
LJUBLJANA - Desna roka ministra za pravosodje Ale-
ša Zalarja je postal 37-letni Boštjan Škrlec z Velike Doli-
ne. Škrlec je nekdanji okrožni državni tožilec v Krškem, 
decembra 2005 pa se je zaposlil na Vrhovnem državnem 
tožilstvu za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog. 
Spremljal je predvsem sodno prakso vrhovnega sodišča. 

Boštjan Škrlec je bil član šte-
vilnih delegacij, ki so predsta-
vljale Slovenijo na delovnih 
srečanjih, s ciljem izpopol-
njevanja mednarodnega sode-
lovanja v kazenskih zadevah. 
Aktivno sodeluje na mednaro-
dnem področju, zlasti pri utr-
jevanju policijskih sistemov v 
boju zoper kriminal. Pod nje-
govim predsedovanjem de-
lovni skupini je bila v Svetu 
EU sprejeta dopolnitev skle-
pa o boju zoper terorizem, 
prav tako pa je bila uspešno 
zaključena obravnava najpo-
membnejših vsebinskih delov 
okvirnega sklepa o ustanovitvi 
Eurojusta in Sklepa o Evropski pravosodni mreži. 
Trenutno je tudi član odbora Moneyval v Svetu Evrope, kjer 
sodeluje kot strokovnjak za pravna vprašanja pri ocenje-
vanju sistemov za preprečevanje pranja denarja in finan-
ciranja terorizma v Črni Gori. Od junija 2005 do nastopa 
funkcije državnega sekretarja je bil tudi predsednik Društva 
državnih tožilcev Slovenije.

Za našo medijsko hišo je državni sekretar Škrlec povedal: 
„Odločitev za sprejem funkcije državnega sekretarja je bila 
težka, saj je to delo povsem drugačno od dela državnega 
tožilca, ki sem ga do sedaj opravljal. Ker pa gospoda Ale-
ša Zalarja poznam kot strokovnjaka še iz časov, ko je bil 
sodnik, in ker me je v svojo ekipo povabil izključno zara-
di mojih strokovnih referenc, sem se odločil ta izziv spreje-
ti. Prepričan sem namreč, da je za pravosodje dobro, če sta 
na vodilnih položajih ministrstva osebi, ki prihajata iz dveh 
najpomembnejši pravosodnih institucij, namreč sodišča in 
državnega tožilstva. Takšna sestava po eni strani zagotavlja 
uravnoteženost interesov, po drugi strani pa omogoča tudi 
kar najbolj celostno obravnavo problematike, ki sodi v de-
lokrog ministrstva“.

Suzana Vahtarič

nas še bolj povezuje in nudi 
nove razvojne priložnosti.« 

Minuta molka je bila name-
njena spominu na letošnjo 

julijsko nesrečo pri HE Blan-
ci. Posnetki Tomaža in Igor-
ja Pavkoviča ter fotografije 
Ljuba Motoreta s spremno 
besedo Vilija Zupančiča, 
zbrani v dokumentarni za-
pis »Od praznika do prazni-
ka«, so bili jedrnat pregled 
dogodkov od lanskoletnega 
občinskega praznika do le-
tošnjega. 
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»Zajtrk smehljajev« 
Slavice Jarkovič

Osrednja slovesnost se je pri-
čela s slovensko himno, nato 
sta učenca OŠ Tržišče s po-
sebnim voščilom povabila na 
oder župana Srečka Ocvirka, 

ki je v svojem slavnostnem 
govoru obudil spomin na ju-
naško dejanje narodnega he-
roja Dušana Kvedra Tomaža; 
spomnil na prehojeno pot, 
dosežke in rezultate prete-
klega leta ter med drugim 
povedal: »Raznolikost nas 
bogati, urejenost in čim bolj 
enakomeren razvoj vseh ob-
močij naše velike občine pa 

Podelili priznanja ob 
sevniškem prazniku
SEVNICA – V petek, 21. novembra, je potekala v sevniški kulturni dvorani 
osrednja slovesnost ob prazniku občine Sevnica v spomin na junaško dejanje 
Dušana Kvedra Tomaža, ki je leta 1941 iz sevniških sodniških zaporov rešil 
skupino političnih zapornikov. Na slovesnosti je župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk podelil najvišja občinska priznanja posameznikom in društvom. Kul-
turni program so oblikovali učenci GŠ Sevnica in OŠ Tržišče.

Sledila je predstavitev do-
bitnikov letošnjih najvišjih 
občinskih priznanj. Srebr-
no plaketo občine Sevnica 
je prejelo Društvo Salezi-

janski mladinski center Sev-
nica, župnik Janez Cevec 
iz Šentjanža, Društvo rej-
cev in ljubiteljev konj Šen-
tjanž, Klub ljubiteljev starih 
vozil Mirnske doline Hrast iz 
Tržišča in učiteljica ter vod-
ja podružnične šole na Stu-
dencu Andreja Janc. Zla-
to plaketo občine Sevnica 

Dobitniki letošnjih priznanj občine Sevnica z županom Srečkom Ocvirkom v sredini. 

CGP Novo mesto v Posav-
ju skrbi za zimsko vzdrževa-
nje 288 km državnih in 328 
km lokalnih cest. V prvi za-

Boštjan Škrlec desna roka 
pravosodnega ministra

Boštjan Škrlec  

So na prvi sneg res vsi pripravljeni?
POSAVJE – Izvajalci zimskih služb zatrjujejo, da so na prvi sneg pripravljeni 
in da dežurajo že od 15. novembra. Te obljube izrekajo vsako leto, ob prvem 
snegu pa je ponavadi drugače. Slovenija je te dni pobeljena, v Posavju pa na 
prvi sneg in prvo preizkušnjo zimskih služb še čakamo.

logi imajo 2.200 ton soli in 
1400 m3 posipnih materialov. 
Po podatkih vodje posavske-
ga predstavništva Tomaža 
Urbanča imajo 31 posipnih 
enot. V brežiški, krški in ko-
stanjeviški občini imajo 12 
enot sami in še osem koope-
rantov, v Sevnici, kjer skr-
bijo za zimsko vzdrževanje 
levega brega občine, pa še 
11 enot, od tega pet koope-
rantskih. Sevniški desni breg 
z okoli 145 km lokalnih cest 
vzdržuje podjetje Gradnje 
Boštanj, direktor Franc Po-
vše pa pravi, da so skupaj s 
petimi kooperanti na sneg 
pripravljeni. V prvi zalogi 

imajo 200 ton soli in 50 m3  
posipnega materiala.

V Brežicah ob CGP-ju za zim-
sko službo na področju me-
sta ter štajerskega dela ob-
čine skrbi še KOP Brežice. S 
šestimi kooperanti čistijo in 
posipavajo okoli 180 km lo-
kalnih cest ter pločnike in 
javne parkirne površine v 
mestu. Po besedah Krišto-
fa Žnideršiča imajo v zimski 
bazi na Borštu vedno zalogo 
80 ton soli in zadostne koli-
čine drobljenca. 

Kostak Krško s svojimi po-
dizvajalci – Vipso Senovo, 

Iteo Raka in CGP Novo me-
sto - skrbi za 538 km občin-
skih cest, 45 km pločnikov in 
44.500 m2 javnih parkirnih 
površin. Kostak sam opravlja 
zimsko službo za Dolenjo 
vas, Zdole, levi breg Krškega 

in krški most. Za celotno ob-
močje občine imajo po za-
gotovilih Radovana Tkalca 
okoli 400 ton soli in 800 ton 
posipnega materiala.

S. Vahtarič

Zimske službe zagotavljajo, da so pripravljene na sneg.

nadaljevanje na str. 2
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s Posavskim obzornikom! 
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POSAVSKI OBZORNIK – 
časopis za pokrajino Posavje

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

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

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: �5.600 izvodov

Naslednja številka (25/2008) bo izšla v 
četrtek, 11. decembra 2008.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
3. december.

Svetniška skupina v sestavi 
Jožica Lešnjak (vodja), Meli-
ta Skušek, Silvo Miklavž, Jo-
ško Cunk, Milan Herakovič, 
Gregor Jordan in Boštjan To-
mazin od župana Mojmirja 
Pustoslemška zahteva, naj 
spremeni stil vodenja v odno-
su do svetnikov, občinske upra-
ve in občanov, do konca leta 
predstavi strategijo razvoja 
Kostanjevice na Krki z natanč-
nimi roki oziroma terminskimi 
plani posameznih točk, takoj 
začne intenzivna pogajanja z 
županom občine Krško glede 
delitvene bilance in še pred 
sprejetjem novega proraču-
na občinskemu svetu predlaga 
rešitve glede financiranja jav-
nih zavodov, katerih sousta-
noviteljici sta obe občini. Če 
teh zahtev ne bo upošteval, 
ga bodo pozvali k odstopu. Kot 
še pravijo v svetniški skupini, 
želijo, da Kostanjevica na Krki 
do leta 2014 postane središče 

Sedmerica svetnikov 
kritično o delu župana
KOSTANJEVICA NA KRKI - Neodvisna svetniška skupina, ki jo je pred kratkim ustanovilo sedem od dese-
tih svetnikov v občinskem svetu Kostanjevica na Krki, je 17. novembra novinarjem predstavilo kritiko 
dela župana in občinske uprave ter svojo vizijo razvoja Kostanjevice na Krki.

male obrti, kulture in turizma 
v jugovzhodni Sloveniji, ki bo 
prineslo tako nove zaposlitve 
kot več priložnosti občanom in 
obiskovalcem občine.

Člani svetniške skupine pogre-
šajo več sodelovanja z župa-
nom še pred sejami občinske-
ga sveta in posluha za njihove 

predloge. Pravijo, da župan 
in občinska uprava očitno ne 
prebereta zapisnikov sej in 
ne izvajata sprejetih sklepov. 
Svetniki niso zadovoljni s tu-
rističnim razvojem kraja, skr-
bi jih usoda kulturnega doma, 
izvira tople vode na Poljanah, 
obrtne cone, zazidalne cone 
na Slinovcah, še vedno ne-
opravljen tehnični prevzem 
otoka, slaba pokritost obči-
ne z internetom, neustreznost 
prostorov občinske uprave... 
„Ugotavljamo, da novih inve-
sticijskih projektov, s kateri-
mi bi lahko sodelovali na dr-

žavnih ali evropskih razpisih 
v letih do 2013, občina nima. 
Vsi projekti, ki so v teku (ob-
voznica, Gorjanska cesta, Pre-
kopa), so bili pripravljeni še v 
občini Krško,“ ugotavlja Jo-
žica Lešnjak. „V naslednjem 
mandatu ne bo kaj početi, ker 
ne bo pripravljenih nobenih 
podlag,“ dodaja.

Izmed 30 programskih točk, ki 
jih je napovedal v predvolilni 
kampanji, jih je župan doslej 
realiziral le šest, pravijo sve-
tniki, ki pogrešajo tako žu-
panove obiske pri ministrih 
kot obratno. Pravijo, da ob-
čina potrebuje celega župana 
in ne le za nekaj ur dnevno. 
Kljub nezadovoljstvu pa od-
ločitve za samostojno občino 
ne ocenjujejo kot prenaglje-
ne, pogrešajo le energijo, ki 
je bila takrat v kraju, a je, 
kot pravijo, splahnela.

Peter Pavlovič

Skupino sedmih svetnikov 
vodi Jožica Lešnjak.

Župan Mojmir Pustoslem-
šek bo na očitke svetni-
ške skupine odgovoril na 
novinarski konferenci, ki 
bo predvidoma 9. decem-
bra. Kot pravi, bo občin-
ska uprava takrat pred-
stavila tudi delo občine v 
iztekajočem se letu.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Deseterica kostanjeviških občinskih 
svetnikov in svetnic bo danes popoldne znova sedla v svetni-
ške klopi v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Na dnevnem 
redu je nekaj mandatnih vprašanj ter odloka o ustanovitvi 
Sveta regije Posavje in Regionalnega razvojnega sveta regije 
Posavje. Odločali bodo o rebalansu letošnjega proračuna, pa 
tudi o osnutku proračuna za leto 2009, odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, spremembi odloka o občin-
skih taksah ter odloku o izdajanju lokalnega občinskega časo-
pisa. Občinska uprava in predstavniki Centra za podjetništvo 
in turizem Krško bodo članom občinskega sveta predstavili 
strategijo razvoja turizma v Kostanjevici na Krki.  P.P.

O proračunu so opravili splo-
šno razpravo, vendar bistve-
nih pripomb nanj ni bilo, za-
radi česar so sprejeli sklep, da 
se postopek sprejema proraču-
na nadaljuje, občinski svetniki 
pa so lahko še v roku desetih 
dni po opravljeni seji, to je do 
25. novembra, podali v skladu 
s Poslovnikom  pisne pripombe 
in predloge k predlogu prora-
čuna. Po tem datumu se mora 
župan v 15 dneh opredeliti do 
podanih pripomb in predlo-
gov, na podlagi katerih občin-
ska uprava oblikuje dopolnjen 
predlog proračuna. V skladu 

Delovno popoldne za 
kostanjeviške svetnike

Proračun že do konca leta?
RADEČE – Radeške svetnice in svetniki so se v soboto, 15. novembra, zbrali 
na 15. redni seji, katere osrednja točka je bila obravnava dveletnega prora-
čuna občine Radeče.

s poslovniškimi določili bodo 
svetniki proračuna za leti 2009 
in 2010 sprejeli predvidoma v 
mesecu decembru oziroma 
najkasneje do 22. decembra. 
Občinski svet pa je v nadalje-
vanju seje sprejel tudi Sklep 
o imenovanju pooblaščencev 
za dostop do informacij jav-
nega značaja v občinski upra-
vi Občine Radeče, ki so poo-
blaščeni za dajanje informacij 
javnega značaja s svojega de-
lovnega področja in delujejo 
v skladu z Zakonom o dosto-
pu do informacij javnega zna-
čaja. Na tokratni seji so nada-

ljevali tudi s točko dnevnega 
reda, ki so jo obravnavali že 
na prejšnjem sklicu, in sicer 
o prodaji poslovnega prosto-
ra v Zdravstvenem domu Ra-
deče družbi Gratel za njiho-
vo poslovno dejavnost. Ker so 
prejeli strokovno utemeljeno 
gradivo, da predvidene inšta-
lirane napeljave in aparatu-
re v kletnih prostorih ne bodo 
imele negativnih učinkov za 
zdravje uporabnikov ter za-
poslenih in ne bodo moteče 
delovale na zdravstvene apa-
rature, so soglašali tudi s pre-
dlagano odprodajo.  B. M.

so prejeli: pisatelj dr. Alojz 
Rebula, Prostovoljno gasil-
sko društvo Blanca in dru-
žinsko podjetje Sava avto, 
d.o.o., Sevnica. 

Grb občine Sevnica, kot naj-
višje priznanje, je prejelo 
Kulturno društvo godba Sev-
nica za stoletnico delovanja, 
za številne samostojne kon-
certe, za priznanja in nagra-
de s tekmovanj doma in v tu-
jini. Listino občine Sevnica, 
kot posebno priznanje po žu-
panovem izboru je prejel Mi-

lan Levstek za aktivno delo-
vanje v različnih društvih in 
za uspešno vodenja Društva 
upokojencev Krmelj. Za pre-
jeto priznanje in za kultur-
ni posluh občine se je ob 
zaključku podelitev zelo pri-
srčno zahvalil 80-letni pisa-
telj dr. Alojz Rebula iz Loke 
pri Zidanem Mostu, ki je de-
jal, da ga je v Loko pripelja-
la ljubezen (pisateljica Zora 
Tavčar), sedaj pa se v teh 
krajih počuti bolj doma kot 
tam, kjer je bil rojen. 

 Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

nadaljevanje s 1. strani

Podelili priznanja 	
ob sevniškem prazniku

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško vas na 

Ta veseli dan kulture 
vljudno vabita na območno srečanje literatov  

LITERARNI NOKTURNO,
 v sredo, 3. decembra 2008, ob 18. uri,

v Dvorano v parku, Krško.

V Krškem danes o proračunu 

Andrej Gerjevič

KRŠKO - Krški svetniki bodo 
danes na nadaljevanju 26. 
seje obravnavali osnutek pro-
pračuna občine Krško za leto 
2009, medtem ko so večino 
izmed 20 točk predvidenega 
dnevnega reda te seje  obrav-
navali že v ponedeljek. Med 
drugim so sprejeli Investicijski 
program izgradnje kanalizaci-
je in obnove infrastrukture v 
naselju Spodnji Stari Grad, 

pri čemer so nekateri svetniki 
sprožili dilemo o smiselnosti 
te investicije, glede na pismo, 
ki so ga krajani tega naselja 
pred kratkim poslali  javno-
sti, in v katerem zahtevajo iz-
selitev zaradi bližine jedrskih 
objektov po zgledu Vrbinča-
nov. Kljub temu je prevladalo 
mnenje, da mora občina na-
daljevati z investicijo, saj je 
bila ta dogovorjena tudi s kra-

jani, dela pa so v 70 odstotkih 
že opravljena. Diplomiranemu 
organizatorju dela Andreju 
Gerjeviču, ki je doslej delal 
na Petrolu, pa so dali soglas-
je za mesto direktorja javne-
ga zavoda Lokalna energetska 
agencija Dolenjska – Posavje – 
Bela krajina.  S.M.
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Prvič je bil cviček z imenom 
uradno poimenovan leta 1885, 
ko ga je s tem nazivom pred-
stavil na razstavi in degusta-
ciji vin ravnatelj Kmetijske 
družbe Grm. Sicer pa se je o 
tem lahkem rdečkastem vinu 
razpisal tudi pisatelj Janez Tr-

dina v zbirki Bajke in povesti o 
Gorjancih, čeprav ne ravno la-
skavo, ko je v zgodbi z naslo-
vom Jutrovica zapisal: „Vino, 
katero jim je trta rodila (kme-
tom na Gorjancih op.p.), je 
bilo zvečine tako kislo in pra-
zno, da so ga imenovali sosed-
je: cuckovec, cviček, žvižga-
lec, zelnica, nedolžna kri“. 

K pridelavi in dvigu kakovosti 
tega dolenjskega posebneža in 
k njegovi prepoznavnosti pa je 
nedvomno prispevala Kmečka 
zadruga Krško. Najprej kot Vi-
narska zadruga Kostanjevica 
na Krki, ki je bila ustanovljena 
v prostorih tamkajšnje samo-
stanske vinske kleti leta 1928 
z namenom, da pospeši pride-
lavo grozdja, združi pridelo-
valce in jih zaščiti pred izko-
riščanjem vinskih trgovcev, 
predvsem pa dvigne kakovost 
vina, s tedaj že uveljavljenim 
imenom cviček. Že tedaj so si 
člani v Vinarski zadrugi, teh 
je bilo desetletje po ustano-
vitvi že okoli 600, prizadevali 
za zaščito cvička, saj so s tem 
namenom že pripravili t.i. vi-
nogradniško matico, ki je vse-
bovala vse zbirne podatke o 
pridelovalcih tako na levem 
kot desnem bregu reke Krke, 
a do realizacije zaščite cvič-
ka ni prišlo, saj ga je prekinilo 
obdobje 2. svetovne vojne. 

Po končani vojni so v Vinarski 
zadrugi nadaljevali s širitvijo 
vinogradniškega območja in jo 

Kmečka zadruga Krško 
dopolnila 80 let
KRŠKO - V Kmečki zadrugi Krško so 14. novembra s slovesnostjo, združeno z martinovanjem, obeležili 
80 let delovanja. Ob tem so predstavili tudi projekt Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in ge-
ografskega porekla vina cviček PTP, s katerim bodo, v kolikor bo obrodil rezultate, zvišali kakovost, za-
ščito pridelave cvička in geografsko poreklo.

leta 1952 pripojili k Kmetijski 
zadrugi Kostanjevica na Krki, 
ki se je leta 1965 združila s 
Kmetijsko zadrugo Krško, ta 
pa je bila še istega leta prei-
menovana v Agrokombinat Kr-
ško. Ker je zaradi širitve vino-
gradniških površin postala klet 
v Kostanjevici premajhna, za-
radi zaščite spomeniškega var-
stva pa je ni bilo mogoče raz-
širjati, je bil leta 1971, ko je 
cviček dobil svoje mesto tudi 
v Zakonu o označevanju vin, 
pri leskovškem gradu dogra-
jen obrat za predelavo grozd-
ja. V Agrokobinatu Krško so z 
združitvijo z Mercatorjem leta 
1981 zgradili še novo polnilni-
co in svojo ponudbo razširili 
tudi s sortami belih vin, z mo-
dro frankinjo in s predikatnimi 
vini ter sedež podjetja prese-
lili na lokacijo leskovške graj-
ske kleti. 

Leta 1993 je bila na podla-
gi Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju ustanovljena da-
našnja Kmečka zadruga Krško, 
ki je poleg vinske dejavnosti 

prevzela tudi odkup grozdja in 
ostalih kmetijskih pridelkov, 
kakor tudi posestvo na Sre-
miču, trgovine, odkup mleka 
in živine. Temu so sledila kri-
zna leta poslovanja, ki so jih 
v zadrugi na prelomu stoletja 
premagali predvsem s finanč-
no pomočjo Občine Krško ter 
Slovenske zadružne kmetijske 
banke. V letu 2001 so uspeli 
zakonsko zaščiti cviček z ge-
ografskim poreklom in bla-
govno znamko, v letu 2004 pa 
ustanovili tudi Konzorcij cvi-
ček, v katerega je z namenom 

skupnega nastopa na trgu tre-
nutno vključenih dvanajst čla-
nov. Sicer pa je v Kmečko za-
drugo, v kateri je okoli 30 
zaposlenih, danes včlanjenih 
okoli 260 članov. 

Po besedah direktorja zadruge 
Janeza Živiča so tekom let za 
čim kvalitetnejšo pridelavo in 

predelavo uvedli vrsto poso-
dobitev, med zadnjimi so le-
tos septembra posodobili pre-
delavo z novim vinifikatorjem 
s kapaciteto 50.000 litrov. Tudi 
z letošnjo letino so več kot za-
dovoljni, saj so prevzeli preko 
2.600 ton grozdja, po besedah 
enologinje iz Kmetijsko-goz-
darskega zavoda Novo mesto 
Katarine Merlin, pa bo kvali-
teta letošnjega letnika na ni-
voju odličnega letnika 2004, 
saj ima letos za cviček značil-
no svetlo rubinasto barvo, pi-
tnost in svežino. Z mesecem 

septembrom letos pa so v Za-
drugi Konzorcij cvička začeli 
tudi z uvedbo pilotnega dvo-
letnega projekta Spremljanje 
nekaterih parametrov kakovo-
sti geografskega porekla vina 
cviček PTP, ki ga izvajajo v so-
delovanju s Kmetijskim inšti-
tutom Slovenije in s Kmetij-
sko-gozdarskim zavodom Novo 
mesto. 

Kakor je povedal vodja pro-
jekta dr. Franc Čuš iz Kmetij-
skega inštituta, so se projek-
ta lotili, ker je Pravilnik o vinu 
z oznako tradicionalnega po-
imenovanja cviček preohla-
pen in nezadosten za njegovo 
zaščito, zaradi česar prihaja 
do vse pogostejših zlorab, ob 
tem pa bi želeli preučiti tudi 
možnost izboljšanja senzorič-
ne kakovosti vina cviček PTP 
z izvedbo biološkega razkisa 
oziroma jabolčno mlečne ki-
slinske fermentacije. Slednjo 
so že začeli izvajati na Kme-
tijskem inštitutu in pri dveh 
pridelovalcih, v nadaljeva-
nju projekta pa nameravajo 
v vinu cviček PTP določiti tudi 
naravno izotopsko sestavo sta-
bilnih izotopov vodika, kisika 
in ogljika v vodi ter etanolu iz 
vina, v zadnjem delu projek-
ta pa se nameravajo posveti-
ti še raziskavi vsebnosti ostan-
kov fitofarmacevtskih sredstev 
ter prisotnosti kvasovk bakte-
rij v vinih, ki so pripravljena 
za trg.

Bojana Mavsar

Predsednik zadruge Jože 
Urbanč z direktorjem 
zadruge Janezom Živičem

Slovesnost ob jubileju delovanja so v KZ združili tudi z 
martinovanjem. Obredni krst mošta sta opravila svetnika 
sv. Martin in Vinusius Veritasius, ki sta ju tradicionalno 
uprizorila Cveto Bahč z Zdol in Ivan Urbanč iz Podbočja, 
ritualu pa sta se pridružila tudi cvičkova princesa Vesna 
Komatar in kralj cvička Janez Colnar. 

Prireditve se je udeležilo preko 600 gostov, program pa 
je povezovala Jasna Kuljaj, v ospredju z očetom Ivom.

041777761
Zavod Primat, CPB 17, 8250 Brežice

PRIREDITVE ORGANIZACIJAGOSTINSTVO MLADINA

 UGODEN NAJEM KOMBIJA

Za teden dni so na ogled postavili tudi razstavo literarnih pri-
spevkov, ki so se ga udeležili brežiški osnovnošolci in pisali na 
temo Zgodbe iz knjižnice: Knjižnica kot moj tretji prostor. Še 
posebej sta se odrezala učenka OŠ Pišece Lidija Vidic, ki je pi-

sala o prijateljstvu iz knjižnic in Jure Čudič iz OŠ Velika Doli-
na, ki je razmišljal o srečenosnem gumbu. Svoja literarna pri-
spevka bosta lahko prebirala tudi v posebni knjižni obliki. V 
četrtek, 20. novembra, so v izposojevališču v cerkljanski voja-
šnici učencem 2. razreda OŠ Cerklje ob Krki pripravili uro pra-
vljic. Pravljico Lev v knjižnici je prebirala Anita Šiško, učenci 
pa so svoje vtise nato še narisali in tudi ob svoji učiteljici Mar-
tini Vogrinc preživeli med knjižnimi policami nepozabne tre-
nutke. Ob tem je Šiškova še pojasnila, da se je število uporab-
nikov, odkar od leta 2004 deluje tudi za zunanje bralce, zelo 
povečalo, saj beležijo že preko 1.130 vpisov. Popoldan je bila 
v knjižnični dvorani Savice Zorko na ogled še gledališka pred-
stava za otroke Čudežni pralni stroj Leonard v izvedbi Gledali-
šča KU-KU, dan kasneje pa so sedmošolcem OŠ Artiče predsta-
vili projekt Rastem s knjigo.

Jutri se bodo osmošolci OŠ Velika Dolina pomerili v reševanju 
kviza, ki so ga poimenovali Franceta Prešerna knjižnični žur, 
10. decembra pa ponovno vabijo v prostore brežiške knjižnice 
na pogovor z Markom Pogačnikom. 

M. Kalčič M. 

Pestro knjižnično dogajanje
BREŽICE - Brežiška knjižnica je ob Dnevu slovenskih splo-
šnih knjižnic, ki ga od leta 2002 obeležujejo 20. novem-
bra, pripravila vrsto aktivnosti. Ves teden so brezplačno 
vpisovali nove člane. Vsem zainteresiranim pa bodo omo-
gočili ponoven brezplačen vpis še na Ta veseli dan kultu-
re, ko bodo akcijo izvedli od 3. do vključno 10. decem-
bra. Od 3. decembra dalje bo možna izposoja gradiva tudi 
s knjigomatom. 

Otroci z zanimanjem spremljajo predstavo

Pobudo za nastanek je dal te-
danji predsednik društva Ja-
nez Istenič. „Namen je bil, da 
malo popestrimo "martinova-
nje" in stvar je "vžgala". Vsa-
ko leto je bilo več želja, da na-
stopimo še kje drugje, zato je 
g. Istenič dal narediti obleke v 
Drami, ki smo jih kupili,“ pravi 
predsednica Turističnega dru-
štva Bizeljsko Vesna Kunej, ki 
je ves čas skrbela za obleke in 
koordinirala nastope. Nastopa-
li so na mnogih lokacijah, ra-
zen v Zadružnem domu na Bi-
zeljskem še pri Isteničevih, v 
Temah Čatež, v Rogaški Slatini, 

Dve desetletji krščevali mošt 
BIZELJSKO - Skupina za krst mošta pri Turističnem društvu Bizeljsko deluje od Martinovega 1988. Do le-
tos, ko skupina zaključuje svoje delovanje, so od prvotne sestave ostali trije člani, Martin Najger, Her-
man Kunej in Simon Pinterič, ostali so se bolj ali manj menjavali, vsi pa so bili domačini.

Kočevju, Novem mestu, trikrat 
na Bizeljski noči v Ljubljani ter 
domačih gostilnah. Do lani, ko 
ga je premagala bolezen in je 
nastope spremljal kot gleda-
lec, je bil srce skupine tudi do-
mači starosta 86-letni Franc 
Premelč Puhpinter, ki je ve-
dno na koncu zapel še Starčka. 
Na sezono so v novembrskih 
dneh povprečno uprizorili oko-
li deset krstov, tudi letos so jih 
12, enkrat pa celo 28 in po tri 
na en večer. Zato so rekli dosti, 
če jih seveda g. Puhpinter ne 
bo spet pregovoril.

Suzana Vahtarič 

Z letošnje uprizoritve krsta mošta ob sejemskem 
dogajanju pri restavraciji Štefanič v Brežicah
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Manije.

Beseda manija je grškega pore-
kla. Prevedena v slovenski jezik 
pomeni besnost, obsedenost. Splo-
šni pomen manije, besnosti, obse-
denosti, odslikava pretiravanje v 
kakšnem početju, je pretirana – 
skoraj – bolezenska strast.

Ljudstvo te ljube domovine je pre-
stalo predvolilno, volilno, ministrsko in s tem povezane 
še serije vsakršnih manij, ki so nam dale novo vlado in 
nov parlament. Mislim, da mora biti ta politikomanija 
oziroma vladomanija oziroma kar koli bi to že bilo, ker 
ni zdravo obelodaniti vseh misli in besed, eno hudo resna 
in privlačna zadeva. Zato je o politiki tako nehvaležno 
pisati. Za cirkusmanijo, če si privoščim malo žlehnobe, 
pa bi morala priti delomanija. Ki ji bomo gledali pod pr-
ste. Do naslednje predvolilne in volilne manije.

