garnituro - tro-
sed, dvosed, kot, fotelj in tabu-
re, cena 150 €. Tel.: 040 581 159

Prodam mizo hrast, masiva, sko-
raj nerabljena, 160x90, razte-
gljiva, cena 230 €, 5 stolov 75 €, 
gugalnik 50 €. Tel.: 070 866 618

Prodam otroške smučarske če-
vlje Alpina, št. 24 in 25, cena 
za 1 par 15 €, avtosede lupinica 
0-13 kg, modro rumene barve, 
cena 60 €. Tel.: 07 496 7658

Prodam 2 enaki omari, češnja, 
police in predali kot novi, vi-
dez masive, š,v,g, 113,95,40 in 
150,95,40, cena vsake je 60 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam pomivalni stroj CDF 615 
A Candy, ugodno. 
Tel.: 041 801 615

Prodam 2 novi diatonični har-
moniki, štajerki, b,s,as in c,f,b, 
glasilke terate in basi turbo b. 
Tel.: 031 793 132

Prodam dvodelna garažna vra-
ta, š-240 x v-120, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 636 550

Prodam mesarsko klado, masiv-
no, iz nerjavečega železa. 
Tel.: 041 723 592

Prodam zamrzovalno omaro 170 
l, štedilnik 2x plin, 2x elektrika, 
vijačno prešo 75 l in električni ku-
halnik s pečico. Tel.: 07 814 9261

Prodam 80-litrski kotel za kuha-
nje žganja, s pripadajočo opre-
mo, in kovinsko bolniško opremo 
s trapezom. Tel.: 041 521 375

Prodam več steklenic 50 l, deže 
za mast, mlin za kavo, gostin-
sko profesionalno mesoreznico. 
Tel.: 041 796 224

Prodam temno rjavo žensko 
bundo nutrija, ugodno. 
Tel.: 030 911 534

Prodam usnjeno kotno sedežno 
garnituro. Tel.: 041 644 983

Prodam vijoličasto-sivo preprogo 
2x3 m, ugodno. Tel: 041 915 221

Prodam posteljo 140x200 in Can-
dy hladilnik z zamrzovalnikom 
53x55x160. Tel.: 041 374 387

Prodam vrata inox s podbojem 
(protipožarna) 94x202 cm, ter 
vratna krila alu 2x104x96. 
Tel.: 040 724 624

Prodam kosilnico dizel, širina 
kose 127. Tel.: 041 912 278

Prodam nerabljen ribstol, letve-
nik, primeren za trening in telo-
vadbo ljudi s težavami hrbtenice 
in okončin. Tel.: 041 620 219

Prodam krožno žago za razrez 
kovinskih profilov, tudi pod ko-
tom, 380V 2.5 kw, cena 220 €. 
Tel.: 031 815 236 

Prodam ali zamenjam 1,5-sobno 
stanovanje v Ljubljani za stano-
vanje v Krškem ali Brežicah, z 
doplačilom. Tel.: 041 313 429 

Prodam parcelo v Presladolu, 
9822 m2 s starejšo hišo, nado-

So vezi močnejše -
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas. (S. Makarovič)

Umrl je

Jože Kostanjšek
upokojeni hišnik

Od dragega sodelavca smo se poslovili 
v sredo, 5. 11. 2008, 

na pokopališču v Dovškem. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv OŠ XIV. divizije Senovo

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Ul. bratov Gerjevič 2, 8250 Brežice

 - hišniška in gradbena dela
 - obnova stanovanj
 - gozdarstvo
 - kmetijstvo

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Tako tiho kot je živela 
je tudi želela oditi od nas.

Marija Luzar
upokojenka iz Krškega

Pokopali smo jo v krogu najožjih prijateljev, 
29.10.2008, v družinskem grobu na pokopališču 

v Podbočju. Naj počiva v miru!