Raznih manij je kolikor kdo hoče in jih k temu še zmore. 
Prebaviti ali jih odgnati. Na primer besno napeljevanje 
ponujevalcev po telefonu; pred vrati, ko ti na silo vdrejo 
v bivališče; letaki in katalogi z neverjetnimi odstotki po-
pustov; do tistih, ki izbrskajo tvoje ime in te uvrstijo med 
pet izbrancev, z zagotovilom, da si resen dobitnik 32.000 
evrov. Če ne zmoreš v glavi vnaprej zmečkati prebrane-
ga med vrsticami. Pokojnino s honorarjem vred bi lah-
ko pognala v totalni deficit za nekaj let naprej. Ni treba 
posebne poštevanke ob maničnih in skoraj zagotovljenih 
dobitkih raztezajočih se tisočih evrov. Kako ne prijeti za 
trnek, če si vendar med petimi izbranimi najbolj potenci-
alni dobitnik!

Z obsedenostjo decembrskih praznikov se moj ožji in šir-
ši krog spopada že nekaj let. Iz starega v nov december si 
vedno močneje želi miru, brez hrupa. Brez lažiranih ble-
ščic in praznega besedičenja. S pikicami, ki jih bodo bli-
žnjim lahko enako ljubeče obeležili tudi sami. Ta isti 
krog, ki je osupel nad tem, kar se je zgodilo globalnemu 
človeštvu zaradi globalnih tajkunomanij. Krog, ki je si-
cer brodil s svojimi skrbmi, a je pošteno živel in bil vesel 
nad danim življenjem. Ta se danes boji.

Na letošnjem srečanju slovenskih gospodarstvenikov in 
finančnikov, ki je potekalo pod naslovom Globalna fi-
nančna kriza in eko strategije podjetij, je predsednik 
Danilo Türk opozoril na ta strah, ki da nas ne bi smel 
preplaviti. Res, majhna nacija je verjetno hitreje prestra-
šena in strah bolj nevaren za nas kot za velik narod. A je 
ob tem predsednik dal vedeti, da strah ne sme biti značil-
nost te nacije, temveč nasprotno – pogum, lucidnost, iz-
najdljivost, prodornost…

Je čas praznikov. V eni malenkosti na moč podoben času 
zgodnje titomanije, ko je Miklavževa rdeče – modra bar-
vica v dišeči leseni peresnici z drsnim pokrovčkom pome-
nila imetje in radost. In ponos, da oboje vendarle lahko 
imaš. Pa je šlo, gre in bo tako tudi šlo. S pogumom.

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

KOLUMNA

Prireditev so najprej glasbe-
no obarvali s himno Zveze 
družin, ki jo je ob spremlja-
vi krških prvošolcev zape-
la Andreja Zupančič. Tudi 
v nadaljevanju je imela po-
vezovalne niti in napoveda-
la predstavitev brežiških gi-
mnazijcev Ive Setinšek in 
Danijela Županca, sestričen 
Ramač in Jevnikar, družine 
Murgelj z Otočca, z Bistrice 
ob Sotli je prišla družinska 
zasedba Černelč in iz Bre-
stanice družina Avsenak. 

V veliki dvorani so si obisko-
valci lahko ogledali tudi raz-
stavo likovnih del in fotogra-
fij, natečajnikom pa so bile 
podeljene tudi nagrade. Pr-
vošolcem občine Krško je 
Tone Partljič podaril knjigo 
avtorice Lile Prap Moj očka, 
ki naj bi, kot je ob tem de-
jal, obogatila njihovo knji-
žno polico ob pričetku t. i. 
Bralne značke. Prireditev je 
glasbeno obogatil še pevec 
Vili Resnik. 

M. Kalčič M. 

PODČETRTEK - Turistična 
zveza Slovenije (TZS) je 15. 
novembra z zaključno prire-
ditvijo in podelitvijo nagrad 
v Podčetrtku zaokrožila leto-
šnjo ocenjevalno akcijo Moja 
dežela - lepa in gostoljubna. 
Namen turistične akcije je 
vzpodbuditi mesta, kraje in 
prebivalce, da z ureditvijo 
svojih bivalnih okolij ta po-
stanejo privlačna in gosto-
ljubna tako za domače kot 
tuje goste, kar potrjuje tudi 
slogan Turizem smo ljudje. 

Med najbolje ocenjene kra-
je, turistična središča in 
ustanove se je uspelo uvr-
stiti tudi nekaterim krajem 
in ustanovi iz Posavja, in si-
cer je med med izletniški-
mi kraji priznanje prejela 
Kostanjevica na Krki, med 
hribovskimi kraji Razbor, za 
najboljše termalne toplice 
so bile razglašene Terme Ča-
tež, ki so priznanje prejele 
tudi v kategoriji ocenjevanja 
kampov, v ocenjevalni kate-
goriji starejših šol pa se je 
med najboljše uvrstila tudi 
Osnovna šola Artiče.  

B. M.

KRŠKO - Osnovno šolo dr. Mi-
hajla Rostoharja, na kateri 
izvajajo prilagojeni program 
devetletne šole za učence z 
motnjami v duševnem razvo-
ju, v letošnjem letu obiskuje 
skupno 48 učencev med še-
stim in 21. letom starosti iz 
območja občin Krško, Breži-
ce in Kostanjevica na Krki. 
Ti so 20. novembra v svojo 
sredo povabili starše, osta-
le svojce in prijatelje, pa 
tudi predstavnike sodelujo-
čih ustanov ter predstavni-
ke občin, saj so že dvanajsto 
leto zapored ob zaključku je-

Družine so se predstavile
KRŠKO – V petek, 14. novembra, je bila v krškem Kulturnem domu že deveta prireditev 
Družine se predstavijo, ki jo je pripravila krška Zveza prijateljev mladine. Zbrane je na-
govoril predsednik ZPM Krško Branko Janc, nekaj misli je spregovorila tudi mag. Maja 
Kersnik, predsednica Zveze družin pri ZPMS, ustvarjalce, nastopajoče in tudi obiskoval-
ce pa je pozdravil še predsednik ZPMS mag. Franc Hočevar. Dogodek sta s svojim obi-
skom počastili podžupanji, krška Ana Nuša Somrak in brežiška Milena Jesenko. 

Družina Avsenak med nastopom

Vodstvo ZPM Krško in obiskovalci med prireditvijo 

„Lepi in 
gostoljubni 
Posavci“ opaženi 
tudi širše

Tradicionalni jesenski likof na OŠ 	
dr. Mihajla Rostoharja

Utrinek iz igre, ki so jo uprizorili učenci (Foto: Meta 
Habinc)

Po besedah ravnatelja Sre-
dnje poklicne in strokovne 
šole Roberta Rožmana je in-
vesticija za vzpostavitev male 
fotovoltaične elektrarne ter 
za nakup avtomatike in ro-
botike znašala 200.000 evrov, 
od tega je šola vložila 20 od-
stotkov lastnih sredstev, osta-
lo vsoto pa so pridobili iz na-
slovov donatorskih sredstev. 
Med njimi je največ, tretji-
no sredstev, prispevala skupi-
na GEN energija. Njen direk-
tor Martin Novšak je dejal, 
da bodo šolajoči srednješolci, 
med njimi tudi tisti, ki bodo 
nadaljevali študij na Fakul-
teti za energetiko, lahko pri-
dobljeno teoretično znanje 
nadgradili tudi s praktičnim, 
hkrati pa bo GEN energija 
tudi tržila proizvedeno elek-
trično energijo iz šolske elek-
trarne. Slednja bo glede na 

Elektrarna za izobraževanje 
in proizvodnjo
KRŠKO – Na Šolskem centru Krško – Sevnica so 19. novembra predali v uporabo dve novi pridobitvi, in 
sicer sončno elektrarno moči 15,75 kW ter učilnico za avtomatiko in robotiko, ki so jo opremili z veli-
kim robotom in sedmimi lego roboti na senzor in z možnostjo programiranja delovnih ukazov.

povprečno porabo električne 
energije v slovenskih gospo-
dinjstvih zadostovala na letni 
ravni za oskrbo od 20 do 30 
gospodinjstev. 

Sicer pa je sončna elektrar-
na sestavljena iz štirih de-
lov, in sicer je največji del 
v izmeri 3 x 30 metrov na-
gnjen 15 stopinj, 72 modu-

lov pa ima skupno vršno moč 
12,6 k watov. Manjši modu-
li imajo po 1050 watov vr-
šne moči, na vsakem pa je 
po šest plošč. Prvi modul je 
obrnjen proti vzhodu s po-
vršino 9 m2 in močjo 1050 
watov, drug modul pa je 
pod enakim kotom 30 sto-
pinj obrnjen proti jugu. Pri-
čvrščen je na drogu in sle-
di soncu, pri čemer dosega 
pri obratovanju tudi najviš-
jo moč. Enosmerna napetost 
na zaporedno vezanih sonč-
nih celicah dosega velikost 
200 do 400 voltov, na izho-
du razsmernikov pa je pri-
lagojena omrežni napetosti. 
Kljub pretežno oblačnemu 
vremenu so moduli v 85 urah 
proizvedli že dobrih 230 kWh 
električne energije.

Bojana Mavsar

Poleg dijakov stojijo pri ogledu novih pridobitev ravnatelj 
Robert Rožman, direktor GEN energije Martin Novšak, 
krški župan Franc Bogovič in direktor NEK Stane Rožman 

senskih del, pripravili s ple-
som, pesmijo in glasbo obar-
van likof. 
Kakor je povedal ravnatelj 
šole Andrej Romih, učenci 
višje šole sodelujejo pri tr-
gatvi v vinogradu, pri toče-
nju medu iz čebelnjaka, vsi 
učenci pa pri opravilih v šol-
skem sadovnjaku, v katerem 
v polni rodnosti pridelajo 
med od štiri do pet ton ja-
bolk. Te v nadaljevanju brez-
plačno ponudijo učencem pri 
malici, jabolka slabše kako-
vosti pa stisnejo v sok. 

B. M.
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Hkrati je Korotan kulturno 
shajališče tam živečih Slo-
vencev, saj se v njem naha-
ja tudi slovenska knjižnica, 
galerija, kakor tudi dvora-
na za prireditve. V njej so 
turistične posebnosti občine 
Krško, nastanitvene kapaci-
tete, okusne kulinarične do-
brote, kajpak tudi vinsko 
kapljico in kulturo, pred-
stavili krški župan Franc 
Bogovič s podžupanjo Ano 
Nušo Somrak ter Ireno Me-
singer z oddelka za gospo-
darske dejavnosti, direktor 
Podjetniškega centra Kr-
ško Franc Češnovar s sode-
lavkami, direktor Turistič-
ne agencija Boom iz Krškega 
Milan Brecl, predstavniki 
večjih gostinskih lokalov in 
pridelovalcev: Gostišče Du-
lar, Gostišče Senica, Kmeč-
ka zadruga Krško, Turistična 
kmetija Hribar, Restavracija 
City, Vinogradništvo Kerin, 
ponudbo nočitvenih kapaci-
tet pa Hotel City ter Paci-
fic. Za raznovrstno in estet-

Učenci OŠ Ana Gale obisku-
jejo devetletni izobraževal-
ni program z nižjim izobraz-
benim standardom, ki ga 
običajno vsi uspešno zaklju-
čijo in nato lahko nadaljuje-
jo šolanje v programih nižje-
ga poklicnega izobraževanja. 
»Na šoli delujejo trije kombi-
nirani oddelki in en oddelek 
vzgoje in izobraževanja, ka-
mor so vključeni učenci s tež-
jimi razvojnimi motnjami. 
Učenci tega oddelka se po za-
ključenem osnovnem šolanju 
vključijo v vzgojno varstvene 
centre, kot je tudi naš v Sev-
nici,« nam je povedal ravna-
telj Franc Novšak. »Otroci so 
vodljivi, na svoj način učlji-
vi, hvaležni za vsako prija-
zno in toplo besedo, za vsa-
ko pozornost,« je še dodal. V 
letošnjem letu so šolske pro-
store na novo pobelili s topli-
mi in svetlimi barvami. Pohi-
štvo, ki je staro že 35 let, je 
bilo obnovljeno. V manjšem 
kletnem prostoru so sredi ju-
nija začeli z urejanjem učil-
nice za tehnični pouk (parket 

Krčani s predstavitvijo 
navdušili Dunajčane	
DUNAJ - V Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju, ki je simbol slo-
venstva, pomeni namreč drugi dom številnim na Dunaju šolajočim študen-
tom, s prenočitvenimi kapacitetami pa tudi ostalim gostom iz Slovenije, se je 
22. oktobra s turistično ponudbo predstavila občina Krško.

sko pripravljeno pogostitev 
pa so ob navedenih gostin-
cih ob kulturnem programu, 
ob izvajanju slovenskih pe-
smi in plesov senovških fol-
kloristov, poskrbele članice 
Društva kmetic Krško. 

Predstavitve se je udeleži-
lo veliko število v Avstriji ži-

večih Slovencev, kakor tudi 
predstavnikov slovenskih, 
avstrijskih in tujih podjetij, 
predvsem turističnih agen-
cij, ki so na predstavitvi že 
pokazali interes za umesti-
tev krške turistične ponud-
be v njihove aranžmaje.

Bojana Mavsar 

Po uspešni turistični predstavitvi si je 40 udeležencev 
ogledalo največje dunajske znamenitosti, med njimi 
tudi stolnico sv. Štefana, pred katero je nastala tudi 
skupinska slika

Prenovili učilnico za 
tehnični pouk 
SEVNICA – V sevniški občini deluje Osnovna šola Ane Gale za učence s poseb-
nimi potrebami, z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kjer se vsi strokovni de-
lavci trudijo za dobro počutje 22 otrok.

je prispevalo sevniško podje-
tje Tanin). Na šoli sta poleg 
učiteljev in ostalega strokov-
nega osebja zaposleni tudi 
dve mobilni specialni preda-
goginji za odpravo razvojnih 
motenj, za šolsko pomoč pri 
učenju ter odpravi učnih te-
žav. Na področju prilagaja-
nja zahtevnosti in zmožnosti 
sprejemanja znanja se malce 
zapleta zaradi učbenikov, ki 

jih ni dovolj. »Avtorstvo uč-
benikov za otroke s posebni-
mi potrebami je precej zah-
tevno, pa tudi sama naklada 
je precej draga, ker ne gre za 
masovna naročila. Ampak po-
časi gre naprej,« nam je zau-
pal ravnatelj Novšak. 

Smilja Radi, 
foto: Tanja Grabrijan

KRŠKO - Stranke so v mesečnem barometru, kjer ocenjuje-
jo kakovost dela uslužbencev, odnos uslužbencev do strank, 
hitrost opravljenega dela ter urejenost in dostopnost orga-
na, delo Upravne enote Krško v mesecu septembru ocenile z 
oceno 4,89 (na lestvici od 1 do 5). Navedena metodologija se 
mesečno uporablja v organih javne uprave z namenom dvi-
ga kakovosti poslovanja organov. Povprečna ocena, ki so jo v 
navedenem obdobju dosegle vse upravne enote, je bila 4,70, 
druge državne organe pa so stranke ocenile z oceno 4,62. 

Visoka ocena za UE Krško

Ravnateljica OŠ Antonija 
Glas Smodič je pojasnila, da 
telovadnica, dimenzij 32 x 
28 metrov, rešuje problema-
tiko izvajanja telesne vzgoje 
osnovnošolskih otrok, rekre-
ativcev, izvajanje treningov 
športnih ekip ter izvedbo 
športnih tekem in prireditev. 
Namenjena bo igram z žogo, 
dosedanja telovadnica pa 
orodni telovadbi prve triade.  
Po projektni dokumentaciji bo 
v naslednjem letu, po zaključ-
ku izgradnje telovadnice, ob-
novljeno skupno okoli 7.300 
m2 zunanjih površin v vredno-
sti 688.000 evrov, za kar je 
že pridobljeno gradbeno do-
voljenje. Dostop na ograje-
na igrišča z atletsko stezo bo 
imel tako Vrtec Krško kot OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja. Ravna-
teljica pa je povedala, da je 
za šolsko leto 2010/11 napo-
vedana celovita prenova šole. 
V bližnjem Vrtcu Krško sku-
paj s starši opozarjajo, da 

KRŠKO – V Klubu KD Krško je 
pred časom svoje misli od-
stirala Vlasta Nussdorfer, 
pogovor z njo pa je vodila 
Tamara Vonta. Vlasto Nus-
sdorfer sicer poznamo kot 
višjo državno tožilko, ki vodi 
oddelek za mladoletniško, 
družinsko in spolno kriminali-
teto ter je uvrščena med de-
set najvplivnejših pravnikov 
v državi, je pa tudi general-
na sekretarka in ustanovite-
ljica nevladne ter neprofitne 
organizacije Beli obroč. Po-

Abeceda življenja Nussdorferjeve

Ob telovadnici še zunanje 
površine, tudi vrtca 
KRŠKO - Ob OŠ Jurija Dalmatina Krško je od poletja zrasla nova dvoetažna telovadnica, vredna 1,8 mili-
jona evrov, ki jo ob šolskem ministrstvu in Fundaciji za šport v 37 odstotkih financira občina Krško. CGP 
Novo meto naj bi z deli končal 10. februarja. Z ureditvijo zunanjih površin OŠ v letu 2009 bodo ureje-
na tudi igrišča pri osrednjem vrtcu.

bi bilo smiselno sočasno ure-
diti zunanje površine vrtca, 
kjer sta največji problem ne-
urejeno parkirišče in dotra-
jana igrišča s 15 let starimi 
lesenimi igrali. Martina Je-
rele, svetovalka za investici-
je na Občini Krško, je potrdi-
la, da bodo igrišča pri vrtcu 
v letu 2009 uredili sočasno z 
ureditvijo zunanjih površin 

pri šoli in z novico smo pre-
senetili ravnatelja vrtca Du-
šana Tomažina. V Vrtcu so s 
starši zbrali 15.000 evrov do-
nacij, prisluhnil jim je župan 
in predsednica Krajevne sku-
pnosti ter nekateri svetniki, 
vendar povratne informaci-
je o rešitvi problematike niso 
imeli. Ravnatelj je še opozo-
ril, da so starši pripravljali pe-

Gradbišče telovadnice pri OŠ Jurija Dalmatina

ticijo za ureditev okolice. Ob-
čina Krško pa ima v letu 2009 
namen pridobiti tudi vso po-
trebno dokumentacijo za ce-
lovito obnovo osrednjega kr-
škega vrtca. 

Suzana Vahtarič

znamo jo tudi kot av-
torico knjig Naše de-
klice z vžigalicami 
in Naši dečki z ulice 
ter najnovejše izda-
je, ki ji je nadela na-
slov Abeceda življe-
nja. Kot je povedala, 
je v njej zajetih pet-
indvajset kolumn, ki 
jih je objavljala na 
spletnih portalih, na 
180 straneh, kolikor 
jih knjižno delo obsega, pa 
je poskušala na drugačen na-

čin razmišljati o pravni te-
matiki.  M. K. M. 

Tamara Vonta v pogovoru z 
avtorico Vlasto Nussdorfer
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9. redna seja Vodstvenega odbora (VO) Lo-
kalnega partnerstva Brežice 20. 11. 2008 
je bila posvečena pregledu stanja pri ume-
ščanju odlagališča NSRAO v prostor, saj je 
na naša vprašanja 8. seje odgovoril ARAO. 

VO Lokalnega partnerstva Brežice je od 
ARAO zahteval odgovore glede terenskih 
raziskav. Matej Rupret z ARAO je v odgo-
voru pojasnil, da je potrebno za vse nadalj-
nje aktivnosti na brežiški lokaciji pridobiti 
soglasje ARSO. 
Na 8. seji so ARAO zadolžili, da poroča VO 
Lokalnega partnerstva Brežice, kdaj je bila 
ARSO zaprošena za mnenje o ustreznosti 
prilagojene variante odlagališča na poten-
cialni lokaciji Gornja Vrbina in o postopkov-
nih vidikih glede na ZUP. Ker je bila ta vlo-
žena 22 9. 2008, je predsednik VO Stane 
Preskar kategorično izpostavil, da so vsi za-
konski roki po ZUP-u pretečeni in da uradni 
organi molčijo, kljub molku organa (ARSO) 
pa MOP - mimo zakona - vztraja na pozi-
tivnem mnenju. Razmišljajo celo, da posto-
pek prijavijo informacijski pooblaščenki.
Za nadaljnje postopke na brežiški lokaci-
ji čakamo odločitev vodarjev oz. ARSO, pa 
tudi končno odločitev o umestitvi povezo-
valne Vrbinske ceste, kjer slišimo (uradnega 
zapisnika še nismo prejeli, kljub zahtevi), 
da so snovalci kljub zahtevi tako brežiške 
in krške občine, da s cesto, urejeno kot 
obrambo za 100-letne poplavne vode, za-
enkrat vselej rešimo ta problem, zdaj ce-
sto med Brežicami in Krškim načrtujejo le 
kot obrambo za 20-letne vode, kar pomeni, 
da smo v Brežicah še enkrat neupoštevani 
in izigrani, in če ostane tako, tudi popla-
vljeni. Tudi župan Ivan Molan je na sestan-
ku z vodstvom Lokalnega partnerstva kate-
gorično zatrdil, da brežiška občina nikoli ni 
dala soglasja za tovrstno izvedbo in bo od-
ločno taki (berite cenejši) izvedbi ostro na-
sprotovala. 

Kaj bo s krško lokacijo?

Predsednik VO Stane Preskar in Katja 
Pongračič z Občine Brežice sta članom VO 
predstavila povzetke koordinacije 12.11. 
na okoljskem ministrstvu, kjer sta poslu-
šala tudi koordinacijo udeleženih strani 
za krško lokacijo, na kateri se je porodi-
lo kar nekaj, če se milo izrazimo, neja-
snosti. 

Pred javno razgrnitvijo DLN-ja v Krškem 
so se na koordinaciji predstavniki MOP in 
ARAO zapletali o velikosti predvidenega 
odlagališča oz. silosov, kjer je bila pred-
stavljena varianta za dva silosa oz. 9.000 
m3 NSRAO. Vsi začetni dokumenti iskanja 
potencialne lokacije odlagališča, resolu-
cija in Predprimerjalna študija ter vsi fi-
nančni podatki so narejeni za odpadke 
slovenske in hrvaške strani, sta zagotovila 
predstavnika ARAO. Tudi posebna varno-
stna analiza je bila za krško lokacijo na-
rejena za 4 silose oz. 18.000 m3. Iz tega 
sledi, so sklepali na VO, da je krška lo-
kacija odlagališča delana po črti politič-
ne sprejemljivosti in gre za igranje s po-
datki, predvsem pa z javnostjo, saj taka, 
kot je sedaj predstavljena v javni razgrni-
tvi, ne more sprejeti vseh NSRAO z NEK za 
čas obratovanja in razgradnje, temveč le 
polovico. S tem pa, poudarjajo v LP Bre-
žice, nismo nič rešili in problem polovice 
odpadkov zopet prelagamo na breme na-
ših zanamcev. 

Več informacij o delu in nalogah Lokalne-
ga partnerstva Brežice si oglejte na naši 
spletni strani www.lokalnopartnerstvo.si, 
ali osebno v krajevnih skupnostih Šentle-
nart in Globoko.

Vodstveni odbor
Lokalnega partnerstva Brežice

PODBOČJE - Vinogradniško 
društvo Podbočje in Krajev-
na skupnost Podbočje sta mi-
nulo soboto, 22. novembra, 
znova pripravila Dan odpr-
tih vrat hramov in zidanic, 
tokrat v vinskih goricah Stari 
grad, Zagrad, Zavode, Sovi-
nek in Žabjek. Gre za tradici-
onalno prireditev, saj je po-
tekala že šesto leto zapored 
in si utrdila status ene naj-
bolj znanih in množično obi-
skanih družabno-turističnih 
prireditev v teh krajih. Letos 
se je vabilu podboških vino-
gradnikov odzvalo na stotine 
obiskovalcev tako iz bližnjih 
kot bolj oddaljenih krajev 
Slovenije, ki so za ceno 15 
evrov lahko pokušali vino in 
druge domače dobrote pri 30 
vinogradnikih, dobili pa so še 
toplo malico in kozarček za 

Prazničen dan v vinskih 
goricah nad Podbočjem

Že uvodne prireditve pod šotorom se je udeležilo več 
sto ljudi, še več jih je prišlo kasneje.

Zapleti ne samo v Brežicah, 
tudi v Krškem 

Dobrodelna 
akcija 
čebelarjev
SEVNICA - Čebelarska zveza 
Slovenije je tudi letos pri-
pravila dobrodelno akcijo z 
geslom »En dan med sloven-
skih čebelarjev za zajtrk v 
naših vrtcih«. Namen akci-
je je osveščanje o zdravem 
načinu življenja, o koristno-
sti medu v vsakdanji prehra-
ni ter skrbi za varstvo oko-
lja, katerega del so čebele. 
V akcijo so se vključili tudi 
čebelarji in vrtci Občine Sev-
nica, ki s tem poleg predsta-
vitve čebelarske dejavnosti 
seznanjajo tudi s pomenom 
čebelarstva za naše okolje. 
Medenega zajtrka v vrtcu v 
Sevnici se je udeležil tudi 
župan Srečko Ocvirk.

SENOVO - Krajevna organi-
zacija Rdečega križa Seno-
vo in Društvo upokojencev 
Senovo sta 21. novembra v 
jedilnici OŠ XIV. divizije Se-
novo pripravila tradicional-
no srečanje srečanje starej-
ših krajanov. Po pozdravnem 
nagovoru predsednika DU Se-
novo Ludvika Grilca so oko-
li 100 udeležencev srečanja 
pozdravili še predstavnica 
RK, predsednik sveta KS Se-
novo in ravnatelj OŠ.  Sledil 
je kulturni program v izved-
bi ženskega pevskega zbora 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – V soboto, 22. novembra, sta leskovška 
Krajevna organizacija Rdečega križa in Krajevna skupnost Le-
skovec pripravili že peto srečanje za starejše krajane nad 75 
let. Od 135 se jih je udeležilo 60, med njimi tudi 91-letna Ma-
rija Salmič in najstarejši med moškimi 87-letni Karel Trampuš, 
ki sta prejela posebno darilo. Zbrane je ob tej priložnosti nago-
vorila predsednica Majda Bajc, krška podžupanja Ana Nuša So-
mrak pa je bila tokrat tudi v vlogi predstavnice sveta KS. Priso-

tne je povabila k aktivnemu soustvarjanju dogajanja v krajevni 
skupnosti in prenašanju izkušenj na potomce, nanizala pa jim je 
tudi nekaj načrtov za razvoj kraja za prihodnje obdobje. Iz Ob-
močnega združenja RK Krško jih je na srečanju obiskala Mojca 
Vizler, za nemoten potek pa poskrbela tudi podpredsednica le-
skovškega RK Helena Rogič. Program so pod mentorstvom Ma-
nice Žibret pripravili leskovški učenci, na harmoniki je zaigral 
razigrani Matej Rostohar, dogodek je povezovala Mirjana Ma-
rinčič, za veselo nadaljevanje druženja pa je skrbel harmonikar 
Aleš Tomažin.   M. K. M. 

Srečanje starejših na Senovem

Zbrani na srečanju starejših na Senovem (foto: J. Macur)

Srečanje Leskovčanov nad 75 let

S srečanja starejših krajanov Krajevne skupnosti 
Leskovec pri Krškem.

Prostori bivalne skupno-
sti se razprostirajo na sku-
pno 500 m2 površine, trenu-
tno pa v njih prebiva enajst 
oseb z motnjo v duševnem 
razvoju. Delavnice pod po-
sebnimi pogoji, mizarska in 
delavnica za oblikovanje gli-
nenih izdelkov, zavzemajo 
250m2 površine, v njih, sku-
pno z  delavnicami, ki se na-
hajajo tudi v prostorih nek-
danje leskovške osnovne 
šole, pa dela skupno okoli 
50 oseb. Sicer pa je v dnev-
no varstvo  trenutno vklju-
čenih okoli osem varovan-
cev. Po besedah direktorice 
Lidije Žnideršič so v opre-

Obnovili objekt VDC 
Leskovec - Krško
LESKOVEC PRI KRŠKEM - V Varstveno delovnem centru Krško - Leskovec so 
v petek, 21. novembra, na naslovu Ulica Anke Salmičeve 9a, po dveh letih 
adaptacijskih del tudi uradno predali namenu objekt, v katerem se nahajajo 
prostori bivalne skupnosti in oddelek dnevnega varstva. 

mljanje objekta do sedaj 
vložili okoli 3.000 evrov, z 
lastnikom objekta Jožetom 
Fickom, ki je tudi financiral 
adaptacijo, pa podpisali na-
jemno pogodbo za obdobje 
desetih let z možnostjo po-
daljšanja najemnega razme-
ra ali odkupa objekta. Otvo-
ritev slednjega je potekala 
s predajo simbolnih ključev, 
ki jih je direktorica Žnider-
šičeva izročila vodji bivalne 

skupnosti Marinki Mihelin 
ter inštruktorju v delavnicah 
pod posebnimi pogoji Jože-
tu Resniku. Hkrati so s sve-
čanostjo, na kateri so kul-
turni program s plesnimi in 
glasbenimi točkami obliko-
vali varovanci VDC, obeleži-
li tudi deseto obletnico or-
ganiziranega celodnevnega 
varstva v Posavju.

Bojana Mavsar

Direktorica Lidija Žnideršič (desno) med predajo ključa 
vodji bivalne skupnosti Marinki Mihelin

spomin. Čeprav se je vreme 
sprva držalo bolj kislo, se je 
po uvodni prireditvi pod šo-
torom pri Kovačičevi zidanici 
na Starem gradu, kjer so na-
stopili ženski pevski zbor AKŽ 
Pod Gorjanci in Trio Planike, 

potekal pa je tudi hudomu-
šen krst novega vina, vendar-
le nekoliko zjasnilo in poskr-
belo za še boljše počutje pri 
gostoljubnih domačinih, ki so 
poskrbeli tako za lačne kot 
za žejne.  P.P.

DU Senovo pod taktirko Ive 
Dernač ter ogled filma o ži-
vljenju in delu stanovalcev 
Doma starejših občanov Kr-
ško, nato pa še pogostitev. 
Najstarejšo udeleženko Jo-
žefo Zupančič, udeleženca 
Pavleta Petana in najstarej-
ši zakonski par Pavle in Mil-
ka Petan so še posebej obda-
rili. Ob zvokih Tria Planika so 
zapeli, si nazdravili z mladim 
vinom, pokramljali, obujali 
spomine in se polni lepih vti-
sov razšli z željo, da se drugo 
leto spet vsi srečajo.  P.P.
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Iz Ljubljane skozi 
krške oči (38)
Čedalje več žalostnih otroških 
oči je. Čedalje več obubožanih 
ljudi. Čedalje več stisk. Ki 
stopajo na široka vrat in se 
udomačijo. Kot nepovabljeni 
gostje. 

Med mojimi prvimi prispevki 
na Pop tv ju je bila zgodba 
otrok iz Doma Malči Beličeve 
v Ljubljani. Tu so zbrani 
trpinčeni, zanemarjeni in 
osamljeni otroci. Vsak izmed njih v domu najde 
košček mirnega neba. Hodijo v šolo, imajo tople 
obroke, nihče jih ne tepe, ne maltretira in ne hodi 
okoli njih z alkoholno sapo. Njihovi obrazi in mehke, 
pri nekaterih še preplašene oči so mi odzvanjale 
še dolgo po objavi prispevka, ki je odprl denarnice 
mnogih. Za kar sem jim hvaležna. Novinarstvo s 
smislom. S snemalno ekipo sem obiskovala tudi 
materinske dome, oddelke bolnišnic z najtežje 
bolnimi. Otroške oči. Na belih, snažnih posteljah, z 
igračkami, ki so jim jih prinesli starši. Da bi malo 
pozabili. Da bi lažje prenesli. Bolezen, ki se jim je 
kot ovijalka prisesala na nežne, mehke, tople otroške 
duše. 

V materinskih domovih so kot premražene ptice 
pozimi zbrane mlade matere z dojenčki. Pogumne 
ženske, ki so ušle običajno nasilnim moškim in se 
zatekle v dom, ki jim je za nekaj časa nudil zatočišče. 
Takrat še nisem imela svojih otrok, sem pa pozorno 
gledala te majhne drobižke in mlada dekleta, ki so že 
postale matere. Ob objavi takšnih zgodb sem si vedno 
želela pomagati, nekaj dati, nekaj prispevati. 

Potem sem sama postala mati in takšne zgodbe so me 
našle občutljivo in ranljivo na najmilejših strunah 
mojega zavedanja. Pa sem nosila pomaranče, igrače, 
čokolade. knjigice. Nisem mogla priti praznih rok. Ko 
je bila Neli večja, je na Pediatrično kliniko odnesla 
največjega medveda, kar jih je imela. Bil je tako 
velik, da se je ob njem naučila vstajanja. Ko ga je 
oddala, je bila ponosna, čeprav je potem večkrat 
potožila, da ji manjka. In vedno sva ji povedala, da 
ga otroci v bolnišnici potrebujejo bolj kot ona. 

Potem sva vsako leto napolnili škatle z igračami 
in jih podarile družinam, kjer si jih niso mogli 
privoščiti. To je bila akcija, ki jo je organizirala 
kolegica Damjana in v Celju vsako leto - tudi z našo 
pomočjo - obdarila na stotine otrok. 

Letošnji bližajoči prazniki mnogim predstavljajo 
grenko žalost. Tako kot je hudo zdaj, ni bilo še nikoli. 
Še nikoli nisem videla in slišala za toliko žalostnih 
in krutih zgodb. Življenje še nikoli ni bilo dražje. 
In prazniki prihajajo. Z vrtoglavimi zapovedmi 
božičnih daril. Z bogato obloženo mizo. Z neštetitmi 
reklamami najnovejših, najboljših igrač. Z vsem, 
kar bi otroci radi imeli. Čeprav potem, roko na srce, 
igrače obležijo. Se pomikajo iz ene škatle v drugo in 
sčasoma pristanejo v kleti. Ker zanje enostavno ni 
prostora.

Moja Neli je že nocoj napolnila škatlo s knjigami, 
pliškoti, barbikami, winks kartami in drugimi 
igračkami. Njeno početje sva spremljali z našo 
majhno deklico, ki jo je to silno zanimalo in je veselo 
vlekla ven, kar je Neli poskušala spraviti noter. 
Letos bova škatlo dostavili v redakcijo oddaje 24 
ur, kjer bomo zbrane stvari podarili. Tistim, ki jih 
potrebujejo. Teh pa je čedalje več. Povsod med nami 
so. Med njimi so tudi takšni, za katere bi prisegli, da 
imajo vsega dovolj. Verjemite. 

Najlepše je obdarovati. Dati delček tistega, kar 
čutimo. Kar si o ljudeh mislimo. Kar nam pomenijo. 
Mnogi nimajo veliko, nekateri nimajo nič. Si pa 
želijo, po tem hrepenijo in prosijo. Če ste pri volji, 
pobrskajte po omarah, po škatlah z igračami. 
Pozanimajte se, kam lahko stvari odnesete, kdo v 
vaši občini jih najbolj potrebuje. Dajte naprej. Del 
človeške solidarnosti, dobrote in prijaznosti. Vse se 
vam bo vrnilo. V dobri, ponižni toploti, ki bo zajela 
vaše srce. V velikosti vaših otrok, ki se bodo odrekli 
za tiste, ki nimajo. Če ste tisti, ki nimate, zaprosite. 
Dobili boste.

Skozi neštete molitve in prošnje zlomljenih in potrtih 
ljudi sije sonce. Vsak dan. Nekoč sem ga ulovila. In 
dala naprej.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

PODBOČJE – Ženski pevski zbor Aktiva kmečkih žena Pod Gor-
janci tudi po kadrovskih spremembah – pevke iz kostanjevi-
ške občine so ustanovile svoje društvo in svoj zbor – nadalju-
je z nastopi. Minulo nedeljo, 23. novembra, so v podboškem 

kulturnem domu pripravile premierni celovečerni koncert 
z naslovom »Ljubezen ni bolezen«. Enajst pevk, znova pod 
vodstvom in ob spremljavi Katarine Štefanič, je polni dvora-
ni poslušalcev zapelo dober ducat večinoma ljudskih pesmi, 
koncert pa so »začinile« še s skeči na naslovno temo. Kot go-
stje so nastopili še domači Mladi harmonikarji, ljudski pevci 
Fantje z vasi iz Škocjana ter Gregor, Martina in Vlado Gramc, 
koncertni večer pa je povezovala Aleksandra Požun. Obisko-
valci so bili po koncertu deležni še pogostitve.  P.P.

»Ljubezen ni bolezen«

Podgorjanske pevke na premiernem koncertu

KRŠKO - Pihalni orkester Videm Krško, ki se ponaša že s 50-
letno tradicijo, je v soboto, 22. novembra, v Kulturnem 
domu Krško pripravil tradicionalni letni koncert. Krški god-
beniki pod dirigentsko taktirko Dejana Žnideršiča so se v 

prvem delu koncerta polni dvorani poslušalcev predstavili s 
svojim repertoarjem skladb, v drugem delu pa sta se jim na 
odru pridružili gostji večera, pevki Elda Viler in Ana Dež-
man, s katerima so zaigrali nekaj zimzelenih slovenskih po-
pevk. Na koncertu so predstavili tudi zgoščenko, DVD in bro-
šuro ob 50-letnici delovanja zasedbe.

Letni koncert krške godbe

Krški orkester z Ano Dežman in Eldo Viler (foto: J. Macur)

»Priti sem gor na Razbor, 
v njegovo hribovsko zrač-
nost, v njegove zelene goz-
dne razglede, je vedno olaj-
šanje za srce in oči. S svojo 
gručico hiš stoji na grebenu 
gorskega hrbta Lisce. Če pa 
se povzpneš na skoraj tisoč 
metrov visoko Lisco, lahko 

ob lepem vremenu objameš 
z očmi pol Slovenije, tja do 
Triglava,« je nekoč zapisal 
pisatelj Alojz Rebula, leto-
šnji dobitnik zlatega občin-

Razbor – najlepša slovenska 
hribovska vas
RAZBOR POD LISCO – Razbor, majhna in prijetna vas pod Lisco, je na letošnjem tekmovanju Turistične zveze 
Slovenije pod sloganom »Moja dežela – lepa in gostoljubna« dobila posebno priznanje za najlepše urejeno 
hribovsko vas za leto 2008 v Sloveniji, zato je na že tradicionalni prireditvi Razborski večer, ki se je odvija-
la v prepolni dvorani Doma krajanov na Razborju in na kateri so nastopili zanimivi gosti, župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk krajanom podelil še posebna priznanja ob razglasitvi najlepše slovenske hribovske vasi.

skega priznanja ob prazniku 
občine Sevnica in verjetno 
je podoben vtis naredila va-
sica tudi na ocenjevalno ko-
misijo Turistične zveze Slo-
venije, saj ji je le-ta na 
slovesni razglasitvi letošnje-
ga 15. novembra v Podčetrt-
ku podelila spominsko pla-

keto in posebno zastavo, ki 
bo na Razborju, v njihovem 
značilnem hribovskem vetru 
(kot se radi pošalijo doma-
čini), plapolala vsaj do na-

slednje jeseni, ko bo zopet 
razglasitev zmagovalcev na-
slednjega leta. Poleg tega je 
Razbor izbran med kandida-
te za uvrstitev na evropsko 
tekmovanje »Entente Flora-
le« za leto 2010, kar je še 
posebna čast. Na že 55. Raz-
borskem večeru je bila osre-
dnja gostja Nina Koselj, spe-
cialistka klinične psihologije 
(hči priznanega zdravnika in 
psihoterapevta dr. Viljema 
Ščuke), ki je z obiskovalci 
delila svoja razmišljanja na 

temo Čemu v življenju na-
menjamo svoj čas? Z razsta-
vo uporabnih umetniških iz-
delkov iz kostanjevega lesa 
se je predstavila družina Ki-
šek z Močilnega pri Radečah, 
za glasbeni del večera so po-
skrbeli Šentlenartski pobje 
iz Zabukovja pri Sevnici. Ce-
loten program je z bogato 
spremno besedo povezovala 
v smiselno celoto domačinka 
Breda Vidmar.

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore

Župan Srečko Ocvirk je krajanom Razborja podelil 
posebna priznanja za osvojen naslov Turistične zveze 
Slovenije za najlepše urejeno hribovsko vas za leto 2008.

V kulturnem programu na Razborskem večeru so 
nastopili Šentlenartski pobje iz Zabukovja.

Poslovni uspeh pride v paketu.

Paket ugodnosti za zasebnike, mala in srednja podjetja! Akcija!

Do 15. decembra 2008 odprite transakcijski račun v SKB in skupaj
bomo izbrali pravo kombinacijo ugodnosti za vaše poslovanje. Paket 
ugodnosti vključuje brezplačno uporabo spletnega poslovnega imenika 

. Izkoristite tudi posebno ponudbo ugodnih dolgoročnih kreditov
s fiksno obrestno mero že od 6,65 %.
Banka si pridržuje pravico do predčasnega zaključka sklepanja pogodb. SKB bo 
produkte poslovnega paketa odobrila skladno s svojo poslovno politiko, veljavnimi 
postopki odobravanja in glede na predviden obseg sodelovanja z banko.

www.skb.si/poslovnipaket

BIZELJSKO - V Zadružnem domu Bizeljsko so v nedeljo, 23. 
novembra, izvedli že 10. dobrodelni koncert Župnijske Ka-
ritas Bizeljsko. Prepolno dvorano so navduševali učenci do-
mače OŠ in vrtca (na fotografiji), citrarski orkester pod vod-

stvom Anite Veršec iz Brežic, cerkveni zbor Bizeljsko, ans. 
Drakslerji, MePZ Pentakord, Manca Smolić, MPZ Bizeljsko, 
ŽPZ Bistrica ob Sotli, ans. Hlapci in ans. bratov Povše iz Bo-
štanja. Zbrana sredstva tradicionalno namenjajo socialno 
šibkejšim družinam v kraju.  S. Vahtarič 

Že 10. dobrodelni koncert 
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Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne stori-
tve, kjer lahko med drugim pridobite naslednje informacije oz. storitve: 

Osnovno svetovanje o postopkih pred ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev podjetja 
in za opravljanje dejavnosti, vodenju poslovnih knjig, virih in dostopu do finančnih sredstev.
Brezplačni postopki registracije, doregistracije in spremembe pri registraciji za samostoj-
ne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo preko spletne aplikacije e-VEM omogoča-
jo oddajo vlog: 
v poslovni register, 
v davčni register,
za prijavo samostojnega podjetnika in zaposlenih v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prijavo otrok v zdravstveno zavarovanje do njihovega 18. leta starosti,
za identifikacijo za namene DDV,
za pridobitev obrtnega dovoljenja,
obrazca »prijava potrebe po delavcu« (samo za d.o.o.)
za izbris podjetnika iz poslovnega registra

Podjetnik lahko naroči tudi izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije. 

Pri nas lahko registrirate d.o.o., če gre za enostavni postopek – t.j. je tisti, pri katerem 
družbeniki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih po-
sebnosti (dodatnih členov) v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.

Storitev VEM opravljamo preko e-VEM sistema, ki je sofinanciran s strani ESS.

Informacije o aktualnih javnih razpisih, svetovanje pri pripravi in izvedbi projektov in prijav na raz-
pise za pridobitev finančnih sredstev, izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov.

Center za podjetništvo in turizem Krško (prej še Podjetniški center Krško, naziv se je sicer spre-
menil – vendar vsi ostali podatki (naslov, kontakti, e-naslovi) ostajajo isti) je v skladu z izvaja-
njem celovitih podpornih storitev v okviru JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investi-
cije v oktobru organiziral animacijsko delavnico v okviru natečaja za izbor najboljše inovativne 
ideje s predloženim poslovnim načrtom – naj opozorimo, da je natečaj še vedno odprt. 

Med drugim sta svoje izkušnje na lastni podjetniški poti predstavila predstavnika dveh podje-
tij, ustanovljenih v podjetniškem inkubatorju v okviru Techpo. Eno izmed predstavljenih pod-
jetij je podjetje HRMetrik d.o.o. Predstavnik podjetja je predstavil svoje izkušnje pri razvo-
ju lastne poslovne ideje – informacijski sistem kot spletna storitev, ki predstavlja učinkovito 
orodje za podporo sistemu vodenja s cilji. G. Pfeifer je kot naslednji predstavil razvoj in rea-
lizacijo lastne ideje, ki se nanaša razvoj naprednih programskih rešitev na področju ambien-
talne inteligence in spletnih vsebin in se trži pod blagovno znamko MILK. Podjetje je začelo 
v podjetniškem inkubatorju v okviru Techpo, z lastnim znanjem pa še naprej razvija produkt, 
ki bo konkurenčen in inovativen v mednarodnih merilih. 
Kot že rečeno, NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVATIVNE IDEJE S PREDLOŽENIM POSLOV-
NIM NAČRTOM je še vedno odprt. 

POVZETEK NATEČAJA: 
Namen oz. cilj: povečati inovacijsko sposobnost regije, ustvariti podjetniško klimo in inovativno 
okolje za rast novih podjetij.
Ciljna skupina: Delavnica oz. projekt spodbujanja inovativnih idej in novih podjetnikov je name-
njen srednješolcem, študentom in profesorjem ter obstoječim podjetjem, da na način »spin-off« ali 
»outsource« rešijo novo podjetniško idejo ter vsem drugim zainteresiranim.
Rok za oddajo osnutka poslovnega načrta je 24.12.2008. Na podlagi osnutkov poslovnih načrtov 
bo strokovna komisija izbrala 10 finalistov, ki bodo s pomočjo podjetniških svetovalcev predvidoma 
najkasneje do 10.4.2008 pripravili poslovne načrte. Strokovna komisija bo nato med finalisti izbra-
la najboljše tri in jih nagradila na svečani podelitvi konec maja 2009. Del predloga ali poslovnega 
načrta lahko predlagatelj opredeli kot poslovna skrivnost in bo v proceduri izbora spoštovana.
Nagradni sklad znaša več kot 3.000 EUR, pri čemer so ob uvrstitvi v finale lahko vsi finalisti dele-
žni storitev svetovanja v višini 200 EUR za izboljšanje poslovnega načrta. Prvi trije uvrščeni prej-
mejo denarne in praktične nagrade. Kot vsi potencialni podjetniki lahko tudi vsi sodelujoči koristi-
jo brezplačno koriščenje storitev VEM točke Centra za podjetništvo in turizem Krško za ustanovitev 
lastnega podjetja.

Celotno besedilo natečaja skupaj z merili za ocenjevanje je objavljen na spletnem naslovu www.
pckrsko.si, za informacije se lahko oglasite tudi na sedežu centra (Center za podjetništvo in turizem 
Krško, CKŽ 46), jih pridobite po telefonu 07/490 22 20 oz. po elektronski pošti info@pckrsko.si). 
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ISKANJE INOVATIVNIH IDEJ IN NOVIH PODJETNIKOV

PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena izmed točk »Vse na enem mestu« pod okriljem 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja tudi promocijo podpornih stori-
tev in v okviru tega organizira tudi delavnico. 

Vabimo vas na brezplačno delavnico
Kako zmanjšati davčno osnovo pri poslovanju podjetja

ki bo v torek, 9. decembra 2008 ob 12. uri 
v prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje,  

Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, (stara lekarna, 2. nadstropje)

V današnjem poslovnem svetu lahko gospodarski subjekt preživi le, če je konkurenčen. Kon-
kurenčnost pa je v veliki meri odvisna od davkov, ki jih podjetja plačujejo državi. Davki niso 
nič drugega kot stroški, znano dejstvo pa je, da je vse stroške mogoče zmanjšati. Na delav-
nici boste izvedeli, kako.

Predavateljica: Alenka Zaman
Na seminarju bo s strani CPT Krško na kratko predstavljeno tudi podporno okolje za razvoj 
podjetništva. Delavnica je namenjena malim podjetjem in samostojnim podjetnikom.

Rok za prijavo: najpozneje do ponedeljka 8. decembra 2008, 
udeležba na seminarju je brezplačna. Vljudno vabljeni.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07/ 490 22 20 oz.  
po elektronski pošti: info@pckrsko.si

Center za podjetništvo in turizem Krško
Franc Češnovar

Preimenovanje Podjetniškega centra Krško 
v Center za podjetništvo in turizem Krško
Obveščamo vse poslovne partnerje, potencialne podjetnike in ostalo javnost, da se je 
naziv Podjetniškega centra Krško spremenil – novi naziv je Center za podjetništvo in 
turizem Krško.

Podlaga za spremembo je sprejet Odlok o ustanovitvi Centra za podjetništvo in turizem 
Krško, ki ga je sprejel Občinski svet na 24. seji, 2.10.2008. V odloku so dodane dejav-
nosti s področja razvoja turizma v občini Krško, kar je razvidno tudi iz spremembe na-
ziva zavoda.

Strokovna ekskurzija v Rezijo, Pušjo vas in Sutrio v Karnijskih Alpah v Italiji
Center za podjetništvo in turizem Krško (v nadaljevanju: CPT Krško) je 12. novembra 
2008 v okviru svoje dejavnosti in ob finančni pomoči Občine Krško organiziral celodnev-
no strokovno ekskurzijo na temo razvoja podeželja in turizma v sklopu katere je bil 
tudi obisk vasice Sutrio v Karnijskih Alpah v Italiji. 

Udeleženci so bili predlagatelji individualnih razvojnih projektov na področju turizma, 
ki imajo namen uresniči svoje projekte v naslednjih letih. Spremljali pa so jih predstav-
niki Slovenske turistične organizacije, Občine Krško, Nacionalnega parka Rezije, kate-
rega so si udeleženci ekskurzije med potjo tudi ogledali, vseskozi pa so program pove-
zovali profesionalni turistični vodniki.

Ključen namen študijske poti je bil ogled primera dobre prakse, predvsem vasice Sutrio 
v Karnijskih Alpah v Italiji, kjer so na inovativen način, ob pomoči dežele Furlanije in 
Julijske krajine, strukturnih skladov EU in Občine Sutrio skozi desetletje razvili model 
managementa razvoja podeželskega turizma, tako imenovani model »Albergo diffuso« 
- »razpršeni hotel«. Turizmu so namenili velik del obstoječih stavb v zgodovinski vasici, 
ki so jih s pomočjo subvencij in lastnih sredstev obnovili in namenili turističnim sobam 
in apartmajem ter trgovinicam s spominki, zraven tega pa postavili v funkcijo turizma 
tudi druga ekonomska področja, in sicer kmetijstvo, rokodelstvo in druge storitve. Z 
modelom razpršenega hotela so organizirali upravljanje in trženje namestitvenih ka-
pacitet in druge turistične ponudbe kraja. Primer je poučen in z manjšimi prilagoditva-
mi uporaben tudi za naše področje. 

Na delavnici, ki je potekala vso pot vožnje, so predstavniki CPT predstavili smernice 
Strategije razvoja turizma v občini Krško, v nadaljevanju pa so udeleženci študijske-
ga obiska Sutrie (obstoječi in potencialni turistični ponudniki) predstavili svoje projek-
te, ki jih imajo v pripravi. Množica projektov napoveduje, da se bo turizem razvil tudi 
pri nas. Med udeleženci se je razvil tako imenovani team building, skupine ljudi s po-
dobnimi interesi, ki se bodo tudi v bodoče zavzemali za realizacijo razvojnih projektov 
na področju turizma. 

CPT Krško bo nadaljeval z aktivnostmi organizacije in iskanja finančnih spodbud za realiza-
cijo takšnih projektov. V bližnji prihodnosti bo skupaj z državnimi institucijami iz tega po-
dročja organiziral še dodatne delavnice na to temo in se zavzel za podporo države, struk-
turnih skladov EU in Občine Krško za realizacijo malih projektov s področja turizma.

Center za podjetništvo in turizem Krško

CENTER ZA PODJETNIŠTVO
IN TURIZEM KRŠKO

Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 8270 KRŠKO

tel.: (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

Vasica Sutrio

Uporabno dovoljenje za vse-
litev stanovalcev (vsa stano-
vanja so že prodana po ceni 
1200 evrov za kvadratni me-
ter) je bilo pridobljeno konec 
meseca julija, uradna otvori-
tev bloka pa je potekala v pe-
tek, 14. novembra, v sevni-
škem hotelu Ajdovec. 

Novozgrajen objekt naj bi 
zadostil trenutnim potre-
bam interesentov po lastnem 
stanovanju, nekatere mla-
de družine pa še čakajo na 
komunalno ureditev parcel 
v Drožanjski ulici v starem 
delu Sevnice. Ob novem sta-
novanjskem objektu s pravo-

Nov večstanovanjski objekt
SEVNICA – Podjetje Heres iz Frankolovega pri Celju je na Planinski cesti v Sevnici zgra-
dilo večji stanovanjski objekt s 24 stanovanjskimi enotami.

kotno tlorisno za-
snovo v izmeri 18 
× 16 metrov, z del-
no vkopano kletjo, 
s pritličjem, s šti-
rimi nadstropji in 
z mansardo ter s 
skupnimi prosto-
ri (kolesarnica, ko-
tlovnica, prostor 
za čistila) in indi-
vidualnimi shram-
benimi prostori v 
kletni etaži, je na 
zunanji površini lično ure-
jenih tudi 42 parkirnih mest 
(eno od njih je namenje-
no parkiranju gibalno ovira-
ne osebe). Direktor in lastnik 

Heresa Alojz Žnidaršič je ob 
otvoritvi podaril 1.500 evrov 
sevniškemu vrtcu Ciciban.

S. Radi, 
foto: P. Biderman

Večstanovanjski objekt, v katerem je 
24 stanovanj. 
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Kaj to sploh pomeni? Pomeni, da so podat-
ki vsem udeležencem v poslovnih procesih 
TAKOJ in VEDNO na razpolago. V podjetju 
T&T AOP d.o.o. Krško smo v zadnjem letu 
namenili izredni veliko sredstev v razvoj e- 
poslovanja. Z ustrezno tehnologijo in or-
ganizacijo tako lahko od naših partnerjev 
dnevno prejemamo dokumentacijo v elek-
tronski obliki, jo takoj obdelamo , stranka 
pa si lahko informacije zajema sama iz na-
šega strežnika. 

Naslednji korak bo avtomatsko pošiljanje 
vseh željenih računovodskih poročil. Po-
leg absolutnih številk v izkazih podjetja 
so zelo pomemben element kazalniki. Ka-
zalniki nas hitro opozorijo, v kakšni situa-
ciji se nahaja poslovanje našega podjetja 
(in s tem tudi, kakšna bo naša prihodnost). 
Določenih stvari v bilanci tudi ne razbere-
mo zelo na hitro. Imamo lahko npr. odličen 
izkaz poslovnega izida, v bilanci stanja pa 
imamo npr. neugodno strukturo financira-
nja poslovanja , kar nam lahko v kratkem 
zelo oteži poslovanje - ali pa nas celo spra-
vi na rob propada.

Vsaka kategorija v bilanci je bila najprej 
denar, in mora sčasoma zopet postati de-
nar. Na koncu koncev so lastniki v podje-

tje vložili denar samo z enim ciljem – ne-
koč dobiti več denarja. 

PRIHODEK JE DOBER, DOBIČEK JE 
BOLJŠI, DENAR PA JE CAR.

V nadaljevanju pa del članka, ki bo v celo-
ti objavljen na naši spletni strani www.tin-
taop.si:

...Koeficient kratkoročne likvidnosti = ce-
lotna kratk.sredstva/celotni kratk.dolgovi

Vsekakor mora biti večji od 1. Tukaj go-
vorimo o bilančnih kategorijah, ki se lah-
ko hitro spremenijo v denar. Če je manjši 
od 1, se nam lahko hitro zgodi, da nam bo 
začelo primanjkovati denarja za obratna 
sredstva (redno poslovanje). Predstavljaj-
te si, da ste proizvodno podjetje, pa vam 
zmanjka denarja za nakup repromateria-
la, energijo, plače... Proizvodnja se hitro 
ustavi, tisti trenutek ostanete brez prihod-
kov, ostanejo pa vam fiksni stroški, sred-
stva pa se kar naenkrat spremenijo v pro-
izvajalca stroškov namesto prihodkov. Žal 
pa vse obveznosti ostanejo. Ja, naslednji 
korak je stečaj. Zato – bedimo nad svojimi 
podatki. Spremenimo jih v dobiček – kako 
prav ima DataLab s tem svojim motom.

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

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

SODOBNO E- RAČUNOVODSTVO
Za redno in ažurno vodenje računovodstva- ki je mimogrede samo osnova za zbiranje informacij, na osnovi katerih boste (direktor-
ji) sprejemali odločitve o svoji prihodnosti (pa tudi vaših zaposlenih, njihovih in svojih družin) - je nujna uvedba e-računovodstva.

Pantheon nadzorna plošča - bistvene informacije na dosegu 

Kot je 17. novembra statistič-
ne kazalce strnil direktor ob-
močne službe Anton Koren, 
v obdobju januar – oktober 
2008 beležijo ugodne trende 
na trgu dela. In sicer poveča-
no povpraševanje po delavcih 
oz. nova delovna mesta, po-
rast deleža delovno aktivnega 
prebivalstva, upadanje brez-
poselnosti in pozitiven pre-
mik v strukturi brezposelnih. 
V Posavju bo ob izteku tega 
leta 2.429 iskalcev zaposli-
tve, v naslednjem letu pa jih 
pričakujejo 2629, večje šte-
vilo brezposelnih zaradi go-
spodarske krize ne predvide-
vajo. 
Letos so v regiji na novo evi-
dentirali 2.048 iskalcev zapo-
slitve, od tega je 400 iskalcev 
prve zaposlitve, je poveda-
la Saša Mohorko z območne 
službe Zavoda za zaposlova-
nje. Zaposlili so 1.421 oseb, 
med njimi okoli 100 na javnih 
delih. Tudi sicer prevladuje-
jo zaposlitve za določen čas, 
med letos zaposlenimi je kar 
60 odstotkov žensk, ki se za-
poslujejo tudi na področjih, 
kjer so dominirali moški. 
Delodajalci so letos izkaza-
li potrebo po 5.201 delavcu 
– to je 2,4 odstotka v sloven-
skem merilu, ki so jih v pre-
delovalni dejavnosti, gradbe-
ništvu ter za sezonska dela v 
kmetijstvu pretežno pokrili s 
tujo delovno silo. Izdanih je 
bilo 2.885 delovnih dovoljenj 
za tujce, kar je 860 več kot 
lani. Struktura tujih državlja-
nov ostaja ista, prednjačijo 
delavci iz Bosne in Hercego-
vine in Srbije, 39 delavcev pa 
je bilo iz držav EU (Bolgarije, 
Romunije in Slovaške).
Ob porastu števila izdanih do-
voljenj in zaposlitve tujcev 
narašča tudi delež dolgotraj-
no brezposelnih in oseb z ovi-
rami v zaposlovanju, kjer so 

Kazalci brezposelnosti 	
v Posavju ugodni
POSAVJE - Na območni službi Zavoda za zaposlovanje ocenjujejo, da bo do kon-
ca leta 2429 brezposelnih, v naslednjem letu pričakujejo nadaljnji, sicer manjši 
porast brezposelnosti in konec prihodnjega leta še 200 iskalcev zaposlitve več. 

precej nad slovenskim pov-
prečjem. Trajno brezposel-
nih, ki na zaposlitev čakajo 
leto in več, je trenutno 1445 
oz. dobrih 54 odstotkov, pov-
prečno čakajo na zaposlitev 

štiri leta in pet mesecev. Nji-
hova povprečna starost je 47 
let, invalidov in oseb z ovi-
rami pri zaposlitvi je sku-
paj 1070 (invalidnost, tele-
sne okvare, kronične bolezni 
in zdravstvene omejitve za 

delo), med temi je 51 odstot-
kov žensk, kar 55 odstotkov 
pa brez izobrazbe. In prav tej 
kategoriji težje zaposljivih 
bodo tudi v letu 2009 posve-
čali še večjo pozornost. Sto-

pnja brezposelnosti v Posavju 
je 7,3-odstotna, v državnem 
merilu pa 6,5-odstotna. Sicer 
pa je povprečna čakalna doba 
prijavljenih na zavodu dobrih 
osem mesecev. 