Prijatelji

Dragi prijateljici v spomin

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Pr i red i tve  med  13 .  i n  26 .  novembrom

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, 13. 11.
ob 17.30 pred Gostilno Senica na Senovem: pohod na Bo-
hor ob polni luni 
ob 19.00 v klubu KD Krško: seminar „Kako se spopademo s 
stresom in bitko dobimo?“
ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: komedija „Ona + on“

Petek, 14. 11.
ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: prireditev „Družine se 
predstavijo“
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice in risk 
play
ob 19.00 v Čebeln'aku (MC Krško): Družbeno & družabno
ob 19.00 v OŠ Raka: filmski večer
ob 19.00 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer - Europe

Sobota, 15. 11.
ob 9.00 v OŠ Blanca: medobčinsko posamično šolsko pr-
ventvo Sevnice in Radeč v šahu
ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – vazice iz pisanih lusk
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – kostanjev piknik in iz-
delava figuric iz kostanja
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja
ob 10.00 v telovadnici Gimnazije Brežice: tradicionalni 38. 
Holyjev memorial v športni gimnastiki,
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: lego večer
ob 19.00 v Zadružnem domu na Bizeljskem: martinovanje
ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: prvenstvena rokometna 
tekma med člani RK Sevnica in RK Dol TKI Hrastnik
ob 20.00 v klubu MC Brežice: potopisno predavanje Petre 
Potočnik „Osvajalska Portugalska“
ob 20.30 v Kulturnem domu Krško: komedija „5moških.com“
ob 21.00 v Grajski kavarni na gradu Sevnica: Black & whi-
te party
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): metal koncert – Dickless 
Tracy, Dawn Patrol, The scourge

Nedelja, 16. 11.
ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-
tropotezno šahovsko prvenstvo
ob 15.00 v cerkvi sv. Lovrenca v Brežicah: srečanje odraslih 
cerkvenih pevskih zborov

Ponedeljek, 17. 11.
ob 19.00 v klubu KD Krško: filmske projekcije Luksuz pro-
dukcije DZMP Krško

Torek, 18. 11.
ob 17.00 v igralnici MC Brežice: ura pravljic
ob 17.00 v izposojevališču Valvasorjeve knjižnice v Kosta-
njevici na Krki: lutkovna predstava „Fižolček, ogelček in 
slamica“
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: igrano-lutkovna pred-
stava za otroke od 2. leta dalje „Balon velikon“
ob 18.00 v Dvorani v parku v Krškem: predstavitev pesniške 
zbirke Slavice Jarkovič „Zajtrk smehljajev“
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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

Četrtek, 20. 11.
ob 17.00 v Knjižnici Brežice: gledališka predstava za otro-
ke od 3. leta dalje „Čudežni pralni stroj Leonard“
ob 17.00 v izposojevališču Valvasorjeve knjižnice na Seno-
vem: lutkovna predstava „Fižolček, ogelček in slamica“
ob 19.00 v klubu KD Krško: seminar „Kako premagati za-
skrbljenost?“

Petek, 21. 11.
ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: redni mesečni hitro-
potezni šahovski turnir Društva invalidov Sevnica
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer družabnih iger
ob 19.00 v SMC Sevnica: ples in zabava ob ritmih glasbe
ob 19.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger 
ob 20.00 v klubu KD Krško: jazz koncert Blaž Trček gro-
up &. Iva Stanič
ob 20.00 v Kostanjku: tradicionalni koncert En vikend ka-
snej – Kreshesh Nepitash, May, Uprising Voice, Ubvoz
ob 21.00 v klubu MC Brežice: večer songov in poezije – 
Pipi in Gus
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): večer animiranega fil-
ma

Sobota, 22. 11.
ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – stekleničke Pike noga-
vičke
ob 10.00 v Bivaku Senovo: družinska delavnica s keramiko
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – izdelava mozaika
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
ob 11.00: dan odprtih vrat hramov in zidanic v vinskih go-
ricah Stari grad, Zagrad, Žabjek in Zavode
ob 16.00 v MC Krško: turnir „Magic the gathering“, ob 
17.00 „Counter strike source“ liga
ob 17.00 v Bivaku Senovo: večer animiranega filma
ob 17.00 v SMC Sevnica: praznovanje 10-letnice društva 
SMC Sevnica
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: otročarije
ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: letni koncert Pihalnega 
orkestra Videm Krško z gostjama Eldo Viler in Ano Dežman 
ob 20.00 v klubu MC Brežice: medkulturni tematski ve-
čer – Nemčija
ob 21.00 v Čebeln'aku (MC Krško): koncert skupine A.M.P., 
predskupina Un-Blind

Nedelja, 23. 11.
ob 15.00 v Prosvetnem domu Brežice: 16. dobrodelni kon-
cert „Klic dobrote“ Župnijske Karitas Brežice
ob 18.00 v Kulturnem domu Podbočje: 1. samostojni kon-
cert pevskega zbora AKŽ Pod Gorjanci

Torek, 25. 11.
ob 17.00 v igralnici MC Brežice: ura pravljic
ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-
va „Shirley Valentine“

* Prireditve ob prazniku občine Sevnica so objavljene 
na strani 15.
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Prodam profile cd za gips plo-
šče, dolžina 3 m, 38 kom=114m. 
Tel.: 031 858 096

Prodam gostinski delovni pult, 
žar, fritezo, podarim točilni pult 
z umivalnim koritom. 
Tel.: 070 822 773

Prodam dva jogija 190x90 or-
topedico in kovinski cirkular na 
kolesih. Tel.: 051 456 745

Prodam mlin za koruzo, motor 
380 V, 3 kw, 2800 obratov, po-
polnoma nov, masivne izdelave, 
garancija, cena 400 €. 
Tel.: 031 815 236

Prodam krožne brane, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 636 470

Prodam koruzo, naravno sušeno 
v zrnju, cca. 300 kg. 
Tel.: 031 688 859

Prodam domačo svinjsko mast z 
ocvirki, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 377 870

Prodam jabolčni sok izpod pre-
še, okolica Sevnice. 
Tel.: 031 562 323

Prodam radič štrucar, cena 1 €/
kg. Tel.: 051 823 510, 031 563 
904

Prodam rdeč krompir dezere, 
za ozimnico. Tel.: 041 825 153

Prodam lansko koruzo in odoj-
ke, težke od 20 do 35 kg. 
Tel.: 031 306 136

Prodam dobro seno in otavo, 
balirano v kocke in tudi v ra-
stnem stanju na kozolcu, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 681 971

Prodam 20 silažnih bal prve ko-
šnje, cena po dogovoru, ter tro-
silec hlevskega gnoja tehnostroj 
hribovski, cena 2.300 €. 
Tel.: 041 664 254

Prodam hlevski gnoj, stelje li-
stje. Tel.: 07 818 9265

Prodam belo in rdeče mlado 
vino, več različnih sort, cena 1 
€/ liter. Tel.: 031 508 831

Prodam belo in rdeče mlado 
vino, več različnih sort, rizling, 
pino, frankinja, cena 1 €/li-
ter, večje količine pripeljem na 
dom. Tel.: 041 720 308

Prodam mošt modre frankinje, ža-
metne črnine, mešano belo, mo-
žna tudi dostava, ali menjam za 
svinjsko meso. Tel.: 031 308 187

Prodam cirkular s trofaznim mo-
torjem 1.5 kw, žaga 400 mm, do-
mača izdelava.Tel.: 031 308 391

Prodam mošt frankinje in rdeči 
mošt ali menjam. 
Tel.: 040 982 599

Prodam kvalitetno vino, cena 
1 €/liter (bronasta medalja) ali 
zamenjam za drva ali prašiča, 
okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam belo in rdeče vino, cena 
1 €/liter. Tel.: 031 291 444

Prodam cvetlični in kostanjev 
med. Tel.: 031 501 801 (po 19. 
uri)

Prodam 3,5-4 m3 hrastovih plo-
hov 5 cm in belo mešano vino, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 638 868

Prodam suha bukova drva, raz-
žagana ali metrska. 
Tel.: 041 390 081

Prodam mešana drva, naseka-
na, cca.15 m3, cena 45 €. 
Tel.: 051 585 245

Prodam bukova metrska drva, 
cena po dogovoru. 
Tel.:031 368 634

Prodam drva za centralno kur-
javo ter kupim drevesa na rasti, 
ki so bila podrta v neurju. 
Tel.: 040 738 059