Suzana Vahtarič

Anton Koren in Saša Mohorko

BLANCA – V torek so na Hidro-
elektrarni Blanca uspešno iz-
vedli sinhronizacijo prvega 
agregata z elektroenerget-
skim omrežjem, kar pomeni 
začetek funkcionalnih preiz-
kusov na mreži, ki bodo pote-
kali naslednjih nekaj mesecev. 
Agregat je po sinhronizaci-

Testiranje prvega agregata na HE Blanca
ji obratoval še nekaj ur, da se 
je stabilizirala temperatura in 
da so opravili še potrebne te-
ste ter meritve, zatem pa so 
aktivnosti prekinili zaradi na-
daljevanja gradnje čistilne na-
prave Sevnica. Prav tako bodo 
začasno izpraznili akumulacij-
ski bazen, s čimer bodo omo-

gočili izvedbo ključnih del na 
čistilni napravi, ki jo sicer gra-
di Občina Sevnica. Ponovni 
dvig gladine akumulacijskega 
bazena in nadaljevanje testi-
ranj agregatov je predvideno 
v prvi polovici meseca janu-
arja prihodnje leto, ko bodo 
vgradili tudi že drugi agregat.

BIZELJSKO - »Vabljeni v dolino prijaznih ljudi...« se je glasilo 
povabilo domačinke ob svečani otvoritvi lokalne ceste Vidova 
pot-Drameljšek-Podgorje na Bizeljskem, ki so jo namenu pre-
dali 21. novembra. Krajani zaselka so na asfaltirano cesto čaka-
li več kot deset let, so pa zato traso nekoliko podaljšali in iz pr-
votno načrtovanih 800 asfaltirali okoli 1100 metrov. Z asfaltom 
so povezali tudi dve domačiji preko potoka Dramlja, ki spadata 
v Podgorje v Krajevni skupnosti Pišece, a imata povezavo na Bi-
zeljsko, je povedal predsednik KS Bizeljsko Franci Kelher. Žu-
pan Ivan Molan je poudaril pomen urejene ceste v odročnejših 
krajih. Za cesto je 40 tisoč evrov prispeval proračun, čez 4 tisoč 
evrov pa so zbrali tudi domačini sami. Cesto je po slavnostnem 
prerezu traku blagoslovil domači župnik Vlado Leskovar, vsi pa 
so želeli vsem uporabnikom varno vožnjo. Otvoritvi so prisostvo-
vali številni gostje, posebej pa se je predsednik KS Pišece Peter 
Skrivalnik zahvalil Bizeljancem, ki so prispevali tudi za krajši 
odsek ceste do njihovih sokrajanov. Kot je običaj na Bizeljskem, 
so domačini poskrbeli za pogostitev z bizeljčanom in drobnim 
pecivom ter še toplo ajdovo potico.

Suzana Vahtarič 

Cesta v dolino prijaznih ljudi
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Dejavnosti javnih gospodar-
skih služb, ki jih posavska ko-
munalna podjetja opravljajo 
za občine, kažejo izgubo, saj 
cene ne pokrivajo vseh stro-
škov. Izgube podjetja izkazu-
jejo zlasti na področju rav-
nanja z odpadki, kjer so bili 
v lanskem letu z odlaganjem 
na regijski Center za ravna-
nje z odpadki v Novem mestu 
(CeROD) deležni velikih spre-
memb in posledično vlaganj. 
Tako, kot so različni lastniški 
odnosi posameznih komunal-
nih podjetij, ki opravljajo ob 
javnih gospodarskih službah 
še trže dejavnosti, je raz-
lično izvajanja teh služb, še 
bolj pa način kritja izgub ali 
vlaganj v obnovo. V skladu z 
zakonom o javno zasebnem 
partnerstvu se občine morajo 
do konca leta 2009 odločiti o 
obliki izvajanja javnih gospo-
darskih služb, torej ali bodo 
za opravljanje teh dejavno-
sti podeljevale koncesije ali 
bodo preoblikovale komunal-
na podjetja. Javno podjetje 
Komunala Sevnica je skupaj 
z občino oblikovala delovno 
skupino, ki se šele ubada s 
tem vprašanjem. Občina Bre-
žice, ki ima v Komunalno sta-
novanjskem podjetju Brežice 
(KOP) 25,24 odstotni delež, 
je v letošnjem letu dopolnila 
Odlok o gospodarskih javnih 
službah, v katerem so defi-
nirane vse obvezne in izbir-
ne gospodarske javne službe. 
V Brežicah imajo za izvaja-
nje vseh gospodarskih jav-
nih služb predvideno obliko 
podelitve koncesij, vendar 
morajo za posamezne gospo-
darske javne službe še spre-
jeti posamične odloke in šele 
nato razpisati koncesije. Ko-
stak Krško, v 43 odstotni la-
sti Občine Krško, bo z novim 
letom začel javne gospodar-
ske službe opravljati po kon-
cesijski pogodbi za obdobje 8 
let. Podjetja imajo trenutno 
pogodbe o upravljanju. 

Nove cene 
Vlada RS je oktobra dovolila 
povišanje oz. oblikovanje no-
vih cen komunalnih storitev, 
ki so posledica nadgradnje 
posameznih komunalnih sto-
ritev ali uvajanja novih stori-
tev zaradi večjega standarda 
oskrbe in varovanja okolja. 
Brežiško in sevniško komu-
nalno podjetje letos ni uve-
ljavilo podražitve. Brežiška 
komunala z novembrom uva-
ja novo storitev in novo ceno, 
za storitev čiščenje odpadnih 
in padavinskih voda v obči-
ni Brežice v višini 0,5499 €/
m3, plačali pa jo bodo upo-
rabniki čistilne naprave na 
Obrežju in uporabniki čistil-
ne naprave Brežice, ki je tre-
nutno v poskusnem obrato-
vanju. Zneski na položnicah 
ne bodo bistveno višji, saj se 
bo za približno toliko znižala 
okoljska dajatev. KOP Breži-
ce je nazadnje podražil vodo, 
in sicer v letu 2004, direktor 
Ferdo Pinterič pa je pritrdil, 
da so junija zaradi dražjega 

Posavska komunalna podjetja

Komunala je čedalje dražja, 	
a brez nje bi se življenje ustavilo 
POSAVJE – Vlada RS je oktobra dovolila povišanja oz. oblikovanja novih cen komunalnih storitev, ki so v veljavo stopile mesec dni kasneje. To pomeni, da 
lahko v decembru in januarju pričakujemo višje cene komunalnih položnic. Brežiška in sevniška komunala uvajata novo storitev z novo ceno, krška draži po-
dročje komunalnih odpadkov za 27 odstotkov in na tem področju Kostak izkazuje 427 tisoč evrov dolga. Podražitev komunalnih storitev na področju ravna-
nja z odpadki pripravljajo tudi v brežiški in sevniški komunali. 

odlaganja odpadkov v Novem 
mestu občini posredovali vlo-
go za povišanje cen odlaganja 
komunalnih odpadkov. Cena 
ravnanja z odpadki (vključ-
no z zbiranjem, odvozom in 
odlaganjem) bi tako povišali 
za 31,4 odstotka. Po potrditvi 
občinskega sveta mora s po-
dražitvijo soglašati še Vlada. 

Po zadnji potrditvi cen Vla-
de tudi v Sevnici s prvim de-
cembrom uvajajo novo ceno 
za storitev odvajanja odpa-
dnih in padavinskih voda v 
višini 0,4507 €/m3. Položni-
ce bodo višje za kanalščino v 
Sevnici, na Kompolju in v Ga-
brijelah ter za uporabnike či-
stilne naprave v Bazgi in na 
Kompolju. Komunala Sevnica 
je z marcem 2007 za 11,7 od-
stotka podražila ceno komu-
nalnih odpadkov, Nadzorne-
mu svetu pa so po navedbah 
v. d. direktorja Mitje Udovča 
predlagali osemodstotno po-
višanje na področju ravnanja 
s komunalnimi odpadki ter 
uskladitev cene pogrebnih 
storitev z rastjo življenjskih 
stroškov. Vendar njihov pre-
dlog še ni sprejet. „Na nad-
zornem svetu je bil sprejet 
predlog, da se do naslednje 

seje pripravi osnutek poslov-
nega načrta za leto 2009, v 
katerem naj bo upoštevan 
tudi primeren dvig cen na po-
kopališki dejavnosti in enoti 
ravnanje z odpadki“, je po-
jasnil v. d. direktorja Udovč. 
Pogrebne storitve so naza-
dnje podražili v letu 2006. 
Postopek podražitve pogreb-
nih storitev je nekoliko pre-
prostejši, saj ceno potrdi še 
Občinski svet, ministrstvo pa 
le obvestijo in njegovo so-
glasje ni potrebno. 

V Kostaku Krško so s 15. no-
vembrom podražili storitve 
na področju ravnanja z od-

padki za 27 odstotkov (kar 
naj bi se na položnicah po-
znalo za 3 do 5 odstotkov); in 
sicer za predelavo in obdela-
vo odpadkov v občinah Krško 
in Kostanjevica na Krki nova 
cena znaša 0,9097 €/m3 ter 
za storitev zbiranja in odvo-
za odpadkov v obeh občinah 
10,1298 €/m3. Oktobra letos 
so občinskim svetnikom pred-
stavili informacijo o predvide-
ni izgubi do konca leta na po-
dročju komunalnih odpadkov 
v višini slabih 427 tisoč evrov. 
V družbi, ki je v 43 odstotni 
lasti Občine Krško pričakuje-
jo, da izgubo krije proračun 
2009. Kostaku je Občinski 
svet povišanje cen na podro-
čju ravnanja z odpadki potr-
dil že septembra lani. „Ome-
njena izguba je nastala, ker 
je država zadrževala poviša-
nje cene stroškov odvoza na 
regijsko odlagališče CeROD 
pri Novem mestu 14 mese-
cev,“ je pojasnil pomočnik 
predsednika uprave Jože Le-
skovar. Kostak je sicer zadnji 
podražitvi izvedel leta 2006, 
za 14 odstotkov je takrat po-
dražil vodooskrbo ter za enak 

odstotek odvajanje odpadnih 
in padavinskih voda. 

Vsak med nami bo pritrdil, 
da se brez komunale življe-
nje ustavi. Področje pa kljub 
vsemu tudi na državni ravni 
ostaja neurejeno. Različne 
cene zadnjih podražitev so to 
nedvoumno in jasno pokaza-
le. Tudi tisti, ki jim je vlada 
odobrila višje cene, tarnajo, 
da tudi te cene ne dosega-
jo ravni, da bi poravnale vse 
stroške. Ministrstvo za okolje 
in prostor je urejanje komu-
nale sicer napovedalo že na 
začetku mandata, a dočaka-
li ga še niso. Avgusta spreje-
ti pravilnik o oblikovanju cen 
storitev gospodarskih javnih 
služb varstva okolja, ki povi-
šanja cen ne povezuje več iz-
ključno z uvedbo novih ali iz-
boljšanjem starih storitev, bo 
povsem gotovo prinesel nov 
val zahtev za podražitve. 

Odpadki največji 
problem
Od septembra 2007 posavske 
občine skupaj z dolenjski-
mi in belokranjskimi odlaga-
jo smeti na CeROD v Novem 
mestu, to pa jim zaradi doda-
tnega zbiranja, pretovarjanja 
ali samega odvoza v Lesko-
vec pri Novem mestu povzro-

ča dodatne stroške. Zato vsa 
komunalna podjetja iz nave-
denih razlogov na področju 
ravnanja z odpadki posluje-
jo z izgubo. V najbolj neza-
vidljivem položaju je Javno 
podjetje Komunala Sevnica, 
ki odpadke vozi na krško de-
ponijo, kjer jih pretovarja-
jo. Polona Sirk, zadolžena za 
javne gospodarske službe na 
Komunali Sevnica, je pojasni-
la, da se je cena na predelavi 
bioloških odpadkov v zadnjih 
letih povečala kar za 140 od-
stotkov, z 11,7 odstotnim po-
višanjem marca 2007 stroškov 
ne pokrivajo, zato so Nadzor-
nemu svetu predlagali splo-
šno povečanje cene ravnanja 
z odpadki. Letno zberejo 5 ti-
soč ton odpadkov. Čeprav so 
javno podjetje, v lasti Obči-
ne Sevnica, z izgubo ne obre-
menjujejo občinski prora-
čun, tudi lansko v višini nekaj 
več kot 27 tisoč evrov so po-
krili iz dobička na tržnih de-
javnostih. Tržne dejavnosti 
so namreč namenjene zgolj 
vzdrževanju infrastrukture 
gospodarskih javnih služb in 
izvajanju investicij na kana-
lizacijskih, vodovodnih siste-
mih v njihovem upravljanju. 
Na s prebivalstvom koncentri-
ranih področjih imajo indivi-
dualni odvoz, na periferiji pa 
skupne zabojnike, v razmer-
ju 60:40, sicer z različnimi ta-
rifami glede na pogostost od-
voza. V Sevnici na zbirnem 
centru na Savski cesti gospo-
dinjstvom omogočajo brez-
plačno oddajanje frakcij, še 
dva zbirna centra načrtuje-
jo na Blanci in v Krmelju. Re-
šitev bi bila, da na zbirnem 
centru uredijo prekladalno 
postajo, kar bi po razmišlja-
njih Sirkove in Udovča verje-
tno zmanjšalo stroške. 

Tudi v Brežicah so zadosti-
li zakonski zahtevi in skupaj 
z občino uredili zbirni center 
na Borštu, tako s prekladalno 
postajo kot s stiskalnico, kjer 
smeti stisnejo v 35 m3 kontej-
nerje za odvoz v Novo me-
sto. Lani so zbrali okoli 8870 
ton vseh odpadkov, na Ce-
ROD pa odložili okoli 626 ton 
manj, kolikor so zbrali ločenih 
frakcij. Pinterič izpostavlja, 
da imajo tudi vsa dovoljenja 
Agencije RS za okolje za zbi-
ranje in reciklažo gradbenih 
odpadkov, za posameznike in 
podjetja širšega okolja, kar 
ocenjuje za veliko pridobi-
tev. Izpostavil je, da je delež 
frakcij v komunalnem odpadu 
še vedno visok in ni striktne-
ga izločanja. Po njegovih raz-
mišljanjih je nujna mehansko 
biološka obdelava odpadkov, 
ki je v naslednjih letih predvi-
dena v sklopu CeROD-a. Med 
prebivalci so se dobro prije-
li ekološki otoki za zbiranje 
frakcij, število teh otokov še 
povečujejo, čeprav zdaj pri-
de en otok na 300 prebival-
cev in ne 500 kot zahteva za-
konska direktiva. V Brežicah 
se pohvalijo, da je 95 odstot-
kov gospodinjstev na individu-
alnih kontejnerjih, trenutno 

jih uvajajo v Pišecah, sledijo 
še Pečice-Križe in del Velike 
Doline. Pinterič pa je kot za-
nimivost izpostavil, da so in-
dividualni odvoz uvedli tudi 
v romskem naselju Gazice. S 
ceno približno pokrivajo vo-
darino, kanalizacije in čistil-
nih naprav pa zaradi velikih 
vlaganj in amortizacije niti 
približno ne. Izgubo na ko-
munalnih dejavnostih gospo-
darskih javnih služb v skladu 
z računovodskimi standardi 
krijejo iz amortizacije, lansko 

izgubo v višini 158.746 evrov 
so krili z odpisom amortizaci-
je infrastrukturnih objektov v 
lasti občine. V investicije so iz 
naslova amortizacije vložili še 
vedno več kot 420 tisoč evrov. 
Nekaj let nazaj so manjši de-
lež celo prispevali v prora-
čun, če bi bila izguba večja od 
amortizacije, potem bi za kri-
tje obremenili proračun. 

Kostak Krško pokriva tako kr-
ško kot kostanjeviško občino, 
večina gospodinjstev ima in-
dividualen odvoz smeti. Le-
tno iz gospodinjstev zberejo 
9500 ton smeti v obeh obči-
nah in čez 4 tisoč ločeno. Lo-
čevanje omogočajo od leta 
2002 in imajo okoli 150 ekolo-
ških otokov. Po Leskovarjevih 
pojasnilih na Zbirnem centru 
v Spodnjem Starem Gradu lo-
čeno zbrane odpadke obdela-
jo in predajo končnemu upo-
rabniku sekundarnih surovin, 
na ta način zberejo 30 odstot-
kov odpadkov. Ostale odpad-
ke stisnjene vozijo na CeROD, 
biološke odpadke pa sami ob-
delujejo v računalniško krmi-
ljeni kompostarni in so edini 
zbirni center z lastno kom-
postarno. V centru od okto-
bra 2007 zbirajo in obdelu-
jejo plavje s hidroelektrarn 
pred akumulacijskimi jezo-
vi in ga delno uporabljajo za 
ogrevanje pisarniških prosto-
rov na lesno biomaso. Prido-
bljeno imajo okoljevarstveno 
dovoljenje za predelavo vseh 
vrst odpadkov, biološko raz-
gradljivih odpadkov, gradbe-
nih odpadkov in vseh vrst lo-
čenih frakcij, razen nevarnih 
odpadkov. V letošnjem letu 
poudarjajo naložbe v nadalj-
nji razvoj lani odprtega cen-
tra za predelavo gradbenih 
odpadkov. 

Sicer vsi izpostavljajo, da se 
iz leta v leto povečuje de-
lež ločenih frakcij, ki gredo v 
predelavo, s tem tudi zavest 
uporabnikov, in ohranja pa se 
deponijski prostor tudi za v 
bodoče. 

Vodooskrba 
Za pitno vodo od pred krat-
kim velja nova evropska za-
veza, da ji je treba dati pravo 
ceno. Občine imajo spreje-
te strategije vodooskrbe. Z 

njeno ceno se skoraj vsa po-
savska komunalna podjetja 
pokrivajo, čeprav beležijo 
upad prodane količine vode, 
teritorialna pokritost z vo-
dooskrbo je druga zgodba. 
V Brežicah imajo 85 odsto-
tno pokritost, v Krškem 86, v 
Kostanjevici na Krki 100 in v 
Sevnici 48 odstotno pokritost 
vodovodnih sistemov. Kar po-
meni, da je še kar precej ob-
čanov priključenih na vaške 
vodovode, čeprav komunalna 
podjetja le-te počasi prevze-
majo. Na vaških vodovodih 
upravitelji različno kontroli-
rajo ustreznost vode. V breži-
ški občini je od večjih vaških 
sistemov tisti v Krajevni sku-
pnosti Bizeljsko ter del vasi v 
krajevnih skupnostih Artiče in 
Cerklje ob Krki. Kostaku osta-
jajo med večjimi neprevzeti-
mi vodovodi na Senovem, v 
Koprivnici, Malem in Velikem 
Kamnu, Šedmu ter Leskovcu 
in Pijavškem. V Sevnici med 
večjimi vaškimi ostajajo Bo-
štanj, Studenec, Tržišče, Šen-
tjanž, v letošnjem letu je 
občina tudi z EU sredstvi zgra-
dila in komunala prevzela v 
upravljanje vodovod Primož, 
v gradnji je sistem v Telčah. 
Prav širjenje na periferijo pa 
zaradi razvejanih sistemov in 
vodnih izgub, ki so 30 odsto-
tne, povzroča sevniški komu-
nali izgubo tudi na področju 
vodooskrbe. 

V Brežicah v ceni vseskozi, 
zlasti pa od leta 2004, zago-
tavljajo pokrivanje amorti-
zacije in so v zadnjih treh le-
tih na letnem nivoju vložili 
po 500 tisoč evrov v nove in-
vesticije na področju vodoo-
skrbe in odvajanja odpadnih 
vod. Pinterič opozarja, da so 
v Brežicah zaenkrat zadovolj-

Ferdo Pinterič

Mitja Udovč

Jože Leskovar

Baza KOP-a pri Blagovnici ne prispeva k mestni veduti, 
čeprav so del strojnega parka za ravnanje z odpadki 
preselili na Boršt, a se je povečal vozni park gradbene 
mehanizacije. Direktor Ferdo Pinterič pravi, da že dlje 
časa intenzivno iščejo novo lokacijo, a bi jo radi imeli 
nekje na robu mesta, da ne bo moteča in bo hkrati 
omogočala hitre intervencije. 
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Ob gradnji kanalizacije vzpo-
redno poteka celovita komu-
nalna ureditev naselij, skozi 
katere poteka. Tudi sevniška 
komunala ima v upravlja-
nju manjši ČN na Kompolju 
in novo odprto ČN Gabrije-
le. Centralna ČN za Sevnico 
in Boštanj s pripadajočim ka-
nalizacijskim omrežjem je v 
intenzivni gradnji, aktivnosti 
potekajo z izgradnjo hidro-
elektrarne, poskusno obra-
tovanje je predvideno konec 
prihodnjega leta. 

Po zakonodaji je v naseljih, ki 
niso opremljena z javno ka-
nalizacijo (gre za redkejše 
poseljena področja), zadnji 
rok za izgradnjo male čistilne 
naprave oz. nepretočne gre-
znice konec leta 2017. V obči-
ni Krško je objavljen razpis za 
sofinanciranje tovrstnih čistil-
nih naprav do 50 enot. Komu-
nalna podjetja pa so dolžna 
voditi evidenco vseh tovr-
stnih čistilnih naprav ter za-
gotavljati prevzem in obdela-
vo blata.

Zadovoljstvo 
z izvajanjem 
dejavnosti 

Preverjanja, kakšna je ka-
kovost storitev gospodarskih 
javnih služb in zadovoljstvo 
uporabnikov, se občine ne po-
služujejo. Tako s sevniške kot 
brežiške občine so pojasnili, 
da se posamezniki obračajo 
na občino ali izvajalca in pri-
mere rešujejo individualno. 
Na občini Brežice so pritrdili, 
da se do sedaj niso posluževa-
li anket zadovoljstva med ob-
čani, da pa se ga nameravajo 
v prihodnosti. Sicer pa poroči-
la o opravljanju gospodarskih 
javnih služb kot vzvod nad-
zora sprejema občinski svet 
in spremlja pristojen občin-
ski oddelek ter nadzorni sveti 
komunalnih podjetij in konec 
koncev res tudi uporabniki, ki 
pa v večini primerov pri neza-
dovoljstvu ne vztrajajo dovolj 
oziroma se osredotočijo le na 
svoj problem. 

Občina Krško je v preteklem 
letu naročila telefonsko an-
keto med občani, ki je po-
kazala splošno zadovoljstvo 
z izvajanjem javnih gospo-
darskih služb med občani, 
najbolj z odvozom komunal-
nih odpadkov, nekoliko manj 
z vodooskrbo ter javno raz-
svetljavo, najmanj pa so bili 
vprašani zadovoljni z zimskim 

ni s kvaliteto pitne vode in iz-
postavlja, da smo lahko sreč-
ni, da imamo še čiste zaloge 
pitne vode, kar jim, kot po-
udarja, brez sodelovanja ob-
čanov ne bi uspelo. Po dru-
gi strani Leskovar izpostavlja 
težave s kakovostjo pitne 
vode in varovanjem vodnih 
virov, kjer še vedno ni razu-
mevanja vseh kmetov na Kr-
škem polju. Med investicijami 
načrtujejo v naslednjem letu 
pripravo projekta in začetek 
gradnje ultrafiltrirne naprave 
na vodnem viru za Kostanje-
vico na Krki, z novim letom 
pa naj bi v vodooskrbo vklju-
čili vir vode v rudniku Seno-
vo. „Veliko skrb nam povzro-
ča izgradnja hidroelektrarn 
na Savi, ne vemo, kako bo z 
nivojem podtalnice in kakšni 
bodo vplivi na vodne vire,“ 
zato po Leskovarjevih naved-
bah v Kostaku pripravljajo 
študijo o kakovosti in količini 
pitne vode na Krškem polju. 

Salonita je še 
V Občini Brežice so pred pe-
timi leti imeli 75 km saloni-
tnih vodov, 10 km so zame-
njali iz naslova amortizacije, 
za zamenjavo vseh pa bi ra-
bili okoli 10 milijonov evrov. 
Salonitni vodi so, kot izpo-
stavljajo, problematični za-
radi pogostih okvar in večne 
vodne izgube, po zagotovilih 
zdravstvene stroke pa ti ce-
vovodi za zdravje niso pro-
blematični. Občina Krško se 
je prijavila na razpis za sa-
nacijo vodovodnega omrež-
ja iz salonitnih cevi, ki jih 
imajo še v dolžini 24 km, 
za glavni vod Dobrova – Se-
novo, ki ga bodo zamenja-
li sočasno s sanacijo ceste. 
Letos so salonitne cevi v ve-
čini zamenjali v mestu Sev-
nica, npr. pri rekonstrukciji 
Kvedrove ceste, saj je med 
prioriteto leta 2008 uredi-
tev infrastrukture na grad-
biščih v Sevnici, povezanih z 
gradnjami iz naslova hidro-
elektrarne. V. d. direktorja 
Udovč pravi, da glavnina az-
bestnih cevi ostaja na glav-
nem vodu izpod Lisce, od za-
jetja Pecelj do Taborniške 
ulice, v dolžini okoli 3,5 km, 
kjer so dela letos v teku na 
polovici dolžine. 

Čistilne naprave 
Velike investicije potekajo v 
vseh občinah na dogradnji ka-
nalizacijskega omrežja in či-
stilnih naprav (ČN). Na tem 
področju odvajanja in čišče-
nja odpadnih in padavinskih 
voda so tudi najmanjše raz-
like pri cenah, tudi zato, ker 
gre za večino novih sistemov, 
sofinanciranih iz skladov EU in 
posledično sistemsko nadzo-
rovanih s strani ministrstva za 
okolje in prostor. Na nedav-
no namenu predani ČN Breži-
ce na Mostecu so v novembru 
začeli s poskusnim obratova-
njem, v zaključni fazi je inve-

sticija v kanalizacijski sistem 
Brežice, sistem kot celota za 
mesto Brežice, Čatež in vso 
Krajevno skupnost Dobova pa 
naj bi zaživel konec priho-
dnjega leta. V funkciji je ČN 
Obrežje za večji del naselij v 
KS Jesenice na Dolenjskem in 
Velika Dolina, v izgradnji pa 
ČN Globoko. Predvidene so še 
ČN Artiče, Bizeljsko in Krška 
vas, slednja za več KS v pore-
čju Krke. Kostak upravlja s ČN 
v Kostanjevici na Krki in Bre-
stanici. V prihodnjem letu bi 
morala z obratovanjem priče-
ti ČN Krško v Vipapu, ki bo v 
upravljanju te družbe, Kostak 
pa bo prevzel kanalizacijski 
sistem do vhoda na napravo. 

Cene v € (za gospodinjstva,  
november 2008): Krško Kostanjevica

na Krki Brežice Sevnica 

voda za gospodinjstva (m3) 0,5749 0,7474 0,4273 0,6553

odvoz odpadkov, (m3) 11,2166 11,216 15,0144 20,6549

čiščenje greznice
cena za strojno uro – 1 ura
cena za obdelavo  

•
•

48,82
10,43

48,82
10,43 57,92

podizva-
jalci

izredni odvoz odpadkov- kosovni 
odpad (enkratni odvoz in dnev-
ni najem)

83 83

1x/letno 
brezplačno  
(sortiran 
odpad)

51

prevzem nevarnega odpada na 
zbirnem centru brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno

pogrebne dejavnosti :
pri klasičnem 

organizacija in vodenje po-
grebne svečanosti
pogrebci (cena za 6 pogrebcev)
uporaba ozvočenja 

pri žarnem
je razlika v številu pogrebcev 
(4 pogrebci)

•
◦

◦
◦

•
◦

11,77
181,74
30,30

121,16

49,63
75,12
15,77

50,08

22,98
130,31
14,26

106,35

tržnica  
(najem m pokritega prostora) 1,63 ni 0,71 ni

čiščenje odpadnih in padavinskih 
voda (m3) 0,4590 0,6426 0,0261 še ni

V KOP-u, kjer je 150 za-
poslenih, se letni obseg 
poslovanja na deležu tr-
žnih dejavnosti, ki jih iz-
vajajo v višini od 70 do 
75 odstotkov vseh, giblje 
v višini 8 milijonov evrov 
prometa. Vseskozi na tem 
segmentu poslujejo pozi-
tivno in z dobičkom, v vi-
šini med 200 in 400 tisoč 
evri, letos pa po doseda-
njih kazalcih Pinterič pri-
čakuje dobiček okrog pol 
milijona evrov. 

V Kostaku Krško, kjer je 
čez 280 zaposlenih, tr-
žne dejavnosti ustvar-
jajo preko 81 odstotkov 
prihodkov, poslovne pri-
hodke v letu 2008 načrtu-
jejo v višini 22,7 milijona 
evrov, čisti dobiček pa v 
višini 549 tisoč evrov. 

Komunala Sevnica ima 
kot javno podjetje od 55 
do 60 zaposlenih. Poslov-
ni cilji za leto 2008 so bili 
doseči celotne prihodke v 
višini 2,7 milijona evrov, 
čiste prihodke od proda-
je v višini 2,2 milijona 
evrov in doseči pozitiven 
poslovni izid v višini nekaj 
manj kot 7000 evrov, kar 
so za letos že presegli.

PRIMERJAVA CEN ZA POSAMEZNE STORITVE MED POSAVSKIMI KOMUNALNIMI PODJETJI

ANKETA

Naključno izbrane posameznike smo povprašali, kaj meni-
jo o podražitvah komunalnih storitev in kako so zadovoljni s 
storitvami domačega komunalnega podjetja. 