Prodam kalana bukova drva, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 944 984

Prodam koruzo v zrnju 1000 kg, 
ječmen 1000 kg, kupim za dru-
štvo prešo na kamen, ali če jo 
podarite. Tel.: 031 312 651

Prodam dve vodni želvi, rume-
novratki, stari 1 leto, z akvari-
jem in filtrom, ugodno. 
Tel.: 041 411 563

Prodam svinjo, staro 2 leti, tež-
ko okoli 250 kg. 
Tel.: 07 496 7929

Prodam odojke za zakol ali na-
daljno rejo, možen zakol, ter 
mešana in bukova drva. 
Tel.: 031 432 291

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, kupim 14 dni starega bikca 
in otroški sedež do 25 kg. 
Tel.: 051 869 010

Prodam zajce za nadaljno rejo, 
piščance za zakol in ekološko 
pridelano zelenjavo. 
Tel.: 051 271 464

Prodam vietnamske prašiče, 
stare 6 mesecev, zrele za pripu-
ščanje, kupim pa žrebca. 
Tel.: 041 201 373

Prodam sivca bikca, starega 4 
mesece, težkega 175 kg, pri-
mernega za nadaljno rejo. 
Tel.: 040 803 850

Prodam zajce za zakol, možen 
zakol in čiščenje, ter namizno 
rdeče vino. Tel.: 031 558 852

Prodam suhe gobe ter hruškovo 
žganje. Tel.: 031 430 078

Prodam prašiče od 100 do 120 
kg, domač hrana, cena po dogo-
voru. Tel.: 040 389 015

Prodam doma rejenega prašiča, 
težkega okoli 200 kg, lahko po-
lovico ali celega, cena po dogo-
voru. Tel.: 031 711 709

Prodam svinjo, težko 280 kg, 
dva prašiča, težka 140 kg in 
odojke, stare 2 meseca. 
Tel.: 07 497 7095

Prodam 3 bikce. Tel.: 07 814 
3077

Prodam ovce, 8 komadov. 
Tel.: 041 812 932

Prodam telico simentalko, izre-
dno grajena, težka 170 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 495 6162

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

Prodam 4 breje koze in kozla, 
60 € komad, in kurnik za prevoz 
živali, priklop na traktor, cena 
50 €. Tel.: 031 450 252

Prodam 250 kg svinjo in 2 pra-
šiča, težka 130 kg. Tel.: 07 496 
9474

Prodam odojke, težke od 25 do 
40 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 496 5454

Kupim plug slavonac 12 col. 
Tel.: 040 577 552

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

Kupim inverzijo za Tomo Vinko-
vič, prodam zajce za zakol ali 
nadaljno rejo. Tel.: 031 717 624

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

Kupim Pony express na pedala v 
kakršnemkoli stanju. 
Tel.: 040 550 914

Kupim 50 kg pese in 50 kg kole-
rabe, lahko tudi repo. 
Tel.: 031 585 364

Kupim Tomos avtomatik, mlajši 
letnik, prodam pa kosilnico BCS 
Acme motor, bencin, petrolej 
po ugodni ceni. 
Tel.: 041 552 915

Kupim stari hram ali vikend v 
okolici Brežice-Krško, na lepi 
legi. Tel.: 051 467 559

V najem vzamem hišo, stanova-
nje ali bivalni vikend na podro-
čju Krškega, Brežic ali okolice. 
Tel.: 031 835 211

Oddam dobro ohranjeno spalni-
co, dnevno sobo, kuhinjske ele-
mente, peč na drva, dva oljna 
radiatorja, brezplačno. 
Tel.: 031 627 758

Oddam črno dolgodlako mačko, 
skotila se je letos spomladi, je 

zelo rada v družbi ljudi. 
Tel.: 051 315 572 

Oddam bernardince, mladiče, 
stare 7 tednov, 2 samčka, starši 
na ogled. Tel.: 031 333 048