David Hribar, Šentjanž: 
Sevniška komunala nam odvaža 
smeti, sicer na 14 dni in to nam 
zaenkrat zadošča, s to storitvi-
jo smo zadovoljni. Če bodo po-
dražili, pa ne vem kako bo, pri 
nas je le eden zaposlen. V bli-
žini nimamo možnosti ločenega 
zbiranja odpadkov, morda nam 
ponudijo vsaj to možnost. Vo-
dooskrba je bila na vaškem vo-
dovodu slaba, zato smo šli v la-
sten vodovod skupaj s sosedi.

Kaja Putrih, Bizeljsko: 
Za uporabnike so komunalne 
storitve predrage, pa še podra-
žitve se nam obetajo. Individu-
alni kontejner pri hiši mi je všeč, 
vseeno pa bi morali meti še ka-
kega večjega v kraju. Pogrešam 
večkratni odvoz kosovnega od-
pada. Vodooskrbo imamo do-
bro, v upravljanju krajevne sku-
pnosti, z zimskimi službami smo 
zadovoljni, imamo srečo, da je 
spluženo vedno že zelo zgodaj.

Olga Šonc, Krško:
Kar se tiče podjetja Kostak, lah-
ko rečem, da sem zadovoljna z 
odvozom smeti, ki je reden, 
tudi med ali takoj po praznikih. 
Tudi obveščanje o odvozu ko-
sovnih odpadkov je pravočasno. 
Zadovoljivo je tudi čiščenje 
javnih površin, vse naenkrat se 
tako ali tako ne da; prav tako 
bi lahko ocenila zimsko službo, 
ki je hitra in že zgodaj počisti 
kar temeljito po mestu, neko-

liko prepozno pa se lotijo čiščenja snega s pločnikov. Vseka-
kor pa so te storitve predrage oziroma so visoke dajatve, ki jih 
podjetje obračunava poleg.

Ste zadovoljni s komunalo?

Na novo upravno zgradbo na Leskovški cesti 2 so v 
Kostaku zelo ponosni zaradi njenih arhitekturnih in 
zlasti energetskih rešitev, v njej pa očitno nastaja 
pravi podjetniški center, saj imajo tam poleg družbe 
Kostak d.d. sedež tudi KOSTAK BRANTNER EKOLOGIJA 
družba za ravnanje z odpadki d.o.o., KORALIS 
informacijske in okoljske tehnologije ter svetovanje 
d.o.o., H.R.M.E.T.R.I.K informacijske tehnologije in 
svetovanje d.o.o. ter URBAN PFEIFER IN PARTNERJI 
komunikacijske tehnologije, d.n.o.

ABANKA JE BANKA PRILOŽNOSTI 
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Dinami no delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev 
in pridobivanje novega znanja. Sprejmete izziv? e ste 
pripravljeni na osebni in strokovni napredek, se nam 
pridružite kot lan motivirane in sposobne ekipe Abanke.

Vodja ekspoziture (m/ž)
za našo poslovno enoto v Krškem
Klju ne naloge novega sodelavca bodo:
• promocija storitev banke in trženje ban nih produktov 

fizi nim in pravnim osebam na obmo ju ban ne enote
• vodenje in organiziranje dela ter sodelavcev v ekspozituri
• uvajanje sprememb v delovni proces

Od kandidata pri akujemo:
• najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ekonomske ali 

druge ustrezne smeri
• najmanj 5 let delovnih izkušenj na finan nem podro ju
• poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows
• zaželene so izkušnje pri vodenju 
• sposobnost organiziranja in vodenja delovnega procesa
• usmerjenost k rezultatom
• samoiniciativnost, motiviranost in izrazito ciljno usmerjenost

Ponujamo vam delo v dinami nem okolju, polno novih 
izzivov, ki omogo ajo tako osebni kot strokovni razvoj, ter 
stimulativno napredovanje v skladu z vašimi poklicnimi 
ambicijami, potenciali in poslovnimi rezultati.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedolo en as z najve
šestmese nim poskusnim delom. 
Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom 
ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pri akujemo v osmih dneh 
od objave tega oglasa na naslovu:
Abanka Vipa d.d., Kadrovska služba, Slovenska cesta 
58, 1517 Ljubljana, oziroma na e- naslovu: 
kadrovska.sluzba@abanka.si.
V polje “zadeva” vpišite naziv delovnega mesta, na katerega 
se prijavljate. 
O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po podpisu 
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. 

vzdrževanjem cest. V Kosta-
ku so tudi sami v letih 2006 
in 2007 izvajali anketiranje 
uporabnikov, njihove rezulta-
te pa porabljajo za izboljša-
vo storitev.

Vsi vzgajajo mlade
Vsa komunalna podjetja po-
udarjajo nujo po okoljevar-
stveni vzgoji že med šolo-

obvezno mladino, tako jim 
omogočajo oglede zbirnih 
centrov ter čistilnih naprav 
in sodelujejo v projektih, 
kot so eko šola in podobnih. 

Suzana Vahtarič

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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na muhi ... Na preži: 
Vanja B. 

in J. Muholovec

RdeËe vino
La Criox
0,75 litra

RdeËe vino
Cabernet Savignon

0,75 litra

RdeËe vino
Merlot

0,75 litra

Belo vino
Sivi Pinot
0,75 litra
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2,99 2,39 1,991,79

Belo vino
Chardonay
0,75 litra

Belo vino
Dobrovino

1 liter

RdeËe vino
Dobrovino

1 liter

Belo vino
Nobless Laški rizling

0,75 litra

1,990,99 1,691,99

3,74
Riževa Ëokolada
pak. 300g x 3

Pršut s kostjo
Kras Sežana

cena za kg

Stojalo za rezanje pršuta

54,99

8,99

Adventni koledar
75g

0,79

»okolada
pisana,

z bomboni,
bela z bomboni

100g

0,65

2+1 GRATIS

Ponudba velja od 19.11. do 3.12. 2008.

Direktor uprave Občine 
Sevnica Zvone Košmerl v 
družbi prikupne Valenti-
ne Ivačič s Studenca, ki 
je z Vilijem Zupančičem 
vodila proslavo.

Župan občine Šentrupert 
Rupert Gole se je zapletel 
v pogovor z ženo Tjašo. 
Letos avgusta ju je poročil 
župan občine Mokronog-
Trebelno Anton Maver. 

Dobitnica letošnje srebrne plakete in vodja 
podružnične šole na Studencu Andreja Janc (skrajno 
desno) v družbi prijateljev.

Krčane je zastopal pod-
župan Cveto Sršen. S 
sevniško svetnico Meri 
Kelemina sta takole po-
zirala za naš časopis.

Na sevniških občinskih proslavah se ponavadi predsta-
vijo tudi osnovnošolci. Tokrat so bili to mladi iz Tržišča.

Za praznično zakusko je tokrat poskrbelo Gostišče 
Dolinšek z Vrha nad Boštanjem.

Zlata modna zapoved
V nedeljo 23. novembra je v festivalni dvorani v Ljublja-
ni potekala zlata modna predstava z 88 modeli agencije 
Vulcano models, ki so predstavili kolekcije modnih znamk 
Norske Skog, Benetton, Liu Jo in M Boutique, katerega la-
stnica je Mija Janković, žena ljubljanskega župana Zora-
na Jankovića, K. K. B. Chinchilla fur, Levante calze in mo-
dnih dodatkov Fantazija, Modiana in Extra fashion.

KOKTAJL
z Vanjo Božič

Iryna Osypenko v 
spodnjem perilu Palmers

Tjaša Kokalj, miss 
Universe 2007, in Gea 
Erjavec, obe v oblačilih M 
Boutiquea

Nadya Bychkova, plesalka 
in manekenka

Zoran in Mija Janković, 
lastnica M Boutiquea

TAKO S(M)O 
PRAZNOVALI 
V SEVNICI...

Prva vrsta z gosti iz sosednjih občin
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SEVNICA – V Lekos Galeriji Ana je do 2. decembra na ogled 
razstava slik Milene Roštohar, ki ustvarja na svoji domačiji 
v Krajnih Brdih pri Blanci. Članica društva likovnikov Oko Kr-
ško je do sedaj sodelovala na številnih skupinskih razstavah, 
tokrat pa svoja 
dela že drugič 
predstavlja na 
samostojni raz-
stavi v Sevnici. 
S slikanjem se 
je spogledova-
la že v šolskih 
klopeh, zadnja 
leta pa posta-
ja slikanje nje-
na strast. Naj-
več ustvarja v 
akrilu na pla-
tnu, kjer se tokrat bohoti sevniški grad, na travniku žarijo 
makovi cvetovi, breze se lesketajo v jesenskih barvah, čolni 
in jadrnice pa poudarjajo barvitost morja. 

Tanja Grabrijan

SEVNICA – V četrtek, 14. no-
vembra, je potekalo v prosto-
rih Knjižnice Sevnica literar-
no srečanje s pisateljico Zoro 
Tavčar, ki je v mesecu okto-
bru praznovala častitljivih 80 
let. Besedna umetnica je s 
številnimi anekdotami iz svo-
jega bogatega in razgibanega 
življenja polepšala večer ma-
loštevilnim obiskovalcem li-
terarnega srečanja v sevni-
ški knjižnici, kjer je na kratko 
predstavila tudi svoje najno-
vejše pripovedno delo Kroži, 
kroži galeb, v katerem je opi-
sala nekaj posebnih trenutkov 
iz svojega življenja. 
Zelo plodovita pisateljica, 
esejistka, prevajalka, pesni-
ca in pedagoginja Zora Tavčar 
se je rodila v Loki pri Zidanem 
mostu, kjer je odraščala in ka-
mor se tudi po poroki z zamej-
skim pisateljem Alojzem Re-
bulo še vedno zelo rada vrača. 
Po zaključenem študiju na Fi-
lozofski fakulteti v Ljubljani 
iz svetovne književnosti z li-
terarno teorijo in slovenske-
ga jezika s književnostjo, se 
je po poroki preselila na Trža-
ško, kjer je doktorirala na ka-
toliški univerzi v Milanu s tezo 
Leopardi pri Slovencih. Pouče-
vala je na slovenskih srednjih 
šolah do upokojitve leta 1988, 
a hkrati je svoj čas namenila 
tudi prevajanju, urednikova-
nju in pisanju. Svojo bogato 
literarno pot je začela s po-
ezijo in nadaljevala s kratko 
prozo, ki jo je objavila v knji-
gi Ob kresu življenja. Izdala je 
knjigo mladostnih spominov z 
naslovom Veter v laseh, knjigo 
o ženskih imenih, zbrala po-
govore z znamenitimi Sloven-
ci doma in po svetu, napisa-

Milenine Podobe narave

Milenine slike so občudovali sošolci.

Srečanje z Zoro Tavčar

la šest mladinskih povesti ter 
opravila nekaj prevodov. Lo-
čani, pa tudi ostali prebivalci 
sevniške občine so zelo pono-
sni, da Zora Tavčar in njen so-
prog še vedno pogosto priha-
jata v Loko, saj pravita, da v 
teh krajih najdeta svoj mir in 

ustvarjalni navdih. Literarna 
dela Zore Tavčar so v mesecu 
novembru na ogled v prostorih 
Domoznanske zbirke sevniške 
knjižnice.

Smilja Radi, 
foto: Petra Biderman

Pogovor z Zoro Tavčar je vodila knjižničarka Jožica Prah.

POROČILI
SO SE

Alojz in Ivana Sporar, Arto 
– obred zlate poroke,
Alen Graša in Iva 
Vočanec, oba iz Črmošnjic 
pri Stopičah.

ČESTITAMO!

•

•

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

Mateja Vresk, Loka pri 
Zidanem Mostu – dečka,
Sabina Herakovič, 
Mihalovec – deklico,
Petra Gošek, Rajec – 
deklico,
Darinka Bratkovič, 
Kostanjevica – deklico,
Tina Šegš, Sevnica – 
deklico,
Tatjana Cerovšek, Cirje – 
dečka,
Andreja Gričar, Krško – 
dečka, 
Anica Koretič, Veliki 
Podlog – deklico,
Nataša Lukše, Oštrc – 
dečka,
Špela Trplan, Sevnica – 
dečka.
Irma Jurejevčič, Boršt – 
deklico,
Nataša Brajdič Slivšek, 
Gorenja vas – dvojčici,
Ružica Serdarušić Lebo, 
Brežice – deklico,
Silva Babič, Lastnič – 
dečka. 

ČESTITAMO! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KRŠKO - V izpovedi je poslu-
šalce popeljala etno skupi-
na Sedef. Udobno nameščeni 
na sedežih so se lahko prepu-
stili nežnim zvokom tradici-
onalnih bosanskih balad sev-
dalink, ki so pripovedovale o 
neuslišanih ljubeznih in bo-
lečih hrepenenjih. Sedef je s 
svojo bogato domišljijo oživel 
bosansko tradicijo na zelo ka-
kovosten in svoj način, člani 
zasedbe so pokazali izjemno 
strast in bosansko tradicijo 

prepletli še z drugimi žanri, 
španskim flamenkom in so-
dobni ritmi. Vokalistka Maša 
Pašovič (na fotografiji) je dala 
glasbi poseben ton, morda ti-
sti »patos«, ki ga lahko začu-
timo ob balkanski glasbi. Izje-
mna kitarista, Tilen Stepišnik 
s svojim dodatkom flamenka 
in Šemsudin Džopa s kitar-
sko ritmično spremljavo, sta 
ustvarjala dinamiko, ki je še 
podkrepila zgodbe bosanskih 
ljubezni. Petra Onderufo-
va je dodala globino z violon-
čelom in Sergej Randželović 
strast z ritmi na tolkalih cajo-
nes, djembi in drugih manjših 
glasbilih, z izvedbo pa je tudi 
obarval glasbo s turškim oku-
som.  B. Špacapan

Bosanske 
ljubezenske 
izpovedi

SROMLJE – V soboto, 18. oktobra, so prizadevni in ak-
tivni člani in članice Turističnega društva Sromlje, ki jim 
predseduje Anica Kranjčič, pripravili že 7. pohod po Sro-
meljski pešpoti. Udeležilo se ga je 1.500 pohodnikov, ki 
so iz vseh strani Slovenije prispeli na sromeljske griče. 
Ob poti je pohodnike čakalo tudi sedem postojank, na 
katerih so jih poleg bogatih okrepčil pričakali tudi pev-
ci Moškega pevskega zbora Sromlje, Ansambel Zdravica, 
Moški pevski zbor Kapele, Ljudski pevci Sromlje in za za-
ključek tudi Brežiški flosarji, saj se je druženje dolgo v 
noč nadaljevalo na prizorišču pred Domom krajanov ob 
golažu in sromeljski vinski kapljici. M. K. M. 

Matevž Sodič s Ponikve pri Veliki Dolini je 16. novembra 
dopoldne našel jurčka, težkega kar 2,62 kg in s premerom 
40 cm. Kljub tem dimenzijam je bil jurček popolnoma 
zdrav, srečni najditelj pa je z njim takole ponosno poziral. 

KOSTANJEVICA NA KRKI, RAKA – V mrzlem, a sončnem ne-
deljskem jutru se je pred gostiščem Žolnir v Kostanjevici 
na Krki zbralo skoraj 300 pohodnikov, ki so se udeležili tra-
dicionalnega, že osmega po vrsti čebularskega pohoda na 
Rako v organizaciji Planinskega društva Polom Kostanjevica 

na Krki. Pohodniki – poleg domačinov so se ga udeležili tudi 
iz Novega mesta, Celja, Štor in Ljubljane – so dobrih 12 kilo-
metrov dolgo pot skozi Krakovski gozd skupaj s postanki za 
okrepčilo premagali v štirih urah, na cilju pa jih čakala še 
pogostitev.  P.P.

Čebularski pohod 

Pohodniki na štartu
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jedilni servis - 30 delni

DVD Mercator

10/1

Pri nakupu

nad 200 EUR

nad 60 EUR

LCD TV
Philips 42PFL3312

diagonala 107 cm,

599,99 EUR

Regal Stil
fiksni sestav, korpus in ličnice bukev-B3, stranice debeline 33 mm,
robovi obdelanimi z 1 mm ABS, dim.: 262 x 200 x 57 cm
Redna cena: 470,00 EUR

423,00 EUR

 10%
prihranka

Pralni stroj
Bosch WAA 24261BY
energijski razred A+, A, B, 

dim. v/š/g: 85 x 60 x 59 cm
Redna cena: 471,12 EUR

299,90 EUR

OTVORITEV, KI RAZVESELJUJE ...

• zabavala vas bo Natalija Kolšek
• izkoristite izjemno otvoritveno ponudbo do 10. 12. 2008

• vsak kupec prejme darilo 10 DVD medijev ali jedilni servis  
 (ob nakupu nad 60 ali nad 200 EUR)

• vsem kupcem, ki boste na dan 28. 11. 2008 opravili nakup   
 s kartico Mercator Pika, bomo podarili dvakrat toliko pik

Vabljeni na otvoritev prenovljenega
Centra v petek, 28. novembra 2008,
od 10. ure dalje.

 36%
prihranka
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Investicijski projekti na 
državnem cestnem omrežju
Na območju občine Sevnica se poleg ureditev, ki spadajo v okvir gradnje akumulacijskega bazena za hi-
droelektrarno Blanca, trenutno izvajajo trije večji investicijski projekti na državnem cestnem omrežju. 
V ponedeljek, 17. 11., je bil namenu predan rekonstruiran odsek regionalne ceste s pločnikom skozi 
naselje Orehovo, v četrtek, 27. 11., ravno tako obnovljen odsek regionalne ceste skozi Krmelj, v izva-
janju pa je tudi ureditev Kvedrove ceste v Sevnici z obojestranskimi pločniki in kolesarskimi stezami.

Ribiška družina Radeče, s ka-
tero zelo dobro sodeluje tudi 
Ribiška družina Sevnica, bo 
junija prihodnje leto organi-
zator 15. evropskega prven-
stva v lovu rib s plovcem. Ker 
projekt presega društvene in 
občinske meje, se bo v orga-
nizacijo tekmovanja po svo-
jih močeh vključila tudi Ribi-
ška družina Sevnica. Nekatere 
njihove aktivnosti bo podpr-
la tudi Občina Sevnica in Kra-
jevna skupnost Loka, saj se bo 
tekmovanje odvijalo na ob-
močju akumulacije hidroelek-
trarne Vrhovo, ki deloma sega 
tudi na območje omenjene 
krajevne skupnosti.

Na temo trenutnih in pla-
niranih ureditev na držav-
nem cestnem omrežju je 
bil na Občini sestanek župa-
na Srečka Ocvirka, odgovor-
nih delavcev občinske upra-
ve ter zunanjih sodelavcev 
z direktorjem Direkcije Re-
publike Slovenije za ceste 
mag. Gregorjem Fickom s 
sodelavci. Praksa tovrstnih 
sestankov je na Občini Sev-
nica že večletna in izkazuje 
se kot najuspešnejši način za 
uskladitev planiranja prepo-
trebnih prometnih ureditev 
na območju občine, zlasti z 
vidika prometne varnosti in 
urejenosti krajev.

Na sestanku so bile obravna-
vane znane in aktualne po-
trebe za posege na držav-
nem cestnem omrežju, ki 
so:

ureditev izvennivojskega 
križanja s trebanjsko žele-
znico v Boštanju,
gradnja pločnika na Radni 
od brvi čez Savo, do odce-

•

•

pa za Lukovec,
izgradnja novega mostu čez 
Savo med Logom in Sevnico 
ter ukinitev nivojskih pre-
hodov na Gobavcah,
protihrupna zaščita dvorca 
Impoljca,
gradnja novega nadvo-
za nad glavno železnico v 
Šmarju z navezavo na Sa-
vsko cesto,

•

•

•

pločniki Planinska,
razširitev vozišča na odsekih 
Loka-Račica in Breg-Šentjur, 
z izgradnjo pločnikov,
dokončanje ureditev Ore-
hovo,
nadaljevanje ureditev Kve-
drove ceste v Sevnici,
razširitev vozišča skozi Dol-
nje Brezovo, z izgradnjo 
pločnikov,

•
•

•

•

•

gradnja rondoja pri Barbari 
v Krmelju,
dokončanje ureditev regio-
nalne ceste v Krmelju,
razširitev vozišča od Krme-
lja do Šentjanža,
razširitev vozišča in gradnja 
pločnika od Šentjanža do 
Glina,
sanacija poškodb regionalne 
ceste v Impoljskem grabnu,
gradnja pločnikov v Tržišču,
gradnja pločnikov čez nad-
voz Orehovo.

S strani Občine je bila na se-
stanku izražena velika pri-
pravljenost za sodelovanje 
z Direkcijo pri umešačanju 
navedenih ureditev ter pre-
dan poziv za preučitev mo-
žnosti povečanja deleža 
financiranja s strani Ministr-
stva za promet za tiste ure-
ditve, ki zvišujejo prometno 
varnost pešcev in kolesarjev 
v naseljih.

•

•

•

•

•

•
•

Mag. Gregor Ficko in Bojan Papler z županom Občine 
Sevnica (vir: foto arhiv Občine)

Pričetek dela Skupnega 
prekrškovnega organa
Posavske občine nadaljujejo aktivnosti v zvezi z zagotavlja-
njem pogojev za pričetek dela prekrškovnega organa. Opre-
mljeni prostori čakajo na zaključek dela komisije, ki izbi-
ra kadre, ki bodo opravljali delo inšpektorjev in redarjev. 
Zakon o občinskem redarstvu določa, da morajo občine iz-
delati občinski program varnosti kot podlago za organiza-
cijo in delo redarske službe. Program se izdeluje na osnovi 
ocene varnostnih razmer, zato se je župan Srečko Ocvirk o 
tej problematiki pogovarjal s komandirjem Policijske posta-
je Sevnica Milanom Sušinom. Občina Sevnica je že pričela s 
pripravo programa varnosti.

Kanalizacija in skupna čistilna 
naprava Dolnje Brezovo
Občina Sevnica kot investitor projekta kanalizacije in skupne 
čistilne naprave Dolnje Brezovo je že pred časom izdala sklep 
o izboru najugodnejšega izvajalca za izgradnjo kanalizacije in 
čistilne naprave. Na omenjen sklep je prispela pritožba enega 
od ponudnikov. Na osnovi zakonodaje je Občina Sevnica izdala 
ponoven sklep o izboru najugodnejšega izvajalca v prejšnjem 
tednu. Občina Sevnica tako nadaljuje postopek izbora izva-
jalca na osnovi obstoječega javnega razpisa, objavljenega v 
Uradnem listu RS. Občina Sevnica se dogovarja z Ministrstvom 
za okolje in prostor glede financiranja izvedbe kanalizacije in 
skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo. Lokalna skupnost naj 
bi projekt financirala v višini 10 % in DDV, ostalo pa skladno s 
sklepom Vlade RS Ministrstvo za okolje in prostor.

Sestanek na temo projektne 
dokumentacije za OŠ Tržišče
19. novembra so se župan in predstavniki oddelkov za oko-
lje in prostor ter družbene dejavnosti sestali z Borisom Bri-
škim, zmagovalcem javnega natečaja za izbiro najprimer-
nejše rešitve za gradnjo novega objekta OŠ Tržišče. Na 
sestanku so se dogovarjali o podrobnostih glede izdelave 
projektne dokumentacije. V prihodnjih dneh se bo pripravil 
predlog pogodbe s terminskim planom in predvideno finanč-
no konstrukcijo. Vse podrobnosti, ki so vezane na sklenitev 
pogodbe z izdelovalcem projektne dokumentacije, bodo do-
končno dorečene v 14 dneh.

Sodelovanje Kozjanskega 
parka z Občino Sevnica
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, vodja oddelka za go-
spodarske dejavnosti na občini Vlasta Kuzmički ter direk-
torica zavoda KŠTM Petra Pozderec so se v ponedeljek, 10. 
novembra sestali na občini z Ivom Troštom, direktorjem 
Javnega zavoda Kozjanski park. Kozjanski park je območje, 
veliko 206 km², s statusom regijskega parka in je najve-
čji regijski park v Sloveniji. Kozjansko je pokrajina, katere 
meje niso natančno definirane. Pogovor je tekel v smeri po-
vezovanja in sodelovanje Kozjanskega parka z Občino Sevni-
ca ter nasploh o delovanju samega parka. 

Modernizirane ceste so se 
razveselili krajani Orehove-
ga in Rogačic, na najdišču 
Ajdovski gradec je bila otvo-
ritev obnovitvenih del, na-
menu je bil predan stano-
vanjski objekt na Planinski 
cesti 25, krajani Krajevne 
skupnosti Primož in vaščani 
Preske pa so veseli, da jim 
je z ureditvijo vodovoda Pri-
mož omogočena kvalitetnej-
ša oskrba s pitno vodo. Dne-
ve odprtih vrat so pripravili 
v Trubarjevem domu upoko-
jencev v Loki ter v progra-
mu Socialna vključenost za 
invalide v podjetju INDE. 
Ljubitelji šaha so se pome-
rili v hitropoteznem šaho-
vskem turnirju za pokale Mi-
lana Majcna, na Razborju pa 
so priredili Razborski večer. 
Osrednja gostja, psihologi-
nja Nina Kosel je spregovo-
rila o tem, čemu vse v življe-
nju namenjamo svoj čas, v 
programu pa sodelovali tudi 
Šentlenartski pobje ter dru-
žina Kišek iz Radeč z raz-
stavo umetniških izdelkov 
iz lesa. Zbrane je pozdravil 
tudi župan Srečko Ocvirk.

Dan slovenskih splošnih 
knjižnic

Prireditve ob prazniku

Otvoritev vodovoda Primož (vir: foto arhiv Občine)

Otvoritev ceste v Rogačicah (vir: foto arhiv Občine)

V počastitev dneva slovenskih splošnih knjižnic, ki ga obele-
žujemo 20. novembra, so knjižnice po Sloveniji organizira-
le številne prireditve. Praznik knjižnic so v sevniški knjižni-
ci obeležili s povabilom pisatelja Slavka Pregla na pogovor 
z srednješolskimi bralci. V letošnjem letu so splošne knjižni-
ce objavile literarni natečaj v pisanju zgodb na temo Zgod-
be iz knjižnice. Na natečaju je sodelovala tudi Sevničanka 
Janja Račič. Njeno zgodbo z naslovom Drugi svet je tričlan-
ska komisija uvrstila med najboljše in objavila v prvem lite-
rarnem zvezku Zgodbe iz knjižnice. Praznovanje dneva knji-
žnic je namenjeno predvsem promociji dejavnosti splošnih 
knjižnic, pridobivanju novih uporabnikov in opozarjanju na 
vlogo, ki jo imajo knjižnice v slovenskem prostoru.

Igrišča v Mirnski 
dolini
Župan Srečko Ocvirk se je 
sestal s predstavniki Krajev-
nih skupnosti Krmelj in Trž-
išče ter direktorico Zavoda 
za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Petro 
Pozderec glede postavitve 
igrišč z umetno travo na ob-
močju Mirnske doline. Na se-
stanku so se seznanili z inte-
resi lokalnih skupnosti v zvezi 
s tem ter dogovorili poti ure-
sničevanja teh projektov. 

15. EP v lovu rib s 
plovcem

Ajdovski gradec je najbolj 
raziskana poznoantična oz. 
starokrščanska rimska na-
selbina na Slovenskem, ki je 
nema priča o zatonu antike in 
o obdobja preseljevanja ljud-
stev iz 5. in 6. stoletja tudi na 
naša tla. V središču naselbine 
sta stali dve enoladijski cer-
kvi. Cerkvene stavbe je obda-
jalo sedem stanovanjskih hiš 
in vodni zbiralnik s prostorni-
no 120.000 litrov. 

Obnovljen arheološki park Ajdovski gradec 
VRANJE PRI SEVNICI – Pri Micini, s slamo kriti hiši v Vranju pri Sevnici, je potekala v torek, 18. novembra, otvoritev v 
letošnjem letu obnovljenega arheološkega parka Ajdovski gradec. Le-ta leži na podolgovatem kopastem griču nad vas-
jo Vranje severovzhodno od Sevnice. 

Na Ajdovskem gradcu (o njem 
so posneli tudi zanimiv film) 
so v minulih mesecih potekala 
intenzivna obnovitvena dela – 
ureditev poti, obnovitev zbi-
ralnika vode ter krstilnega ba-
zenčka. Pretežni del sredstev 
dobrih 57 tisoč evrov vredne-
ga projekta je Občina Sevnica 
pridobila preko javnega razpi-
sa Ministrstva za kulturo. V ob-
novi arheološkega parka Ajdo-
vski gradec je sodeloval Zavod 

Poznoantična rimska naselbina Ajdovski gradec nad 
Vranjem pri Sevnici 

za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enote Ce-
lje ter Narodni muzej Sloveni-
je (v letih 1970–1985 so se pod 
vodstvom arheologa dr. Timo-
teja Knifica na tem območju 
izvajala sistematična arheolo-
ška izkopavanja). Sedaj vodi 
na Ajdovski gradec nad vasico 
Vranje pri Sevnici na novo ure-
jena, varna, s peskom utrjena 
pot s stopnicami iz železniških 
pragov na strmini. Vzhodna 

dohodna pot se prične vzpe-
njati desno od stare Micine 
hiše, ohranjenega etnološke-
ga objekta, v vasi Vranje in 
vodi čez travnik ter nato za-
vije levo proti gozdu do skal-
nega grebena. Pot se nadalju-
je ob grebenu do vzhodnega 
obrambnega stolpa in dalje po 
arheološkem parku, s katere-
ga se  širi lep razgled. 

Smilja Radi, 
foto: Ljubo Motore
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Župan Franc Bogovič se je z nekaterimi krškimi gospodar-
stveniki sredi novembra mudil v Romuniji, v občini Cerna-
voda. Ta prav tako kot Krško sobiva z nuklearno elektrarno, 
ki pomeni stično točko obeh, od letošnjega poletja pobra-
tenih mest. 

Tokratni obisk je bil predvsem namenjen vzpostavitvi kontaktov 
med elektrarnama pa tudi med podjetji, ki z njima sodeluje-
jo. Delovnega obiska so se iz občine Krško udeležili predstavni-
ki podjetja Numip, Kostak, Gaz ter Srednje šole Krško. Po izme-
njavi izkušenj so si v Cernavodi ogledali še deponijo, obiskali 
jedrsko elektrarno in še nekaj podjetij. Tovrstno mednarodno 
sodelovanje bo občini Cernavoda v pomoč pri bodočem razvoju, 
ki si ga želijo vzpostaviti po vsem času, ko so za njim zaostaja-
li, je poudarila tamkajšnja županja. 

OBJAVA PREDNOSTNE LISTE UPRAVIČENCEV 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ 

OBČINE KRŠKO V NAJEM

Občina Krško na podlagi določil Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 
34/04 in 62/06) in 6. Javnega razpisa za dodelitev ne-
profitnih stanovanj v najem objavlja prednostno listo 
upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine 
Krško v najem. Prednostna lista je objavljena na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si ter na oglasni deski 
Upravne enote Krško.  

Franc Bogovič, župan

Vprašanje svetnika Liste za razvoj mojega kraja Jožeta Habinca se 
je nanašalo na izgradnjo pločnika na relaciji rondo pri novem mostu 
HE Krško in povezavo levega pločnika z Valvasorjevim nabrežjem. Od-
delek za gospodarske dejavnosti Občine Krško pojasnjuje, da je bilo 
sofinanciranje gradnje pločnika predvideno že v letu 2008. Glede na 
to, da še ni  izdelana projektna dokumentacija pločnika, ki bo Valva-
sorjevo nabrežje povezal z novim mostom ter še ni izvedena poveza-
va vodovoda Rore - HE Krško, v tem letu ne bo možno izvesti ureditve 
pločnika. Omenjeno investicijo vodi Infra d.o.o. 
Svetnik Jože Habinc je zahteval tudi odgovor na vprašanje, kdaj bo 
zgrajen pločnik na Cesti 4. julija (od hiše Bogovič do križišča Strma 
pot - C.4.julija).  Občina Krško odgovarja, da je za celotno ureditev 
ceste bila s strani naročnika, Infra d.o.o., izdelana projektna doku-
mentacija, ki zajema tudi izdelavo pločnika Cesta 4. julija - Bogovič. 
Občina Krško je že izvedla izbor in  podpisala pogodbo z izbranim iz-
vajalcem. Z deli naj bi začeli še letos in zaključili v začetku priho-
dnjega leta.  
Vprašanje svetnika se je v nadaljevanju nanašalo tudi na program iz-
gradnje pločnikov na Zdolski in Kremenski cesti, s tem da bi bil spre-
menjen vrstni red izgradnje pločnikov v okviru programa proračuna 
Občine Krško in KS mesta Krško. Občina Krško pojasnjuje, da je za  
pločnik ob Zdolski cesti v zaključni fazi priprave projektna dokumen-
tacija. V letu 2008 je predvidena povezava pločnika od križišča Sremi-
ške  ceste do trgovine na Resi. Za pločnike na Kremen pa je potrebno 
najprej izdelati projektno dokumentacijo in odkupiti zemljišča, tako 
da v tem letu kljub spremembi vrstnega reda izgradnja ni možna.  
Svetnik Jože Habinc je tudi predlagal, da se za leto 2008 predvide-
na gradnja pločnikov na Vrbinski cesti zamenja za vrstni red izgra-
dnje pločnikov v korist pločnikov na Zdolski in Sremiški cesti. Ob-
činska uprava pojasnjuje, da je bila izgradnja pločnika predvidena 
v obdobju  2008-2010. Projektna dokumentacija je zaključena, vre-
dnost projekta pa presega finančni okvir predvidenih sredstev. Ome-
niti je potrebno, tudi težavo pridobitve potrebnega zemljišča, ki je 
v zasebni lasti. Predlog za spremembo bo Občina Krško obravnavala v 
okviru proračuna za leto 2009. 

Na 24. seji Občinskega sveta je svetnica Slovenske ljudske stranke 
Mirela Zalokar zastavila vprašanje, kdaj in kako bodo potekala dela 
na neasfaltiranem delu ceste Pot na Armes. Občinska uprava poja-
snjuje, da je cesta Pot na Armes v programu investicijskega vzdrževa-
nja za leto 2008 in 2009. Dela se bodo pričela še ta mesec in zaključila 
v skladu z pogodbo v letu 2009, oziroma do konca leta 2008, v kolikor 
bodo to dopuščale vremenske razmere. 

Svetnica stranke DeSUS Olga Košir je zahtevala pojasnilo, kaj se je 
dogajalo s pritiskom v vodovodnih ceveh na dovškem vodovodu v pole-
tnih mesecih. Prišlo je namreč do izliva vode (skozi ventile) v več sta-
novanjskih stavbah ob cesti v Dovško in v šoli na Senovem. Upravlja-
lec vodovodnega omrežja družba Kostak d.d. pojasnjuje, da so takoj, 
ko so opazili motnost vode na sistemu za oskrbo s pitno vodo Senovo 
– Brestanica, pristopili k reševanju težav. Očistili so vodni rezervoar 
Petanov hrib, ki med drugim napaja tudi cevovod na cesti proti Dov-
škem. Obe vodni celici so morali izprazniti in očistiti. Zaradi same na-
rave dela pa ni prišlo do povečanja pritiska v ceveh, zato ni možno, 
da bi prišlo do okvar na števcih oziroma vodomerih ter armaturah. O 
kakršnikoli škodi pri uporabnikih pa niso dobili informacije. Vse mo-
rebitne uporabnike, ki bi se v prihodnje soočali z okvarami na vodo-
merih in armaturah, pa prosijo, da pokličejo operativno službo enote 
vodovod, saj lahko le s sprotnim reševanjem težav dosežejo zadovolj-
stvo vseh uporabnikov.   
Svetnica je zahtevala tudi pojasnilo, zakaj Kostak nima dežurne eki-
pe za nujna popravila tudi v nočnem času.  Družba Kostak d.d. ima 
organizirano stalno pripravljenost na domu, na katero so razporeje-
ni delavci, ki izvršujejo vse potrebne ukrepe ter naloge za gospodar-
ske javne službe, s ciljem, da nemoteno funkcionirajo in da ni pov-
zročena škoda. Ker se v nočnem času praviloma ne vidi narava okvare 
in je nemogoče zagotoviti tudi ostale sodelujoče, predvsem izvajal-
ce gradbenih del, se v primeru manjših okvar le-ta začasno lokalizira 
in se pristopi k reševanju naslednje jutro. V primeru izrednih razmer 
(npr. prekinitev oskrbe za večje število uporabnikov) pa se interven-
tno vpokliče vse sodelujoče za popravilo.

Na vprašanje svetnika SNS Dušana Šiška, ali se kdo vpraša, koliko go-
riva pokurijo avtomobili in koliko stanejo zamude pri sanaciji regio-
nalne ceste Krško - Brežice, oddelek za gospodarsko infrastrukturo 
odgovarja, da dela potekajo v skladu z navodili in zahtevo nadzorne 
službe DDC, ki izvaja nadzor za Direkciji republike Slovenije za ceste. 
Obseg dela se je zaradi načina izvedbe iz predvidenih 1.500 m2 pove-
čal na dejanskih 4.000 m2 s ciljem, da se sanirajo mrežne razpoke na 
čim večji površini vozišča. Promet je v osnovi urejen s semaforji, v 
času premikov iz lokacije na novo lokacijo pa se je uporabljalo ročno 
usmerjanje prometa. Dela so bila končana konec septembra. 

Svetnik Liste za razvoj mojega kraja Jože Habinc je občinsko upra-
vo prosil za pojasnila glede izvedbe sanacije prostora bivše tovarne 
celuloze. Vprašal je tudi, ali ima podjetje Vipap načrte za druge pro-
grame proizvodnje na tem prostoru. Občina Krško je v okviru pripra-
ve občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine v 
septembru 2008 pozvala podjetje Vipap Videm Krško d.d., da posre-
duje svoje razvojne potrebe – vizijo razvoja območja podjetja, za na-
daljnjo obravnavo pri pripravi OPN občine Krško. V okviru spremembe 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško v letu 
2006 je bilo povedano, da se tovarna nahaja na pomembni, osrednji 
lokaciji mesta ter da bo za umeščanje novih dejavnosti na območje 
Vipapa  ter razvoj tega prostora, ob katerem bo potekala obvozna ce-
sta mesta Krško, potrebno izdelati strokovne podlage, na podlagi ka-
terih se bo pristopilo k izdelavi novih prostorskih dokumentov. Obči-
na Krško je s strani podjetja Vipap Videm Krško prejela pojasnilo, da 
bo odstranjevanje opreme in objektov namenjenih nekdanji proizvo-
dnje celuloze potekalo še nekaj let. Podjetje je podalo tudi stališče, 

da območje nekdanje proizvodnje celuloze ostane industrijsko obmo-
čje. Podjetje ne načrtuje širitve izven meja obstoječega proizvodne-
ga kompleksa, razen dostopov na vodne vire (vodnjaki, savsko črpali-
šče) in cestno priključitev na novo obvozno cesto. 

Pobuda Rudija Smodiča, svetnika LDS, se je nanašala na ureditev 
gradu Turn v Brestanici. Svetnik je podal pobudo, da Občina Krško pri-
stopi k dopolnitvi že izdelanega projekta »Celostna prenova gradu 
Rajhenburg« v projekt »Celostna podoba obnove gradov Rajhenburg 
in Turn« in se nato prijavi na razpis Ministrstva za kulturo, za korišče-
nje EU sredstev. Občina Krško je pobudo za ureditev gradu Spodnje-
ga gradu v Brestanici pozdravila in potrdila, da Ministrstvo za kulturo 
izvaja več instrumentov za dodelitev sredstev Evropskega regionalne-
ga sklada. Med njimi je v letu 2009 predviden tudi instrument - javni 
razpis za kulturne spomenike v lasti občin. 
Predpogoj za prijavo na omenjen razpis je, da je objekt razglašen za 
kulturni spomenik. V primeru Spodnjega gradu v Brestanici je ta gra-
jska stavba sicer vpisana kot kulturna dediščina v Register nepremične 
kulturne dediščine, ni pa razglašena za kulturni spomenik. Pri prija-
vi na javni razpis bodo imeli prednost kulturni spomeniki, ki po meri-
lih spomeniško-varstvene stroke sodijo med najpomembnejše v Slove-
niji in so kot taki razglašeni za kulturne spomenike državnega pomena. 
Po mnenju pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Ljubljana, ima Spodnji grad v Brestanici s svojimi la-
stnostmi pomembno kulturno vrednost na lokalnem nivoju in kot tak 
dosega pogoje za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena, 
ne pa državnega. Iz tega sledi, da za grad Turn do prijave na javni razpis 
za kulturne spomenike v lasti občin ni mogoče časovno izvesti potrebne 
razglasitve za kulturni spomenik, niti ni mogoče izdelati investicijske in 
projektne dokumentacije, ki bo osnova za prijavo na razpis, vprašljiva 
pa je tudi ideja o priključitvi projekta prenove Spodnjega gradu h gra-
du Rajhenburg, saj bi slednjemu zniževali njegovo izjemno arhitektur-
no in kulturno-zgodovinsko vrednost, ki jo ima kot spomenik državnega 
pomena, in se izpostavili večjemu riziku glede uspeha na javnem razpi-
su. Grad Rajhenburg že ima potrebno dokumentacijo za prijavo na raz-
pis, ki naj bi bil v začetku leta 2009. Razširjeni prijavi tudi ne bi bila 
naklonjena trenutna politika na Ministrstvu za kulturo, ki krči sredstva 
za take namene. Zato se moramo zavzemati, da na razpisu uspemo vsaj 
z zgornjim gradom. Glede na navedeno bo oddelek za družbene dejav-
nosti Občine Krško v letu 2009 izvedel postopek za razglasitev Spodnje-
ga gradu v Brestanici za kulturni spomenik.

Svetnik Posavske unije mladih Metod Šerbec je v imenu stanovalcev 
bloka na Kovinarski 11, 11a, in 11b občinsko upravo prosil za posredo-
vanje vprašanja na Stanovanjski sklad RS, ki je lastnik večine stano-
vanj - na kakšen način in kdaj časovno se bo izvedla investicija v 6 kle-
tnih stanovanjih, da bodo le-ta dobila uporabno dovoljenje? Zanimalo 
jih je tudi, kje v obstoječem objektu naj bi bili skupni prostori za dru-
ženje, ki jih ni zaradi omenjenih neuporabnih stanovanj? Stanovanjski 
sklad je podal naslednjo obrazložitev: »Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije (SSRS) že dlje časa izvaja intenzivne aktivnosti za sana-
cijo objekta Kovinarska 11 do 11 b v smislu celotne sanacije objekta 
kot tudi pridobitve uporabnega dovoljenja za shrambe v kleti pred-
metnega objekta. SSRS je do sedaj vložil že obsežna finančna sredstva 
(272.361,70 €) za potrebo dokončne sanacije objekta, ki je v relativ-
no slabem gradbeno fizikalnem stanju (visoka stopnja izgube energi-
je) glede na leto dokončanja. Sam predmetni objekt v več vidikih ne 
izpolnjuje pogojev za primerno obratovanje, zato si SSRS zelo priza-
deva izpolniti pričakovanja najemnikov stanovanj v lasti SSRS kakor 
tudi kupcev stanovanj, ki so le-to lastninsko pravico pridobili z naku-
pom stanovanj od SSRS. 
V tem smislu je bil SSRS pobudnik razgovorov s predstavniki občine ka-
kor tudi s predstavniki Upravne enote, pod katero spada pristojnost 
izdaje potrebnih dovoljenj in soglasij. SSRS je zato plačal in pridobil 
vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za 
shrambe v kleti, vendar je pri pridobivanju oziroma zagotavljanju za-
konsko zahtevanih parkirišč naletel na določene težave. SSRS namreč 
zaradi svojega delovanja v smislu dobrega gospodarja in racionalnosti 
pri izvajanju tega projekta žal ni mogel sprejeti ponudbe občine, ki 
je predlagala odškodnino za služnost parkirnih mest. Predlog sklada 
je še vedno, da Občina Krško predmetna parkirišča odstopi v omeje-
no trajno in brezplačno služnost, SSRS pa posledično zaprosi za ustre-
zna dovoljenja. Ob tem še na SSRS poudarjajo, da Sklad »prostorov za 
druženje« (pri čemer jim ni znano kaj je bilo s tem mišljeno«) v sklo-
pu izvajanja svojih dejavnosti sicer ne zagotavlja, kajti to ni zahte-
va zakonodaje.«

Vprašanje svetnika SNS Dušana Šiška je zadevalo podrobnejša po-
jasnila o organizaciji in plačilu izvajalcem lanskega silvestrovanja na 
prostem. Občina Krško pojasnjuje, da je organizator silvestrovanja na 
prostem Krajevna skupnost mesta Krško, Občina Krško pa že vsa leta 
pristopa k organizaciji dogodka kot sofinancer. Samo silvestrovanje je 
skozi leta preraslo iz enodnevnega dogodka v zelo obiskano tridnevno 
prireditev. Organizacija dogodka je zahtevna in za izvedbo potrebuje 
izvajalce, ki imajo z organizacijo tovrstnih dogodkov na prostem  zna-
nje in izkušnje. Zavod Regio, ki je bil v tem primeru izbran že nekaj 
let, se je izkazal kot odličen izvajalec in se je dokazal tudi s tem, da 
je prireditev iz enodnevnega silvestrovanja prerasla v tridnevni do-
godek, ki ga obiščejo ne samo občani naše občine, ampak širšega Po-
savja.  Številne pohvale in mnenja občanov potrjujejo, da izvajalec k 
stvari pristopa na pravilen način. O kriterijih izbora organizatorja sil-
vestrovanja pa odloča Krajevna skupnost mesta Krško. 

Odgovori na pobude in 
vprašanja svetnikov OS

O dobri praksi krških 
gospodarstvenikov v Romuniji

Krško zastopstvo na obisku v Romuniji

Po lanski ureditvi dveh  mostov na Senušah je Občina 
Krško to jesen zaključila še z deli na tretjem, 5,5 metrov 
širokem mostu. Za izgradnjo pločnika, postavitev 
varnostne ograje, asfaltiranje in ureditev dela struge 
potoka Kaček je Občina Krško namenila 92.000 evrov in 
s tem izboljšala prometno in poplavno varnost. 

Od Kalc do odcepa za Kočno je Občina Krško na celotni 
dolžini 400 metrov razširila vozišče v širini enega metra. 
Pred odcepom za Kočno je vozišče znižano za 50 cm ter 
na novo asfaltirano, urejene so tudi bankine. Občina 
Krško je s to 47.000 evrov vredno investicijo tako tudi na 
tem območju izboljšala vozne pogoje in preglednost.

Vozišče je sanirano tudi na relaciji Krško - Gora. 700 
metrov dolg odsek je v celoti tudi na novo preplasten. 
Investicija je vredna 30.000 evrov, sanirani pa so tudi 
posedki, ki so bili posledica prekomernih obremenitev.
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1.	 KULTURA
a)	 Ljubiteljska kultura – programi ter redna de-

javnost društev
b)	 Ljubiteljska kultura – organizacija, progra-

mov, izobraževanj in prireditev preglednega 
značaja

c)	 Ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spome-
nikov lokalnega pomena, lokalna javna infra-
struktura ter drugi programi kulture

Kontaktna oseba: Božena Devčič, 
tel. 07 4991 528, bozena.devcic@brezice.si

2. MLADINA
a)	 Programi in projekti s področja dejavnosti 

otrok in mladine
b) Urejanje prostorov za izvajanje aktivnosti 

mladih na podeželju
Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, 
tel. 07 4991 546, vilma.zupancic@brezice.si

3. SOCIALA IN ZDRAVSTVO
a)	 Socialno varstvo - programi
b) Zdravstveno varstvo – programi

Kontaktna oseba: Milka Benič, 
tel. 07 4991 541, milka.benic@brezice.si

4. ŠPORT
a)	 Programi športa
b) Urejanje športnih površin na podeželju

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, 
tel. 07 4991 546, vilma.zupancic@brezice.si

5. TURIZEM
a)	 Aktivnosti turističnih društev in zveze

Kontaktna oseba: Roman Matjašič, 
tel. 07 4991 516, roman.matjasic@brezice.si

6. VETERANSKE ORGANIZACIJE
a)	 Programi društev izgnancev
b) Ureditev obeležij izgnancem
c) Programi drugih veteranskih organizacij

Kontaktna oseba: Barbara Šoba, 
tel. 07 4491 539, barbara.soba@brezice.si

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi« in sicer z 
dnem 1. december 2008.

Roka za oddajo prijav na vse razpise je 15. januar 2009.

Odpiranje vseh prijav bo opravila posebna komisija, ki 
jo imenuje župan. Ugotavljanje pravilnosti in popolno-
sti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov 
bodo za posamezna področja opravile posebne strokov-
ne komisije, ki jih imenuje župan.

Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da bo tudi v 
letu 2009 objavljen županov Javni poziv za sofinanci-
ranje prireditev, praznovanj in pokroviteljstev, vendar 
pa bodo morali prijavitelji pred oddajo vloge na javni 
poziv izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev iz 
ostalih javnih razpisov občine – med drugim razpisov, ki 
so predmet te najave.

Ivan Molan
župan Občine Brežice

OBČINA BREŽICE NAJAVLJA

objavo javnih razpisov za 
sofinanciranje programov 	

in projektov z naslednjih prodorčij:

Občina Brežice obvešča vse ponudnike pridelkov in iz-
delkov s podeželja ter turističnih storitev, da lahko brez-
plačno oglašujejo svojo ponudbo in storitve ter promovi-
rajo ponudbo. Svoj oglas in predstavitev ponudbe lahko 
objavijo na spletnem portalu www.e-podezelje.com. 
Za več podatkov pokličite na Mladinski center Brežice 
(Gubčeva 10a, 8250 Brežice), telefon: 49 90 070 - kon-
taktna oseba Nataša Kalin ali pišite na elektronski na-
slov e-tocka@mc-brezice.si.

Suhi preizkusni zagon pome-
ni, da je po vgradnji vse hidro-
mehanske opreme in monta-
že elektroinštalacij pri čistilni 
napravi potrebno preizkusiti 
delovanje vse vgrajene opre-
me. Potrebno je prekontroli-
rati, če je vsa oprema pravil-
no vgrajena, na vseh agregatih 
se preverja kvaliteta in količi-
na olja, vode, hladilne tekoči-
ne, ki so potrebni za normal-
no obratovanje. Kontrolira se 
tudi pravilnost delovanja elek-
tromotorjev in s tem delovanje 
agregatov. Kontrola je name-
njena temu, da se ugotovi vsa-
ko morebitno nepravilno delo-
vanje posameznih elementov 
čistilne naprave in takoj odpra-
vi napake v delovanju. 

ČN Brežice poskusno obratuje
Čistilna naprava Brežice je začela poskusno delovati v petek, 7.11.2008. Poskusno delovanje, ki zajema tako suhi kot 
mokri preizkusni zagon, bo trajalo predvidoma šest mesecev. Na čistilno napravo, ki ima 13.500 enot, bo najprej v 
fazi obratovanja priključena le na mesto Brežice, postopoma pa se bodo priključevala tudi okoliška naselja. Projekt 
ČN Brežice je del uresničevanja načrta Občine Brežice, ki skrbi za ohranjanje okolja in kakovost življenja v občini.

Mokri preizkusni zagon ČN 
Brežice poteka tako, da se vsi 
bazeni napolnijo s čisto vodo 
do obratovalne višine, potem 
pa se postopoma vključijo 
vsi agregati. Njihovo delova-
nje se neprestano kontrolira, 
nadzoruje se tudi tesnjenje 

vseh zapor (zapornih orga-
nov). 

Na čistilno napravo Brežice 
bodo priključena naselja: Bre-
žice, Čatež ob Savi, Mostec, 
Bukošek, Sela pri Dobovi, Glo-
gov Brod, Cundrovec, Dobova, 

Gabrje pri Dobovi, Mali Obrež, 
Veliki Obrež, Mihalovec, Ri-
gonce in Loče. Projekt se že 
nadaljuje z izvedbo sekun-
darne kanalizacije Dobova, 
za katero se predvideva, da 
bo lahko že v naslednjem letu 
priključena na Čistilno napra-
vo Brežice.

Skupna vrednost izgradnje po-
trebne čistilne naprave Breži-
ce je 7.128.637,37 evrov, pri 
čemer je delež sredstev iz Ko-
hezijskega sklada Evropske 
unije, 50 %; delež sredstev iz 
državnega proračuna Republi-
ke Slovenije, 27,63 %, med-
tem ko 22,37 % predstavljajo 
sredstva iz proračuna občine 
Brežice.

Katera zakonodaja ureja vračila 
vlaganj v izgradnjo javnega tele-
komunikacijskega omrežja?
Vračilo vlaganj v telekomunikacij-
sko omrežje ureja Zakon o vrača-
nju vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje. Ta v 6. členu določa, da 
lokalna skupnost s predpisom do-
loči način sestave seznama, način 
ugotavljanja sorazmernih deležev 
vračila ter pogoje in roke vrača-
nja deležev, prejeto vračilo pa lo-
kalna skupnost vrne v celoti v dele-
žih, sorazmernih deležem vlaganj 
oseb, navedenih na seznamu, vra-
čati pa začne v roku 30 dni po pre-
jemu vračila od Slovenske odško-
dninske družbe d.d. 
Način izplačila ureja Odlok o nači-
nu in pogojih vračila vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje na 
področju Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 79/02 in 100/08). 

Kdo so upravičenci do vračila vla-
ganj v izgradnjo javnega teleko-
munikacijskega omrežja?
Upravičenci do vračila vlaganj so 
vsi tisti, ki so vlagali v javno te-
lekomunikacijsko omrežje v času 
od 1.1.1974 do 6.4.1998 ter so 
vloge za povračilo vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje 
pravočasno vložili na sedežu svo-
jih krajevnih skupnosti oz. so vlo-
ge posredovali na Državno pravo-
branilstvo v času od 19.09.2002 do 
vključno 12.10.2006.

Kako poteka postopek za vrača-
nje vlaganj v izgradnjo javnega 
telekomunikacijskega omrežja?
Postopki za vračanje vlaganj v te-
lekomunikacijsko omrežje v občini 
Brežice so se začeli že pred 6 leti. 
Najzahtevnejši del celotnega po-
stopka je bilo dokazovanje vlaga-
nja, kar je izjemno zahteven po-
stopek, saj so nekatera vlaganja 
trajal v obdobju več let, hkrati pa 
ni bilo dovolj dokumentacije za 
dokazovanje vlaganj. Navodila in 
zakonodaja glede vračanja vlaganj 
so kompleksna, saj so bila sproti 
dopolnjevana. Vloge za vračilo vla-
ganj so se začele reševati na pri-
stojnem pravobranilstvu šele v letu 
2008, v naši občini je dalo zahtev-
ke za vračilo okoli 3500 upravičen-
cev v okviru krajevnih skupnosti. 
Postopek vračanja vlaganj je že v 
zaključni fazi, poravnave že priha-
jajo v podpis na Občino.

Vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje
Na Občini Brežice smo pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja, ki smo jih prejeli od občanov in 
predstavnikov medijev. S tem želimo še dodatno informirati občane o poteku postopka in razjasniti zadevo. 

Kateri del vlaganj v izgradnjo 
javnega telekomunikacijskega 
omrežja se pravzaprav vrača?
Upravičencem se vrnejo sredstva 
vlaganj v deležu, ki bo sorazmeren 
njihovim vlaganjem. Vrača se zne-
sek, ki predstavlja dodatno vlaga-
nje v izgradnjo javnega telekomu-
nikacijskega omrežja, za katerega 
je bila sklenjena dodatna pogod-
ba. V skladu z zakonodajo se ne 
vrača obvezni prispevek za tele-
fonski priključek (ta se od skupne-
ga zneska vlaganja odbija, različno 
po posameznih obdobjih). 

Kako se določa višina vrnjenih 
zneskov vlaganj?
Kriteriji, na podlagi katerih so 
bili določeni zneski vračila vla-
ganj v telekomunikacijsko omrež-
je, so določeni v veljavni zakono-
daji - ZVVJTO-UPB4, Uradni list RS, 
št54/2007 in podzakonskih aktih. 
Znesek na posameznega vlagate-
lja je izračunan iz poravnave, ki je 
bila dosežena v pogajanjih na Dr-
žavno pravobranilstvo Novo mesto. 

Konkreten primer - za gradbeni od-
bor Globoko, leto 1995, je bila po-
godba podpisana med PTT NM in 
KS Globoko (ki je zastopala KS Ar-
tiče, Pišece, Šentlenart in Sromlje) 
za znesek po posameznem pri-
ključku 103.000,00 SIT (zaokrožen 
znesek). To je bil obvezni prispe-
vek za priključek v tistem obdo-
bju, ki se v skladu z zakonodajo ne 
vrača (se od skupnega zneska vla-
ganja odbija, različno po posame-
znih obdobjih). 
Interesenti so se na zboru dogo-
vorili, da bodo dodatno prispevali 
znesek 12.800 SIT (zaokrožen zne-
sek), solidarno, zaradi večjih raz-
dalj do posameznih hiš, kot je bilo 
predvideno. Ta znesek je bil dolo-
čen z dodatno pogodbo. In ta zne-
sek - za dodatno vlaganje se sedaj 
vrača. 

Na kakšen način se vračila vla-
ganj izplačujejo?
Občina Brežice obvesti KS, ko na 
račun prejme sredstva poravnave. 
KS so obstoječe sezname upravi-
čencev izpolnile in potrdile (verifi-
cirale). Sredstva za vračilo vlaganj, 
ki pridejo na račun Občine Breži-
ce, so nakazana na KS in na osebne 
račune upravičencev, kot je to raz-
vidno iz sklepa sveta KS in potrje-

nih seznamov upravičencev. 
Naloga Občine je le fizično izvrši-
ti plačila na podlagi na predpisan 
način sprejetih in potrjenih sezna-
mov končnih upravičencev. Občina 
je prevzela dodatno breme stro-
škov dela uslužbencev, ki se ukvar-
jajo z vračilom vlaganj, saj bodo ti 
plačani iz proračunskih sredstev in 
ne iz sredstev vračila vlaganj v te-
lekomunikacijsko omrežje.

Od kje so sredstva, ki se vračajo 
upravičencem?
V skladu z določbo 11. člena Za-
kona o vračanju vlaganj v teleko-
munikacijsko omrežje je vir finan-
ciranja vračanja vlaganj Slovenska 
odškodninska družba d.d., ki po-
ravnava obveznosti iz izvršilnih na-
slovov.

Zakaj vračil vlaganj ne izplačuje 
Telekom, ampak Občina?
Zaradi določb Zakona o vrača-
nju vlaganj v telekomunikacijsko 
omrežje Telekom vlaganj ne izpla-
čuje neposredno. Postopek izplačil 
v občini ureja Odlok o načinu in po-
gojih vračila vlaganj v javno tele-
komunikacijsko omrežje na podro-
čju Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 79/02 in 100/08). 
Ta odlok določa upravičence, za-
vezance, način in pogoje vrači-
la vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje v občini Brežice 
ter način sestave seznama konč-
nih upravičencev in ugotavljanja 
sorazmernih deležev vračil. Stro-
kovne in tehnične naloge v skla-
du z odlokom opravlja komisija, 
sestavljena iz predsednikov KS na 
območju občine Brežice ali pred-
sednikov krajevnih odborov za iz-
gradnjo telefonskega omrežja, se-
znam upravičencev se je sestavljal 
po krajevnih skupnostih, Svet kra-
jevne skupnosti tudi potrjuje konč-
ne sezname upravičencev. 

Kdaj bodo vrnjena vsa sredstva v 
izgradnjo javnega telekomunika-
cijskega omrežja?
To je odvisno od tega, kdaj bo skle-
njena zadnja poravnava. Poravna-
ve pa pripravi Državno pravobranil-
stvo v Novem mestu. Občina je do 
sedaj prejela 18 poravnav o vrači-
lu vlaganj, od tega je bila ena za-
vrnjena, nekaj zadev pa je še v 
obravnavi na Državnem pravobra-
nilstvu. 