Oddam dva psa, mešančka, sta-
ra 3 mesece. Tel.: 041 705 094

Oddam dve mladi tigrasti muci, 
v Gazicah. Tel.: 07 496 9254

Nujno potrebujem dobro delu-
joč pralni stroj, Sevnica. 
Tel.: 07 620 9064

Iščem dvosobno ali trosobno 
stanovanje v najem v Sevnici za 
daljše obdobje. 
Tel.: 070 232 992

Stiki: 31-letni fant iz okolice 
Brežic, iščem punco ali mamico 
za resno zvezo in skupno življe-
nje. Tel.: 051 702 513

Stiki: spoznaj 64-letnika z deže-
le, okolica Sevnice. 
Tel.: 041 460 956

Mestni atrij, CPB 17, Brežice
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Pisateljica in ilustratorka z 
roko v roki gradita Brinov ča-
robni svet, poln živih, prija-
znih barv in igrivega ter bo-
gatega besedišča. Brin je 
simpatičen, nagajiv in stra-
šno radoveden fantek, ki do-
bro ve, da lahko dogodivščine 
najdemo povsod in predvsem 
takrat, ko jih ne iščemo. Na-
slovi zgodb obetajo marsi-
kaj, a razkrijejo malo: Brin in 
Aleks Afrika, Brin in zajec Ka-
rol ter Brin in Poskočni Jan. 

Trdo vezane slikanice velike-
ga formata so gotovo lepo da-

Informacije o knjigah založbe Neviodunum:
- pokličite nas na telefonsko številko 07 49 05 780
- pošljite naročilo na elektronsko pošto 
 marketing@posavje.info
- pišite nam na naslov: 
 Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
- obiščite nas na zgornjem naslovu (City Hotel Krško) 

Indok center 
Občine Krško in 
Naš glas
K Našemu glasu bi lahko 
šteli že v ciklostilni teh-
niki izdajan Indok bilten, 
s podnaslovom informaci-
je o dogodkih v občini Kr-
ško. Leta 1979 je bil namreč 
pri skupščinskem sekreta-
riatu Občine Krško ustano-
vljen Indok center, družbeni 
dogovor o ustanovitvi in na-
logah je podpisalo nad po-
lovico delovnih in drugih or-
ganizacij, ki so se zavezale 
tudi k njegovemu financira-
nju. Glavni namen je bil in-
formirati zaposlene in obča-
ne o dogodkih v občini in jih 
seznanjati z delom in skle-
pi občinske uprave, v Indok 
centru pa hraniti zbirko za-
konov, predpisov, sklepov, 
sporazumov, imenikov, ana-
liz itd. za informativne po-
trebe vseh segmentov Obči-
ne Krško. Septembra 1979 je 
Indok center izdal 1. števil-
ko Referalnega informator-
ja, to je pregleda dokumen-
tov, zbranih v Indok centru 
Občine Krško. Dokumenti so 
bili urejeni po geslih (npr. 
gradbeništvo, sodišča itd.), 
dodan je bil delovni načrt 
centra in seznam dnevnega 
in periodičnega tiska, ki ga 
je Indok center zbiral.

Od aprila 1980 je izhajal ti-
skani Naš glas: skupno dele-

Časopis „Naš glas“ v digitalizirani obliki
KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je v letu 2008 zabeležila še en pomemben uspeh na področju domoznanske dejavnosti. Z 
uspešno prijavo na razpis Ministrstva za kulturo RS je namreč organizirala in izvedla projekt digitalizacije časopisa Naš glas, ki je 
izhajal v Krškem med leti 1980 in 1997.

gatsko glasilo občine Krško.  
Glavni in odgovorni urednik 
je bil dipl. novinar Ivan Ka-
stelic, tehnični urednik uči-
telj Niko Keše. Leta 1986 se 
je pridružila Irena Godec, 
Niko Keše pa je prevzel ure-
janje tovarniškega glasila Ob-
veščevalec – Tovarne celulo-

ze in papirja Videm. 
Kasneje sta vsebin-
sko časopis soobli-
kovala še novinar-
ja Aleksander Gelb 
(Galex) in Ernest Se-
čen (ES) ob vrsti zu-
nanjih sodelavcev.