Kakšen je postopek, če upraviče-
nec ni zadovoljen z višino izpla-
čanega zneska?
Zakon o vračilu vlaganj v javno te-
lekomunikacijsko omrežje v po-
stopku vračila vlaganj prvenstve-
no predvideva poravnave v zvezi 
z reševanjem zahtevkov za vrači-
lo vlaganj. Občinski odlok zagota-
vlja sodelovanje vseh zainteresira-
nih na način, da večina postopka 
teče v tesnem sodelovanju krajev-
nih skupnosti in komisije, ustano-
vljene skladu z odlokom pa tudi na 
način, da se odločitve oz. informa-
cije objavljajo na krajevno običa-
jen način in imajo upravičenci ves 
čas možnost aktivno sodelovati v 
postopku. Ker Občina v ta namen 
nima lastnih sredstev, ampak je 
njena naloga le izplačati sredstva 
iz naslova sklenjenih poravnav po 
seznamih končnih upravičencev, ki 
se določajo na prej opisan način, 
posebne pritožbene možnosti niso 
predvidene.

Katerim upravičencev se že vra-
ča sredstva? 
Poravnava za gradbeni odbor Glo-
boko je bila zelo enostavna, ker 
je bila na razpolago celotna do-
kumentacija. Problemi nastopajo 
pri večini drugih gradbenih odbo-
rov v občini Brežice, ker je razpo-
ložljiva dokumentacija, s katero 
uveljavljamo dejanska vlaganja, 
zelo pomanjkljiva in je zato izre-
dno težko dokazati dejanska vla-
ganja. To je razlog, da se postop-
ki vlečejo.

Poudarjamo, da je bilo v občini 
Brežice v vsem obdobju vračanja, 
ki ga zajema zakonodaja preko 30 
različnih gradbenih odborov, ki za-
jemajo eno do sedem Krajevnih 
skupnosti in celo tri občine. Vseh 
vlagateljev v občini Brežice, ki so 
vložili zahtevke in so zajeti v poga-
janjih za vračilo, je preko 3500.

Občina Brežice je pričela izplače-
vati sredstev za vračilo vlaganj v 
izgradnjo javnega telekomunika-
cijskega omrežja v ponedeljek, 
27.10.2008. Izplačana so bila že 
vračila upravičencem KS Globoko 
(izplačani znesek 77,00 EUR).

Komisija za vračilo vlaganj 
v izgradnjo telekomunikacij-

skega omrežja občine Brežice

SROMLJE – Sromeljsko Kulturno društvo Ljudski pevci je tudi 
javno obelodanilo svojo ljubiteljsko glasbeno strast in izdalo 
zgoščenko Ko bi jaz slavček bil. Na njej je osemnajst ljudskih in 
cerkvenih pesmi, ki so jim nadeli podnaslov Od maja do maja. 
Pevce Ivana in Angelo Bosteletova, Jerneja in Rajka Žniderši-
ča, Marijo Ban, Nežiko Kranjc, Vesno Kozole, Marijo Butkovič 
in Vido Bratanič je spremljal organist Ciril Zupančič. 

M. K. M. 

„Ko bi jaz slavček bil“

OBVESTILO 
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LESKOVEC, KRŠKO - V vrtcu Leskovec pri Krškem smo 
se z veseljem odzvali povabilu KUD Slovenija in si 
v Dvorani v parku ogledali in prisluhnili njihovemu 
koncertu otroških ljudskih pesmi. Nekatere pesmi so 
nam bile že znane, pri tistih manj znanih pa smo le 
poplesavali. T. Pribožič

SEVNICA, MORAVSKE TOPLI-
CE - V Moravskih Toplicah 
je v začetku oktobra v okvi-
ru 55. gostinsko-turistične-
ga zbora potekalo državno 
tekmovanje dijakov sloven-
skih srednjih šol za gostin-
stvo in turizem. Tekmovalci 
so morali pokazati znanje s 
področij prepoznavanje Slo-
venije, slovenska kulinari-
ka, turistična prepoznavnost 
držav Evrope, trajnostni tu-
rizem ter Naravni park Ter-
me 3000 Moravske Toplice. 
Med tekmovalci so bili tudi 
trije predstavniki Srednje 
šole Sevnica – dijakinja Sa-
mantha Koritnik in dijaka 
Primož Ogorevc ter Tomo 
Maćešić (vsi trije obiskujejo 
četrti letnik izobraževalnega 
programa turistični tehnik 
na SŠ Sevnica). Na zahtev-
no tekmovanje jih je pripra-
vljala učiteljica strokovno-
teoretičnih predmetov na 
omenjeni srednji šoli, uni-
verzitetna diplomirana eko-
nomistka Slavica Šterk, ki 
se je skupaj s svojimi varo-
vanci na koncu veselila pri-
znanja s srebrno plaketo.

S.R.

Uspeh sevniških 
dijakov

BREŽICE - Kakor so nas obvestili brežiški vrtičkarji in vzgojite-
ljice Anica, Jožica, Nevenka, Darja, Silvija in Gordana so tudi 
letos v Vrtcu Mavrica ustvarili res pravo mavrično doživetje. 
Otroci in odrasli so na dvorišču pripravili zanimive dejavnosti. 

Starejši otroci so malčkom zaigrali predstave: Pod medvedovim 
dežnikom, Muca Copatarica in Razbita buča. Uprizarjali so ži-
vali, ki so jih malčki božali, se igrali z bučami, lupili koruzo, ra-
jali in peli. Potem pa je tiho prišla teta Jesen in prisotni so jo 
občudovali, saj je bila odeta v pisan plašč, otrokom pa je na-
polnila košarice z jesenskimi dobrotami. Z njimi se je tudi ve-
selo pogovarjala in jim pripovedovala o posebnostih, ki jih pri-
naša ta s pridelki najbogatejši letni čas.  M.K.M. 

VELIKA DOLINA – Po besedah ravnatelja OŠ Velika Dolina Flo-
rijana Berganta je bila na natečaju Tehniškega muzeja Slo-
venije in Društva matematikov, fizikov in astronomov Slove-
nije OŠ Velika Dolina izbrana za prikaz vrste, verige desetih 

fizikalnih poskusov, imenovanih Demo veriga. Vsebino prika-
zanih poskusov lahko povežemo s programom fizike v 8. in 9. 
razredu. Poleg starejših učencev si je predstavitev ogleda-
lo še nekaj učencev iz OŠ Globoko, Bizeljsko in Brežice. Vse 
pa so povabili tudi k sodelovanju ob pripravi verižnega eks-
perimenta 2009, ki naj bi bil prikazan v mesecu maju in bo, 
kot načrtujejo, najdaljša veriga doslej, s čimer se bodo po-
tegovali za vpis v Guinessovo knjigo rekordov.  M. K. M. 

Teta Jesen v brežiškem vrtcu

Teta Jesen deli jesenske sladkosti.

Velikodolinska Demo veriga

Učenci OŠ Velika Dolina ob ogledu verige

KOSTANJEVICA NA KRKI - 21. novembra je potekala 
dobrodelna akcija »En dan za zajtrk med slovenskih 
čebelarjev v naših vrtcih«. V kostanjeviškem vrtcu so 
se na ta dan temeljito pripravili. Medse so povabili 
čebelarja. V čebelarski uniformi, delovni obleki in 
s polnimi rokami rekvizitov sta predstavila svoje 
delo in pomen skrbi za čebele. Prikazala sta izdelke 
iz voska, satje ter vlivanje tekočega voska v kalupe 
sveč. Izdelali so svečke. Posladkali so se z medom in 
medenimi piškoti. A. Pečar

CERKLJE OB 
KRKI - Od-
delčne razre-
dne skupno-
sti se v šoli 
povezujejo 
v šolsko sku-
pnost, ki vsa-
ko leto sprej-
me v svojo 
sredino tudi 
prvošolčke. 
Letos se je ta 
pomemben dogodek zgodil 20. novembra. Predsednica šol-
ske skupnosti, Lara Lorber in Leja Horžen ter vodja šolske 
skupnosti Andreja Ninković so 20 prvošolčkom predstavi-
le dolžnosti in pravice članov šolske skupnosti. Učenci višje 
stopnje so pripravili kratek kulturni program, s svojimi toč-
kami so nastopili tudi prvošolčki in večer se je hitro prevesil 
v sklepno dejanje. Učenci so bili s poimenskim vabilom po-
vabljeni na oder, kjer so jih čakala prijazna darila, knjige, 
knjižna kazala, bombažni slončki ter slavnostno priznanje. 

Janja Leskovar

Prvošolčki v šolski skupnosti

BLANCA - Na OŠ Blanca smo imeli v okviru projekta Revšči-
na po svetu in pri nas s pomočjo Misijonskega središča Slo-

venije v začetku novembra obisk iz Zambije. Temnopolta 
Lydia in Sai ter Stane Kerin so nam pričarali lepote te afri-
ške države in nam prikazali 
delček njihove kulture s tra-
dicionalnim plesom in pe-
tjem pesmi. Z diaprojekcijo 
so nas spustili v svoj vsakdan 
in nam prikazali način izo-
braževanja v Zambiji. Ura 
je hitro minila in domov smo 
odšli bolj ozaveščeni o raz-
ličnih kulturah in kar je naj-
pomembneje, bogatejši za 
zambijski nasmeh, ki ga iz 
srca pošiljamo nazaj. 

Mojca Hojski

Obisk iz Afrike
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TRIATLON - Član Triatlon kluba Kr-
ško Bruno Glaser se je v začetku 
meseca udeležil svetovnega pr-
venstva v Ironman triatlonu, ki je 
potekalo na Floridi v ZDA. Tekmo-
vanja se je udeležilo skoraj 1500 
tekmovalcev iz vsega sveta. Gla-
ser je tekmo, sestavljeno iz 1900 
m plavanja, 90 km kolesarjenja 
ter 21 km teka, končal v času 4 
ure in 25 minut, kar je pomenilo 
184. mesto med vsemi tekmoval-
ci ter 34. mesto v svoji kategoriji.  

ŠPORTNI PLES - Luka Vodlan in 
Maja Omovšek (PK Lukec) sta se 
na Dunaju udeležila mednarodne-
ga tekmovanja IDSF Avstrija open 
v standardnih in latinsko ameri-
ških plesih. Največji uspeh sta 
dosegla zadnji dan tekmovanja v 
dunajskem valčku, saj sta se uvr-
stila v četrtfinale in osvojila 24. 
mesto  med 229 pari. Po zadnjih 
tekmovanjih sta Luka in Maja na 
svetovni plesni lestvici pridobi-
la kar 82 mest in z 204 točkami 
zasedata 337. mesto med 2810 
pari. V latinsko ameriških plesih 

sta s 143 točkami na 537. mestu 
med 3429 pari.

KICKBOKS – Na mednarodnem 
kickboxing turnirju v Zagorju, ki 
se ga je udeležilo 552 tekmoval-
cev iz 11 držav, so kickboksar-
ji Kluba borilnih veščin Sevnica 
osvojili bronasto medaljo, prvo za 
sevniški klub, in tri peta mesta. 
Tretje mesto je v kategoriji čla-
nov do 89 kg osvojil Primož Kre-
jan, peta mesta pa Denis Orač v 
kategoriji do 79 kg, Aljoša Orač v 
kategoriji do 84 kg in Davor Žve-

glič v kategoriji nad 89 kg. 

SPEEDMINTON – Pišečan Tadej Škof 
je na prvem državnem prvenstvu 
v speedmintonu, ki je potekalo v 
Celju, osvojil drugo mesto. Škof je 
v skupini dobil vseh sedem tekem 
brez izgubljenega niza, v četrtfi-
nalu je premagal Luko Avberška, 
v polfinalu pa Dejana Mikoša. V fi-
nalu se je pomeril z Miho Avber-
škom, kar je bila za oba že deseta 
tekma v tistem dnevu, zato jima 
je vidno primanjkovalo moči, več 
pa jo je ostalo Avberšku.

ŠPORTNO STRELSTVO - Čla-
ni slovenske kadetske repre-
zentance so v slovaški Nitri na-
stopili na prvem turnirju  letos 
ustanovljene evropske lige mla-
dih. Ekipa v streljanju z zrač-
no pištolo, ki so jo sestavlja-
li sami Posavci, je v zahodni 
evropski regiji osvojila 2. me-
sto in presegla vsa pričakova-
nja reprezentančnega vodstva. 
Sevničanka Mojca Kolman se 
je s 367 krogi med posamezni-
cami uvrstila celo v finale naj-
boljše osmerice, v katerem pa 

ni nastopila ter tako osvojila 8. 
mesto, Brežičanka Simona Mo-
lan je bila s 363 krogi 13., dru-
gi Sevničan Klemen Juvan pa 
je zadel 364 krogov. Zadnji dan 
tridnevnega druženja mladih so 
vsi trije sodelovali še na odpr-
tem turnirju posameznikov. Kol-
manova je zadela 370 krogov in 
bila deveta, Molanova pa je s 
366 krogi pristala na 15. me-
stu med 38 udeleženkami, Ju-
van pa je v tekmovanju na 60 
strelov s 539 krogi zasedel 28. 
mesto.  

Kratke športne

SEVNICA – Kolesarsko društvo Sevnica, ki šteje okoli 60 aktiv-
nih članov, je ob sevniškem občinskem prazniku prvič orga-
niziralo v sredo, 12. novembra, kolesarsko vožnjo po krajih 
v občini Sevnica. Pobudnik za vožnjo s kolesi ob občinskem 
prazniku občine Sevnica je bil Marjan Ernestl, ki je skupaj s 

preostalimi tremi člani kolesarskega društva Robertom Ko-
saberjem, Jernejem Klincem in Alojzem Ceglarjem uspel 
prevoziti »po dolgem in po čez« v devetih urah 160 kilome-
trov poti. Na njej so premagali preko 2500 metrov višinske 
razlike, kar šteje za tri vzpone na Vršič. Kolesarjem so se na 
posameznih odsekih pridružili tudi nekateri drugi rekreativ-
ni kolesarji, ki so se nato v poznih popoldanskih urah prije-
tno utrujeni, a kljub temu zadovoljni, okrepčali v znani stari 
trški gostilni Vrtovšek. Predsednik Kolesarskega društva Sev-
nica Zvone Košmerl je ob zaključku kolesarske poti (kolesar-
jem se je pridružil nekje na polovici prevožene poti) dejal: 
»Tole je bila pozitivna izkušnja in potrudili se bomo, da bi po-
stala tradicionalna. Želimo si še, da bi se vanjo vključilo še 
več kolesarjev.«  S.R., foto: P.B.

S kolesom na pot ob 
občinskem prazniku

Člani Kolesarskega društva Sevnica

BREŽICE - V telovadnici Gim-
nazije Brežice je 15. novem-
bra potekala državna tekma v 
ženski in moški športni gim-
nastiki, tradicionalni Holyjev 
memorial, ki sta ga organizi-
rala Gimnastična zveza Slo-
venije in Telovadno društvo 
Sokol Brežice. Udeležili so 
se ga mladi telovadci šestih 
društev iz Ljubljane, Maribo-
ra, Ruš, Krškega, Novega me-
sta in Brežic. Organizatorji so 
se ob svečani otvoritvi poklo-
nili spominu na soustanovite-
lja brežiškega Sokola, društva 
s 104-letno neprekinjeno tra-
dicijo, Josipa Holyja. Tekmo-
vanje je odprl starosta gim-
nastičnega športa v Posavju 
in predsednik TD Sokol Breži-
ce Jože Senica.
Domači telovadci in telovad-
ke so dosegli odlične rezu-
latate. Dečki so v OV1 osvo-
jili ekipno 2. mesto (David 
Povh, Beni Kunst, Aleksan-
der Kunst, Matija Kajs in 
Erik Štromberger), Kajs je 
bil v posamični konkurenci 3. 
V OV2 je v posamični konku-

Uspešen 38. Holyjev memorial
renci Janko Vizjak osvojil 7. 
mesto. Deklice v postavi Albi-
ona Gjoshi, Nina Piškur, Nina 
Pavlek, Nika Jovanovič in 

Lara Starc so v ekipnem tek-
movanju 1. nivoja dosegle 2. 
mesto. V 2. tekmovalnem ni-
voju je ekipa v postavi Lara 
Ogorevc, Tjaša Vretič, Brina 
Skočaj, Nina Baumkirher in 
Nina Cizel osvojila 3. mesto. 
V 3. nivoju so Brežičanke v 
ekipni konkurenci (Sara Ška-
ler, Kristina Kočijaševič, Ka-
rin Urek, Samanta Škofljanc 
in Kalina Kranjec) osvojile 2. 

mesto, posamično je bila Sara 
4., Karin in Samanta pa sta si 
razdelili 6. in 7. mesto.
Tekmovale so tudi telovadke 

GD Rain Krško. V I. stopnji je 
bila najuspešnejša Lea Pše-
ničnik s 7. mestom, ekipno 
pa so bile Krčanke (še Laura 
Cvelbar, Lina Buršič in Ana 
Maria Sotošek) 3. V II. sto-
pnji sta bili v posamični kon-
kurenci Maja in Anamarie Vo-
dopivc 3. in 6., v III. stopnji 
je bila Nastja Modic 2., ekipa 
(še Doroteja Imperl in Nata-
lija Vodopivec) pa 3.

Tekmovališče v brežiški telovadnici

KRŠKO – V soboto, 15. novembra, je krško Avto moto društvo 
že tretje leto zapored pripravilo Dan odprtih vrat. Kot je ob 
tem povedal Miran Praznik, vodja treningov in podpredsednik 
društvene športne komisije, želijo na tak način speedwayski 

šport čim bolj približati širši javnosti. Poleg starejših imajo v 
društvu tudi sedem mladih voznikov, ki imajo za sabo uspešno 
zaključeno sezono, saj si je Aleksander Čonda privozil naslov 
mladinskega državnega prvaka. Zainteresirani obiskovalci so 
si ogledali pripravo motorjev za dirko, njihove tehnične la-
stnosti, se pogovorili tako s starejšimi kot tudi z mladimi voz-
niki, najbolj hrabri pa so se celo popeljali po speedway stezi 
in se sami preizkusili kot „spidvejisti“.  M.K.M.

Ob koncu sezone odprli vrata

Mladi „spidvejski“ upi, na desni Miran Praznik, poleg 
Aleksander Čonda, levo Samo Kukovica, ki se je letos po 
premoru zopet vrnil na dirkaško stezo. 

LENTI, KRŠKO - Plavalci kr-
škega Celulozarja so so-
delovali na mednarodnem 
plavalnem tekmovanju v 
madžarskem Lentiju. Med 
več kot 150 tekmovalci iz 
Hrvaške, Madžarske in Slo-
venije so si priborili kar 21 
odličij. Najbolj se je zopet 
izkazal Haris Ameti, ki je 
v kategoriji do 14 let zma-
gal na 100m prosto, hrbtno 
in delfin. V isti kategoriji je 
zmagal tudi Nejc Zakšek na 
100m prsno, v delfinu pa je 
bil tretji. Med dekleti do 12 
let je bila Larisa Vogrinc kar 
trikrat druga - na 100m pro-
sto, hrbtno in delfin, ravno 
tako 2. na 100m prsno ter 3. 
na 100m hrbtno je bila Tja-
ša Mijokovič, Ana Bogdano-
vič pa je zasedla 3. mesti na 
100m prsno in prosto. Med 
fanti do 12 let je Leon Der-
žič zmagal na 100m prosto 
in bil tretji na 100m hrbtno, 
Igor Glas pa je bil v prosti 
tehniki drugi. Med deklica-
mi do 10 let je komplet me-
dalj osvojila Nika Bizjak - 
zmagala je na 100m hrbtno, 
bila 2. na 100 prsno in 3. na 
100 prosto. Odličja je osvo-
jil tudi Jure Hotko, ki je v 
kategoriji nad 18 let zmagal 
na 100m delfin in prsno ter 
bil 3. na 100 prosto. Dobro 
so nastopili tudi preostali kr-
ški plavalci.

Na Madžarskem 
osvojili 21 odličij

Krčani bodo trenirali z Japonci
TOKIO, KRŠKO – V japonski 
prestlnici je med 10. in 16. 
novembrom potekalo 19. 
svetovno prvenstvo v kara-
teju, na katerem je nasto-
pilo več kot 100 reprezen-
tanc iz petih kontinentov. 
Za Karate klub Triglav je 
bilo prvenstvo zgodovinske-
ga pomena, saj je bil glavni 
trener kluba Sašo Vaš ime-
novan za zunanjega sodelav-

ca na Inštitutu za karate na 
Kinki univerzi v Osaki in za 
zunanjega trenerja v indivi-
dualni pripravi reprezentan-
tov Japonske. Sodelovanje 
je Vaš sklenil na povabilo 
predstojnika inštituta Kiji-
ma Akihika. Sodelovanje je 
pomembno tudi zato, ker se 
bodo lahko člani KK Triglav 
pripravljali z najuspešnejšo 
ekipo na svetu. Kijima Akihiko in Sašo Vaš

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781



Posavski obzornik - leto XII, številka 24, četrtek, 27. 11. 2008 21PROSTI ČAS

Geslo križanke pošljite do četrtka 8.12.2008 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 

Pivnica Apolon, Dalmatinova 3, 8270 KRŠKO

Nagrajenci 23/08 številke:
Jasmina Macur, Poljska pot 8, 8270 Krško
Renata Jordan, Sajevce 2, 8311 Kostanjevica na Krki
Marija Štos, Gregovce 19 a, 8259 Bizeljsko

1.
2.
3.

Geslo 23/2008 številke: NAJUGODNEJŠI TAXI V POSAVJU
Nagrade:

nagrada: kosilo/večerja za 4 osebe
nagrada: kosilo/večerja za 3 osebe
nagrada: kosilo/večerja za 2 osebi

1.
2.
3.

ZRAK
(NAREÈNO)

OVOJ
KNJIGE

PROSILEC
ZAAZIL POÈITNICE

OVADUH

BANJA ZA
KOPANJE

LOVEC
NA �ABE

IZOLSKI
POSLOVNE�
HRVATIÈ

LIÈINKA
DVO-

KRILCEV,
�ERKA

DEBEL
ZREZEK

IZ�STEGNA

NOGO-
METAŠ
KARIÆ

PONOVITEV
PREDSTAVE

TRAVNIŠKA
ZDRAVILNA
RASTLINA

ORAN�ADA

TELIÈEK

�ELEZOV
OKSID

POMOL IZ
HIŠNEGA
ZIDU,

IZZIDEK

JU�NO-
AMERIŠKA
DOMAÈA
�IVAL

PEŠÈENA
MORSKA
OBALA
KAREL

DESTOVNIK

ANJA
TOMA�IN

POSODA ZA
MESENJE,
NEÈKE

RADO
MULEJ

ŠTEFAN
CUK

LOUIS
ADAMIÈ
RIMSKI
HIŠNI
BOG

ODMEV,
EHO

LAJANJE,
LAJE�

HUD
STRES
RUSKA

ZADRU�NA
ORGANIZAC.

MOÈVIRSKA
RASTLINA

TOYOTIN
D�IP

SILOVITA
JEZA

PO�IREK
(POGOV.)

KO�ICA
ÈEZ�OKO

VOLAN

PADEC
NIVOJA

NADZORNIK
TLAÈANOV
MEHKO

OBUVALO,
OPANKA

GMOTA
GLOBOÈ-
NINE
ZORAN
OGRINC

ÈRT
KANONI

PODPORNI
DROGOVI

IGRAÈKA,
PAJAC

PLETE�JO
PAJEK

ITALIJAN

AVTOR:
MATJA�
HLADNIK

TOMA�
DOMICELJ
PREHOD
DNEVA
V�NOÈ

ZGORNJI
DEL

STOPALA
DR�AVNA
BLAGAJNA

FRANCE
ŠTIGLIC

BRANE
OBLAK

ZAVOD,
USTANOVA

PESNIK
FLISAR

NERAZPO-
LO�EN
ÈLOVEK
VALENTIN
AREH

GOZDNI
DELAVEC
(POGOV.)

IZGOVARJA-
NJE A NA-
MESTO�O
ERIC

CLAPTON

BRIT.�VIO-
LINISTKA
(VANESSA)
VILKO
UKMAR

EMIL
ADAMIÈ
NIZEK
�ENSKI
GLAS

�ABJA
NOGA

KOMAD,
DEL

RTV�NAPO-
VEDOVALKA
(NATAŠA)
PISATELJI-
CA KARLIN

RIMSKA
BOGINJA

PLODNOSTI,
SATURNOVA

�ENA

GREGOR-
ÈIÈEV�ROJ.

KRAJ
KAM�GREŠ?
(LATINSKO)

NADALJE-
VANJE
GESLA
OLEG
VIDOV

POLMER

TIP AUDIJA

ZVEZNA
DR�AVA
ZDA

VNETJE
SLUZNICE

PRIZORIŠÈE
V�CIRKUSU

GRŠKA
ÈRKA

NARAV-
NANOST

ENCIM�ZA
RAZKROJ
ŠKROBA V
SLADKOR

ANJA
RUPEL

RANO-
CELNIK

BIVALIŠÈE
UMRLIH,
NAVJE

OBREÈNA
VRBA,
IVA

ROBERT
ALTMAN

LOVSKI
PLEN

POMOÈ:
AMILAZA,
LAKOLIT,
NEŠKE,

OPS,�PENAT

MORALNA
NAÈELA,
ETIKA

VULKANSKI
IZMEÈEK

CIRKUŠKA
ARTISTKA

15 let 
z vami

Ivan Žveglič, Delavska 7, 8281 Senovo
Maja Volčanšek, Brezina 43, 8250 Brežice
Frida Gabrič, Titova 103, 8281 Senovo
Zlata Androjna, Pot na Zajčjo goro 9, 8290 Sevnica
Franjo B. Gregl, Bizeljska cesta 31/I, 8250 Brežice
Saša Gorenc, Orehovec 54, 8311 Kostanjevica na Krki
Gabrijela Gorenc, Studenec 71, 8293 Studenec
Nada Lah, Marof 18, 8250 Brežice
Simona Turk, Podbočje 60, 8312 Podbočje

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tolažilno nagrado po pošti prejmejo vsi, ki so poslali pravilen odgovor.

Prav upira se mi ukvarjati se z negativnimi zadevami, ven-
dar to moram storiti ne zaradi sebe, ampak zaradi mojih 
sodelavcev in sodelavk. Bilo nas je 24 in smo sodelovali od 
2. marca 2008, ko se je projekt “Lan od zibelke do groba” 
začel. Veliko truda in dobre volje smo vložili v ta projekt, 
predvsem pa pozitivne energije, zato ne bom dovolila, da bi 
kdo kradel rezultate našega dela. 

Na prireditvi in razstavi sem imela svojo knjigo vtisov, ka-
mor so obiskovalci vpisovali svoje občutke in doživetja. Ven-
dar so mnogi, misleč, da pišejo meni, te občutke in zahvale 
vpisali v Šribarjevo spominsko knjigo, ki jo je brez mojega 
vedenja (in seveda brez mojega dovoljenja) imel na mizi v 
moji hiši in zavajal obiskovalce. Ko sem to ugotovila, sem ga 
prosila, naj svojo knjigo pospravi. Ker je potem še kar na-

Kaj je za koga nekulturno 
obnašanje?
(Odgovor na pismo Alojza Šribarja “Nekulturno obnaša-
nje, PO 23, 13.11.2008)

PREJELI SMO
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 ...).

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

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

Dr. KAREL GRŽAN: V ZNAMENJU ORIONA
Predstavitev knjige, Klub KDK
Z gostom se bo pogovarjal Vili Planinc.

četrtek, 27.11., ob 19. uri

GOML: SPIRITISTIČNA KOMEDIJA
za modri abonma in izven

Igrajo: Violeta Tomič, Nina Ivanič, Jernej Kuntner, Jan Bučar, Tina 
Uršič, Maja Martina Merljak, Asja Kahrimanovič 

petek, 28.11., ob 19.30 uri

MIHAELA KOMOČAR in MARKO ŽELEZNIK
Koncert operete, muziklov in popevk

Estera Cetin – klavir, Katarina Štefanič – harmonika

nedelja, 30.11., ob 17. uri

MARJAN OGOREVC:
Alternativna medicina v športu

Predstavitev knjige, Klub KDK
Z gostom se bo pogovarjala Katja Ceglar.

ponedeljek, 1.12., ob 18. uri

PG Kranj: MUCA COPATARICA
Za rumeni abonma in izven

Igrajo: Vesna Pernarčič Žunić, Igor Štamulak, Branko Jordan, Matjaž 
Višnar, Darja Reichman, Pavel Rakovec, Desa Muck

četrtek, 4.12., ob 18. uri

MGL: VSE O ŽENSKAH
komedija, za modri abonma in izven

Igrajo: Karin Komljanec, Jette Ostan Vejrup, Bernarda Oman

petek, 12.12., ob 19.30 uri

Pacientka, ki sem se lani zdravila na kirurškem oddelku v 
brežiški bolnišnici, se še ponovno zahvaljujem za hitro in 
učinkovito zdravljenje hudih poškodb ob padcu s češnje. Iz 
hvaležnosti podarjam Bolnišnici Brežice svojo enomesečno 
pokojnino. Še enkrat hvala in uspešno vsem zaposlenim.

A. B.
(naslov v uredništvu)

Zahvala bolnišnici

Smeh in zabaven pogled na svet ne škodita nikomur, 
zato vas Posavski obzornik vabi, da se s pravilnim 

odgovorom na nagradno vprašanje pridružite 
nasmejanemu občinstvu komedije Jamski človek, 14. 

decembra 2008 v Dvorani Hotela Toplice – Čatež. 
 

Tokratno nagradno vprašanje se glasi:  
Na kateri internetni strani lahko berete Posavski 

obzornik že dan pred izidom časopisa?

 Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite 
najkasneje do petka, 5. decembra, na naš naslov:

 Posavski obzornik, 
»za nagradno igro Jamski«, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško. 

Imena desetih izžrebancev, ki si bodo privoščili topel, 
nasmejan večer, bomo objavili v naslednji številki 

Posavskega obzornika.

Nasmejte se 
s Posavskim obzornikom! 

prej zbiral vtise v svojo knjigo, sem mu liste, ki so bili popi-
sani z vtisi in zahvalami, namenjenimi meni, iz knjige tudi 
iztrgala. 