Družbene spremem-
be so botrovale uki-
nitvi Indok centra 
aprila 1994, časo-
pis Naš glas pa je iz 
brezplačnega pre-
šel v prodajnega. 
Njegovo izdajanje 
je prevzelo zaseb-
no podjetje IR, ki 
ga je ustanovil Jože 
Kos za poslovanje 
z nepremičninami, 
energetiko in inže-
niringom. Kljub do-
govoru, da vsebinsko poroča 
o dogodkih v Posavju, je nje-
govo izhajanje z zakupom 
oglasnega in informativne-
ga prostora deloma podpira-
la le Občina Krško, brežiška 
in sevniška pa ne.  Časopisni 
sodelavci z urednikom Ka-
stelicem so pripravljali tudi 
Odprte strani, javne tribune 
z znanimi slovenskimi politi-
ki, z ustvarjalci na področju 
kulture, itd. Trije novinarji 
in dva sodelavca so do leta 
1997 povečali naklado za 
nekajkrat, štirinajstdnevnik 
preoblikovali v tednik, ven-
dar je preozek (lokalni) pro-
stor vseeno botroval ukinitvi 
v letu 1997. 

Vsebinska zasnova 
časopisa
Sprva bolj politično oz. de-
legatsko zasnovano glasilo 
je kmalu razširilo vsebinsko 
zasnovo na pregled dogod-
kov na vseh ravneh bivanja 
in delovanja občanov, od 
gospodarstva do kulture in 
športa. Uredništvo je kmalu 
vpeljalo tudi posebne rubri-
ke kot literarni in novinar-
ski prispevki mladih, lite-
rarni in novinarski prispevki 
zdomskih otrok, dokaj redno 
pa je dajalo možnost obja-
ve tudi domačim literarnim 
ustvarjalcem (ob kulturnem 

prazniku 8. februarja so iz-
hajale tudi posebne števil-
ke).  V zadnji številki (le-
tnik 18, št. 23), 27. junija 
1997 je urednik Ivan Kaste-
lic med drugim zapisal: »Že-
limo vso srečo tistemu, ki se 
bo še kdaj lotil podobnega 
projekta. Taka reč terja to-
liko energije in znanja, da 
si bo, kdorkoli že bo, uspeh 
krvavo zaslužil in mu ga pri-
voščim od srca. Privoščim 
mu tudi take sodelavce, kot 
jih je imel Naš glas, ker brez 
njih ne bo mogel.«

Naš glas v občini Krško osta-
ja prvi resnično široko za-
snovani splošni časopis. V 
letih 1964 - 1965 je sicer iz-
hajal mesečnik Naši pogo-
vori, a mu je že po dobrem 
letu zmanjkalo sape, vsi 
drugi časopisi pa so pokri-
vali ožje strankarsko, pod-
jetniško, kulturno ali šolsko 
polje. Z vsebinsko zasnovo, 
profesionalno širino, grafič-
no podobo in dobro črno-
belo fotografijo je Naš glas 
ohranil izsek nekega prelo-
mnega časa. 

Digitalna 
knjižnica
Časopisni papir ima kraj-
ši rok trajanja, zato se je 
knjižnica, ki želi vsebin-
sko ohraniti zapise dogod-
kov tega prelomnega obdo-
bja -  tako za Slovenijo kot 
za Občino Krško – prijavi-

la na razpis za Ministrstva 
za kulturo. Že konec leta 
bo Naš glas mogoče prebi-
rati na spletnih straneh Di-
gitalne knjižnice Sloveni-
je (www.dLib.si), na katere 
boste lahko dostopali tudi 
preko spletne strani Valva-
sorjeve knjižnice. Predvsem 
za naše lokalno okolje bo to 
velika pridobitev, saj boste 
lahko dostopali do posame-
znih člankov z različnih po-
dročij delovanja.

Valvasorjeva knjižnica Krško 
želi s prenosom na sodob-
ni medij to dragoceno delo 
ohraniti in narediti ponov-
no dostopnega raziskoval-
cem domačega okolja, svoj-
stvenega slovenskega časa 
neposredno pred, med in 
po samostojnosti države, ga 
ponuditi kot primer pionir-
skega profesionalnega novi-
narstva v krško-posavskem 
okolju ali zgolj kot spomin 
tistim, ki so to okolje in ta 
čas oblikovali. V Digitalni 
knjižnici Slovenije (dLib.si), 
ki nudi dostop do digitalizi-
rane kulturne dediščine in 
znanja ter hitro in učinkovi-
to informacijo, bo iz Krške-
ga tako prvi dobil možnost 
celotni časopis Naš glas. 

Ljudmila Šribar

Naš glas je sprva imel for-
mat revije (29 cm), ka-
sneje format časnika (41 
cm), tiskan je bil na roto 
papirju, ki ga je izdelova-
la Tovarna celuloze in pa-
pirja v Krškem. Indok bil-
ten je izhajal v 50 - 200 
izvodih, Naš glas v 600 – 
2000 izvodih. Imel je vr-
sto prilog, včasih poveza-
nih s potrebo po širokem 
obveščanju: leta 1981 je 
npr.  priloga Nuklearna 
elektrarna Krško izšla v 
22.000 izvodih, štiri pri-
loge z naslovom AIDS leta 
1987 v 2.000 izvodih itd. 
Posebne izdaje so bile 
namenjene tudi poseb-
nim dogodkom, npr. leta 
1985 12. kongres ZSMS [v 
Krškem] v 1.500 izvodih, 
Srečanje delavcev v vzgo-
ji in izobraževanju občine 
Krško: 24. 9. 1984 s pred-
stavitvijo pomembnih pe-
dagogov in njihovega dela 
(poezija, likovno ustvar-
janje...) v 1.300 izvodih, 
Novoletna izdaja za otro-
ke: 26. 12. 1985 pa je bila 
razdeljena 4.500 ljudem. 

Naslovnica Našega glasa iz leta 1991

Projekt je sofinanciralo 
Ministrstvo za kulturo RS
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Prva nagrada 
ljubljanskega pohiøtvenega

sejma 2008 
za otroøko zibko

DOSTAVA NA DOM

STROKOVNO SVETOVANJE

MOÆNOST IZDELAVE
POSEBNIH DIMENZIJ

BREZPLAŒNA

• KRØKO Cesta krøkih ærtev 137, 8270 Krøko, Tel.: 07 488 08 50
• NOVO MESTO Ljubljanska c. 26 – Hedera (I. nadstropje), tel.: 07 391 77 00
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MOÆNOST OBROŒNEGA
ODPLAŒEVANJA
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VARNEGA NAKUPA
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Novo v založbi Neviodunum

Ideja za darilo!

Za konec letošnjega leta v posavski založbi Neviodunum ljubiteljem knjig pripra-
vljamo kar nekaj presenečenj. Po daljšem premoru bomo zopet predstavili dela 
domačih avtorjev, pravzaprav kar treh avtoric. Že v torek, 18. novembra, bo v Kr-
škem predstavitev knjižnega prvenca pesnice Slavice Jarkovič, za začetek de-
cembra pa pripravljamo predstavitev serije slikanic za otroke v zbirki Brinove 
zgod(b)e, ki jih je napisala Maruša Mavsar, ilustracije pa so delo Urške Jekler.

rilo za praznično obdarovanje 
najmlajših. 

Čeprav je ZAJTRK SMEHLJAJEV 
knjižni prvenec Slavice Jarkovič, 
pa njena poezija ljubiteljem li-
terarne dejavnosti v Krškem in 
Posavju še zdaleč ni neznana. 
Svojo literarno pot je avtorica 
namreč začela že v osemdese-
tih letih prejšnjega stoletja kot 
članica takrat zelo dejavnega 
Literarnega kluba Krško. 

Prepričani smo, da bo knjiga po-
menila pomembno obogatitev po-
savske knjižne produkcije, saj je 

dovolj kvalitetna za poznaval-
ce in hkrati zanimivo branje za 
vse iskrene ljubitelje lirike.