Ne vem, kaj bi gospodu Alojzu Šribarju koristile besede, na-
menjene meni. Ker so k meni prišle prijateljice iz Nemči-
je, z Jesenic, Nove Gorice in drugod in so zavedene napisa-
le vtise v njegovo knjigo, misleč, da pišejo v mojo, menim, 
da te napisane besede pripadajo meni. 

Ob prebiranju teh lepih vtisov nam je nekaterim lepo pri 
srcu in to je plačilo za trud. Sprašujem se, če ni to, kar poč-
ne gospod Lojze Šribar iz Kobil, kraja energije. To povem v 
opozorilo tudi ostalim, ki ga bodo povabili na podobne pri-
reditve.

O kulturnem obnašanju gospoda Alojza Šribarja pa bi vedele 
kar dosti povedati moje sodelavke tega projekta, ki menijo, 
da njegovo obnašanje nikakor ni bilo kulturno. Na koncu so 
z njim imele zadnjo besedo terice, škoda le, da mu niso za 
srajco zabasale še malo pezdirja!

Ida Intihar

Nagrajenci iz prejšnje številke:
vstopnice za koncert Oliverja Dragojeviča, ki bo 
29. novembra 2008 ob 20. uri v Termah Čatež:
Petra Turšič - Cerklje ob Krki, Marija Avguštin - 
Leskovec pri Krškem, Danica Dolenšek - Tržišče, Jožica 
Blas - Sevnica, Barbara Planinc - Krško, Natalija Renko 
- Kostanjevica na Krki, Lidija Kos - Globoko, Alojz 
Povhe - Raka, Martina Rohteh - Sevnica, Natalija 
Hočevar - Brežice
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T R G O V I N A
 ZA OTROKE

od 0 do 14 let

- OBLAČILA - CICIBAN OBUTEV
- OPREMA - IGRAČE

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

Nudimo vam:

Vabljeni!

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

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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Ob boleči in prerani izgubi moje 
drage in ljubeče žene, 

iz Jereslavca,

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem in znancem za izraze sožalja, besede tolažbe, 
darovano cvetje in sveče ter za tako številno spremstvo 
na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste s toplimi bese-
dami, darovano mašo, lepim petjem in zaigrano žalo-
stinko pripomogli h ganljivem in svečanem slovesu od 
moje drage žene.

Žalujoči mož Slavko

MARIJE ŠEPEC

ZAHVALA

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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Prodam hišo na Raki, popolno-
ma obnovljeno, 160 m2 površine 
in 1700 m2 vrta, cena 145.000 €. 
Tel.: 051 627 618

Prodam starejšo kmečko hišo z 
gospodarskim poslopjem in ze-
mljiščem v Pišecah, vinograd, 
travnik, njiva, cca. 7700 m2, 
cena 38.200 €. Tel.: 051 317 669

Prodam starejšo hišo v Zidanem 
Mostu, Obrežje 37, možnost vse-
litve takoj. Tel.: 03 568 1525

Prodam hišo 190 m2 s pomožni-
ma prostoroma 40 m2 in 50 ari sa-
dovnjaka in vrta, v okolici Kapel, 
možna tudi menjava. 
Tel.: 051 638 731

Prodam vikend z vinogradom, 
Brezovica pri Planini, lepa in mir-
na lokacija, asfaltni dostop, voda 
kapnica, pripomočki za kletarje-
nje. Tel.: 040 325 336

Prodam gozd, travnik in vinograd 
z zidanico v okolici Šutne pri Pod-
bočju. Tel.: 07 497 8142

Prodam VW Passat limuzina 1.6, 
letnik 1990, kovinsko črne barve, 
alu platišča, zimske gume, odlič-
no ohranjen, cena 1.000 €. 
Tel.: 031 868 841

Prodam Mercedes C 280 avtoma-
tik, črne barve, letnik 1994, prvi 
lastnik, prev. 120.000 km, cena 
3000 €. Tel.: 031 524 204

Prodam Nissan Sunny 1.4, letnik 
1991, rdeče barve, reg. do fe-
bruarja 2009, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 497 4341

Prodam Audi 4 TDI, l. 1997, siva 
barva, kupljen v Sloveniji, ser-
visna knjiga, avtomatska klima, 
garažiran, brezhiben, ugodno. 
Tel.: 041 279 213

Prodam Opel Astro karavan 1.6, 
letnik 1997, klima in ostala opre-
ma, prevoženih 170.000 km, cena 
po dogovoru. Tel.: 051 338 819

Prodam avto Kia Sephia, letnik 
1997, in Renault Megane classic. 
Tel.: 041 763 512

Prodam Clio Fidji, bel, 3 vrata, 
odličen, kljuka, radio, registriran 
do 16.10.2009. Tel.: 070 304 094

Prodam motorno kolo Yamaha XV 
125, letnik 1997, rdeče barve, 
vsa možna oprema, nove gume, 
servisiran, zelo ugodno. 
Tel.: 040 231 289

Prodam motorno kolo Tomos APN 
6, letnik 1993, cena 150 €. 
Tel.: 051 818 219 (po 15. uri)

Prodam gume Pirelli L4, 205-75-
16, malo rabljene, in dve gumi 
185-65-15, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 533 071

Prodam zimske gume Debica 175 
70 R13 M+S, 7 mm profila, odlič-
no ohranjene, Lisca. 
Tel.: 030 919 518

Prodam TV Gorenje, ekran 82 
cm, txt, slika v sliki, star 7 let, 
v odličnem stanju, cena 100 €. 
Tel.: 041 296 155

Prodam diatonično harmoniko, 
melodija b, es, as, des, letnik 
1998, odlična, možna menjava 
za c, f, d. Tel.: 07 498 7209

Prodam diatonično harmoniko, 
Rehar c, f, b, turbo basi, glasilke 
tipa Amano in 6 dodatnih gum-
bov. Tel.: 031 793 132

Prodam jeklena platišča 16 col, za 
Toyoto RAV 4. Tel.: 031 591 379

Prodam atraktivno ameriško 
kolo Maksi Pony, novo, zložljivo, 
znamke Born 2 ride, srebrne bar-
ve, cena 200 €. Tel.: 07 496 1872

Prodam knjižni zbirki Naša beseda 
in Karl May ter druge godpodinj-
ske in zdravstvene knjige in staro 
stensko uro. Tel.: 031 552 797

Prodam knjige Alternativni način 
zdravljenja, Evropa naša prete-
klost in leksikon. Tel.: 051 299 254

Prodam album z značkami, stare 
preko 30 let, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 341 446

Prodam ženski usnjen plašč, šte-
vilka XS. Tel.: 041 849 785

Prodam nove kopačke Nike To-
talissimo, nikoli rabljene, št. 41. 
Tel.: 040 802 116

Prodam krzneno jakno, kratka, 
dolgodlaka, nikoli nošena. 
Tel.: 07 497 9102

Prodam francoski gobelin Cigan-
ka, velikost 38x72 cm, s prilože-
no prejico, cena 100 €. Tel.: 07 
492 14 76 (od 19.00 do 20.00)

Prodam izzvezen Willerjev gobe-
lin, lovski motiv, velikost 60x45. 
Tel.: 07 814 1007

Prodam 54-delni jedilni servis v 
kovčku, nov, cena 40 €. 
Tel.: 041 832 661

Prodam starejši šivalni stroj, ori-
ginal nemški Singer na nožni po-
gon, možna predelava na motor. 
Tel.: 03 56 88 365

Prodam unikatno poslikane svile-
ne šale, primerne tudi za darilo, 
cena 35 €, ter dolgi zimski plašč 
št.40, beige, ženski, cena 80 €. 
Tel.: 031 794 349

Prodam televizor Soni, malo ra-
bljen, na podstavku s koleščki, 
barvni, velik ekran, cena 150 €. 
Tel.: 07 496 1872

Prodam smuči, otroške in odra-
sle, vezi in smučarske čevlje in 
palice. Tel.: 041 620 219

Prodam odlično ohranjen pomi-
valni stroj Bosch, širine 45 cm, 
rabljen 1 leto, zaradi menjave 
kuhinje, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 564 785

Prodam 50 let star radio znamke 
Sava, ugodno. Tel.: 031 593 840

Prodam pralni stroj, gumi voz in 
več kosov starih kmečkih strojev 
ter orodja, ugodno. 
Tel.: 051 813 561

Prodam pralni stroj Gorenje, 
brezhiben, in sušilni aparat Pho-
nak, nerabljen, s šestimi bateri-
jami. Tel.: 040 619 668

Prodam vhodna masivna hrasto-
va standardna vrata s podbojem, 
205x105, cena 200 €. 
Tel.: 040 231 299

Prodam omaro za dnevno sobo, 
mizo s šestimi tapeciranimi sto-
li, šivalni stroj Bagat v omarici in 
oljni gorilec. Tel.: 051 389 363

Prodam omare, v-215, š-48, g-38 
cm, bukev natur, več kosov, cena 
50 €/ kom, nove. 
Tel.: 041 949 397

Prodam štedilnik na trda goriva, 
rabljen. Tel.: 041 803 425 

Prodam pisalno mizo češnja, š-
64 cm, d-150 cm, v-75 cm, cena 
60 €. Tel.: 041 832 661

Prodam ohranjeno sedežno gar-
nituro po simbolični ceni. 
Tel.: 07 495 6162

Prodam skoraj novo kotno sedežno 
garnituro-trosed, raztegljiv v po-
steljo, ugodno. Tel.: 030 915 175

Prodam dve pasji hišici, lepo 
ohranjeni, leseni, izolirani. 
Tel.: 07 496 2495 (dopoldne)

Prodam novo in nerabljeno pasjo 
hišico, do velikosti nemškega ov-
čarja, cena 170 €. 
Tel.: 031 803 067

Prodam poštne znamke po se-
rijah od leta 1962 do 2008, ju-
goslovanske in slovenske izdaje. 
Tel.: 01 895 2357

Prodam 9 vreč termopuca Bau-
mit. Tel.: 031 319 072

Prodam okna, 5 komadov, in bal-
konska vrata, zelo ugodno, mo-
žen prevoz. Tel.: 040 227 590

Prodam plastično cisterno, 1000-
litrska. Tel.: 040 560 356

Prodam naravno sušene plohe 
ter deske rdečega bora, star 3 
leta. Tel.: 031 585 179

Prodam motorno žago, cena 200 
€. Tel.: 031 706 980

Prodam bukova drva, po želji 
tudi razžagana in dostavljena na 
dom. Tel.: 041 929 830

Prodam nasekana mešana drva, 
cena 45 €/m3. Tel.: 031 585 245

Prodam 21 silažnih bal prve ko-
šnje, zelo kvalitetne, možna me-
njava za teličko šarole ali limu-
zin, cena 25 €/kom. 
Tel.: 041 664 254

Prodam bočno koso za traktor IMT 
539 ter obračalnik SIP 200, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 794 741 

Prodam domači jabolčni kis, vino 
črnina in žganje slivovka, cena 5 
€/l, sadjevec 4 €/l. 
Tel.: 041 793 067

Prodam suhomontažno polkrožno 
tuš kabino 80x80, kaljeno steklo, 
cena 90 €. Tel.: 041 335 725

Prodam traktor Same – Delfino 
32, izredno ohranjen in registri-
ran, letnik 1978, 3230 delovnih 
ur. Tel.: 041 717 782

Prodam trofazni motor, 5 kw, 
2885 obratov, sever. 
Tel.: 040 280 453

Prodam peč na drva, starinski 
lestenec, dobro ohranjen razte-
gljiv kavč in tri fotelje, vse sku-
paj 180 €. Tel.: 07 497 7402 

Prodam kompresor 200 L Trud-
benik, 380 v, motor 2.2 kw, ob-
novljen, brezhiben, cena 220 €. 
Tel.: 031 815 236

Prodam cirkular s trofaznim mo-
torjem 1,5 kw, žaga 400 mm, do-
mača kvalitetna izdelava, ugo-
dno. Tel.: 031 308 391

Prodam 8 m3 suhih hrastovih plo-
hov debeline 5 cm, dolžine 4 m. 
Tel.: 031 305 937

Prodam 4 m suhih drv, polovica 
gaber, polovica hrast, cena 200 
€, in prašiča 120 kg, cena 200 €. 
Tel.: 07 496 7169 

Prodam 1,5 m3 smrekovih desk 
debeline 2 cm ter vino modra 
frankinja. Tel.: 041 439 908

Prodam  prašiča, težkega 125 kg. 
Tel.: 041 848 740

Prodam opečno strešno kritino s 
slemenjaki. Tel.: 041 244 969

Prodam beli jedilni krompir sor-
te kenebek. Tel.: 040 345 693

Prodam jabolka, bio, stare sorte, 
kanado, bobovec, mošanka, anto-
nija, čebularica, 1 €/ kg, in staro 
slivovko 5 €/l. Tel.: 07 495 6664

Prodam belo in rdeče mlado 
vino, različnih sort, cena 1 €/li-
ter. Tel.: 031 508 831

Prodam belo in rdeče mlado vino 
- rizling, pinot, muškat in franki-
njo, mešano, cena 1 €/ liter, ve-
čje količine pripeljem na dom. 
Tel.: 041 720 308

Prodam mlado vino cviček, cena 
1 €/l, ali menjam za prašiča, 
okolica Brežic, možna dostava. 
Tel.: 031 603 985

Prodam vino, mešano belo, mo-
dro frankinjo ter beli in rdeči 
mošt, bizeljsko sremiški okoliš. 
Tel.: 031 858 549

Prodam sortno vino ali menjam 
za prašiča. Tel.: 041 440 048

Prodam novo vino, rdeče bizelj-
sko, ali menjam za prašiča do 
100 kg. Tel.: 031 333 380

Prodam mlado vino beli pinot. 
Tel.: 040 608 100

Prodam rdeče vino letnik 2008, 
cena 1 €/ liter. Tel.: 031 565 684

Prodam mlado vino cviček, cena 
0,80 €/liter. Tel.: 07 497 7455

Prodam 2 kg suhih gob in plug 
italjanski primeren za kamnit te-
ren, zelo močna konstrukcija. 
Tel.: 041 972 897

Prodam čudovite rodovniške 
muce, Maine coon, lepe, pame-
tne, nežne, za v hišo, oče svetov-
ni prvak. Tel.: 040 323 097

Prodam čistokrvne psičke, nem-
ške ovčarje, stare 8 tednov, cena 
200 €. Tel.: 041 685 795

Prodam pudlje, črne in aprikot 
(marelične) barve, čistokrvni, 
cepljeni, cena 250 €. 
Tel.: 031 461 013

Prodam odraslega jorkširskega 
terierja s pedigrejem in vsemi 
papirji, starša italijanskega po-
rekla, prijaznim prijateljem ži-
vali. Tel.: 051 274 930

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, mesnate pasme. 
Tel.: 031 845 064

Prodam odojke, domače hranje-
ne, težke od 25 kg, primerne za 
zakol ali nadaljnjo rejo, možen 
zakol, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 778 087

Prodam kravo sivko, brejo 6 mese-
cev, pašno, in telico križanko, sta-
ro 11 mesecev. Tel.: 031 620 476

Prodam 2 odojka, težka 25 kg, in 
enega težkega 40 kg, prodam pa 
tudi 1500 kg lanske koruze. 
Tel.: 031 306 136 

TERMOELEKTRARNA BRESTANICA
prodaja trisobno stanovanje  

na Elektrarniški cesti 26 v Brestanici, 
 v izmeri 74,68 m2 .  

Izklicna cena je 30.000,00 EUR.

Za dodatne informacije o nepremičnini  
in pogojih za pristop k javni dražbi pokličite

(07) 48 16 370. Javna prodaja bo 09.12.2008 ob 
11. uri v prostorih Termoelektrarne Brestanica. 

Ostale informacije na www.teb.si

CPB 18, 8280 Brestanica
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KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 27. novembrom in 10. decembrom

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, 27. 11.
ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev zbornika 
„Janez Vajkard Valvasor in Krško“
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: srečanje s starši „Vlo-
ga staršev pri poklicnem odločanju devetošolcev“
ob 19.00 v klubu Kulturnega doma Krško: predstavitev knji-
ge dr. Karla Gržana „V znamenju Oriona“

Petek, 28. 11.
ob 11.00 v Kulturni dvorani Sevnica: „Moj kraj, moja občina“ - 
predstavitev raziskovalnih nalog učencev s področja turizma
ob 18.00 v Lamutovem likovnem salonu GBJ Kostanjevica na 
Krki: odprtje slikarske razstave Črtomirja Freliha „Razpiranja“
ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: 4. praznič-
ni sejem
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 19.00 v Kulturnem domu Podbočje: premiera komedije 
„Strogo zaupno“ v izvedbi gledališke skupine KD Stane Kerin 
Podbočje
ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: gledališka predstava „Spiri-
tistična komedija“, za modri abonma in izven
ob �0.00 v Čebeln'aku (MC Krško): potopisno predavanje o Taj-
ski

Sobota, 29. 11.
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – risbica Miklavžu
ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – priprava na advent
ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice – izdelovanje na-
kita 
ob 10.00 v Bivaku Senovo: izdelovanje adventnega venčka
ob 10.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavnica – adventni 
venčki
ob 10.00 v Kulturni dvorani OŠ Tržišče: „Šola skozi čas“ - pri-
reditev ob 120-letnici šolske zgradbe v Tržišču
ob 12.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert dijakov od-
delka za kitaro SGBŠ Ljubljana
ob 17.00 v SMC Sevnica: 7. Don Boskov turnir, ob 19.30 tur-
nir v namiznem hokeju
ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: letni koncert Folklor-
ne skupine DKD Svoboda Senovo z gosti Folklorno skupino Dra-
gatuš
ob 18.00 v MT Veliki Kamen: filmski večer
ob 18.30 v Domu krajanov v Sromljah: 12. območno srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž „Kdor hoče še 
pet', mora skraja začet'“
ob 18.30 v Dvorani v parku Krško: koncert ŽPZ Prepelice iz 
Dolenje vasi „Tam, kjer sem doma“ z gostoma Melito Osojnik 
in Rajkom Stuparjem
ob 19.00 v Športnem domu Sevnica: dobrodelni koncert za 
obnovo strehe Skupnosti Srečanje na Razborju
ob 19.00 v OŠ Koprivnica: 5. samostojni koncert Mešanega 
pevskega zbora Anton Aškerc Koprivnica
ob 19.00 v Kulturnem domu Podbočje: ponovitev komedije 
„Strogo zaupno“ v izvedbi gledališke skupine KD Stane Ke-
rin Podbočje
ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert tria Fuo-
co
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Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

ob 19.30 v Športni dvorani Sevnica: prvenstvena rokome-
tna tekma med člani RK Sevnica in MRD Dobova
ob �0.00 v MC Brežice: medkulturni tematski večer – Polj-
ska
ob 21.00 v restavraciji hotela City Krško: družabni ve-
čer ob glasbi

Nedelja, 30. 11.
ob 12.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert študen-
tov oddelka za kitaro AG Ljubljana
ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: koncert operete, mu-
ziklov in popevk Mihaele Komočar in Marka Železnika
ob 18.30 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert Kristina 
Arnič – Relja Turudić kvarteta

Ponedeljek, 1. 12.
ob 18.00 v klubu Kulturnega doma Krško: predstavitev knji-
ge Marjana Ogorevca „Alternativna medicina v športu“

Torek, 2. 12.
ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: lutkovna predstava 
„Muca copatarica“

Sreda, 3. 12.
ob 13.00 v Knjižnici Brežice: slavnostna uvedba samostoj-
ne izposoje knjižničnega gradiva s knjigomatom 
ob 17.00 v mali dvorani Kulturnega doma Krško: predava-
nje prof. dr. Jožeta Mencingerja „Finančna in gospodarska 
kriza v svetu in njen vpliv na Slovenijo“
ob 19.00 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-
va „Ženskam čas in oblast“ v izvedbi KUD Franjo Stiplov-
šek Gimnazija Brežice

Četrtek, 4. 12.
ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: otroška predstava 
„Muca copatarica“, za rumeni abonma in izven
ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: gledališka predsta-
va „Ženskam čas in oblast“ v izvedbi KUD Franjo Stiplov-
šek Gimnazija Brežice

Petek, 5. 12.
ob 19.00 v Domu XIV. divizije Senovo: gledališka predsta-
va „Ženskam čas in oblast“ v izvedbi KUD Franjo Stiplov-
šek Gimnazija Brežice

Sobota, 6. 12.
ob 6.30 pred Bivakom Senovo: tura na Gorjance v org. PD 
Bohor Senovo
ob 10.00 v igralnici MC Brežice: živ žav – parkelj iz sla-
nega testa
ob 13.00 v „pravljični vasi“ MC Brežice: otroške delavni-
ce – Miklavževa hiša

 
Sreda, 10. 12.

ob 17.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: pred-
stavitev knjige Marka Pogačnika „Skrivnost Benetk“
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IŠČETE ZAPOSLITEV?
ŽELITE IZBOLJŠATI SVOJE NAČINE ISKANJA ZAPOSLITVE?

BI RADI NAPISALI DOBRO PROŠNJO?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/ stavba stare glasbene šole /
v

ZAPOSLITVENI KOTIČEK 
VSAK DAN med 8.00 in 12. 00, 

OB SREDAH med 14.00 in 18.00

na BREZPLAČNO svetovanje o iskanju zaposlitve.

Pomagali vam bomo pri: iskanju ustreznih delodajalcev, izdelavi načrta 
iskanja zaposlitve, pisanju prošenj in življenjepisov ter pripravi na 

zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-62.

Ob Dnevu odprtih vrat v slovenski kulturi 
Knjižnica Brežice uvaja

SAMOSTOJNO IZPOSOJO 
KNJIŽNIČNEGA GRADIVA S KNJIGOMATOM.

Prijazno vabljeni v sredo, 3.12.2008, ob 13. uri v prostor 
izposoje na slavnosti prikaz uporabe knjigomata!

Od srede, 3.12.2008, do vključno srede, 10.12.2008, 
bo v knjižnici potekal brezplačen vpis novih članov.

Prodam svinjo, težko 250 kg in 
odojke, težke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 07 495 7258

Prodam 250 kg prašiča, hranjen 
z domačo hrano. 
Tel.: 07 495 7259

Prodam 2 leti staro svinjo, težko 
260 kg. Tel.: 07 496 9474

Prodam prašiče, težke cca. 200 
kg, hranjene z domačo hrano, in 
suh domači fižol, črešnjevec in 
sivček. Tel.: 07 496 7826

Prodam odojke, težke od 25 do 
30 kg, za zakol ali nadaljno rejo. 
Tel.: 031 796 019

Prodam prašiča cca. 180 kg, mo-
žen zakol in čiščenje. 
Tel.: 07 497 7455

Prodam kravo, staro 3 leta,  bre-
jo 8 mesecev z drugim teletom. 
Tel.: 07 496 3417

Prodam 5 let staro kravo s telič-
ko, dobro mlekarico, zaradi bo-
lezni, okolica Koprivnice. 
Tel.: 051 246 286

Prodam prašiča, težkega od 140 
do 150 kg, cena po dogovoru, 
možen tudi zakol. 
Tel.: 07 495 1382

Prodam prašiče, težke od 120 do 
260 kg, krmljene z domačo hra-
no, in ječmen. Tel.: 07 496 7135

Prodam pujske, težke okoli 30 
kg, možen zakol, ter 10 m meša-
nih drv. Tel.: 031 743 291

Prodam rjavega 5 let starega in 
sivega 1,5 let starega osla, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 598 569

Prodam bikca limuzin, skoten 
3.10.2008, ter hrastove sode 
500, 300 in 270 l, bakreno škro-
pilnico. Tel.: 041 262 122

Prodam prašiča, težkega okoli 110 
kg in odojke. Tel.: 041 745 368

Prodam telico simentalko, brejo 
7 mesecev, težjo, cena 1200 €. 
Tel.: 031 305 937

Prodam prašiča, težkega 200 kg 
ali polovico. Tel.: 07 814 3023

Prodam mlado kravo, breja v 8. 
mesecu. Tel.: 051 245 930 

Prodam telico sivko, staro 2 leti, 
brejo 8 mesecev, dve kozi in ene-
ga kozla, starega 2 leti. 
Tel.: 041 900 824

Prodam dve telici, stari 1 leto 
in 8 mesecev, ter kravo po izbi-
ri. Tel.: 07 497 7189

Prodam 2 prašiča, težka 200 kg, 
hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 07 496 7528

Prodam prašiča, težkega od 210 
do 230 kg, hranjen s kuhano 
krmo, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 436 221

Prodam prašiče mesnate pasme, 
težke od 130 do 150 kg, hranjeni z 
domačo hrano, možen zakol, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 209 951

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, in dva prašiča, težka od 
100 do 120 kg. 
Tel.: 041 255 556

Prodam dve breji telici in kravo s 
teletom, kupim pa prašiča za za-
kol, težkega do 180 kg. 
Tel.: 051 870 909

Prodam bikca sivca, starega 4 
mesece. Tel.: 041 802 150

Prodam mlado kravo s teletom. 
Tel.: 031 210 661

Prodam starejšo kravo simental-
ko s teletom, starim 3 mesece, in 
odojke mesnate pasme, težke 30 
kg. Tel.: 07 497 7095

Prodam ječmenovo slamo v koc-
kah. Tel.: 041 222 350

Kupim gozd in vikend ali brunari-
co na lepi legi. Tel.: 051 467 559

Kupim  traktor, pogon 4x4, Car-
raro, univerzal, IMT, lahko tudi s 
priključki. Tel.: 051 813 034

Kupim lepo ohranjeno otroško 
posteljico z jogijem, po ugodni 
ceni. Tel.: 041 277 033

Kupim manjšo hišo ali bivalni vi-
kend v Krškem ali okolici. 
Tel.: 031 206 217

Kupim parcelo v okolici Brežic, 
lahko je tudi starejša hiša. 
Tel.: 041 582 345

Kupim plug-dvobrazdni IMT 12 

ali 14 col, visoki klirens. Tel.: 
041 621 362

Kupim tovorno prikolico za oseb-
ni avto, registrirano, v kakršnem 
koli stanju. Tel.: 070 317 905

Menjam 3,5-sobno stanovanje za 
1,5-sobno ali prodam, v Krškem 
na Griču. Tel.: 051 240 963

Iščem najemniško stanovanje v 

Krškem, nujno. Tel.: 040 232 407

Oddam hišo v centru Krškega (Vi-
dem), kompletno opremljena. 
Tel.: 070 816 165

Oddam v najem enosobno stano-
vanje v Krškem v bližini železni-
ške postaje, samski ženski osebi. 
Tel.: 031 648 056 (po 17. uri)

Oddam dva psa mešanca, sre-

dnje velikosti, stara 3 mesece. 
Tel.: 041 705 094

Oddam mladiče bernardince, 
stare 9 tednov. Tel.: 031 333 048

Stiki: 53-letnik, 168/70, želi spo-
znati resno žensko za skupno ži-
vljenje, zaželen izpit B kategori-
je. Tel.: 031 533 071

Stiki: rakec 173/75, nekadilec, 

nealkoholik, želi spoznati žen-
sko, staro od 30 do 45 let, za re-
sno zvezo ali prijateljstvo. 
Tel.: 031 557 602

prispevki:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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»Hja, dragi Brin, ime mi je,« je najprej slavnostno zamrmral in 
nato vrisknil: »Aleks, Aleks Afrika sem! Lepo, kajne? Ja, ja, vem, 
da bi bil tudi ti najrajši Aleks Afrika.«
Brin je smeje zmajal z glavo: »Aleks, tako je ime tudi mojemu 
prijatelju iz vrtca, ki obožuje karamele, ampak zakaj ti je ime tudi 
Afrika?«

Brin in Aleks Africa.indd   12 3.11.2008   13:37:42

N A R O Č I L N I C A

Priimek in ime /podjetje  ___________________________________________________

naslov  ___________________________________________________________________

davčna številka (za pravne osebe) ______________________________ tel.:  ________

nepreklicno naročam(o) naslednje knjige Založbe Neviodunum:

___ komplet(ov) slikanic BRINOVE ZGODBE  36,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ALEKS AFRIKA po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN ZAJEC KAROL po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) slikanice BRIN IN POSKOČNI JAN po ceni  15,00 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Jarkovič S. - ZAJTRK SMEHLJAJEV po ceni  14,00 €
___ izvod(ov) zbornika ALMANAH OBČINE KRŠKO 2008 po ceni  11,00 €
___ komplet(ov) ALMANAHI OBČINE KRŠKO 2003 – 2007  33,40 €
___ izvod(ov) pesniške zbirke Kalčič M. M. - ZARJAVELA OD VSAKDANJOSTI  13,58 €
___ izvod(ov) knjige kratke proze Sadek U. - VRTILJAK po ceni  16,30 €
___ izvod(ov) Tomažič F. - JUGOSLOVANSKI DIRT TRACK IN SPEEDWAY  25,00 €
___ izvod (ov) Mavsar S. - SPEEDWAY V KRŠKEM (dvojezično) po ceni   27,17 €

Knjige KRŠKO in KRČANI, KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH in FANFARE so razprodane!

Knjige bom(o) plačal(i):  a) v 15 dneh po prejemu računa, b) po povzetju

Datum:  ________________________  Podpis  ______________________________

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 
8270 Krško, ali po faxu: 07 49 05 781. Knjige lahko naročite tudi po elektronski pošti 
na naslov marketing@posavje.info. Prevzamete ali kupite jih lahko tudi osebno, na se-
dežu Zavoda Neviodunum v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City).

Novo v založbi Neviodunum

Kakor je v spremni bese-
di pesniške zbirke zapisa-
la znana slovenska pesnica 
Marjanca Kočevar iz Nove-
ga mesta, gre za avtoričino 
subjektivno in subtilno iz-
poved, kjer je narava angel 
miru in zavetja, saj tam naj-
de zatočišče. Kolizijo v sebi, 
ko se ta iznenada pojavi na 
pragu med hrepenenjem in 
do konca izživeto erotiko, 
umiri in nadomesti s simbo-
li iz narave ali spet izzveni 
v sanjarjenje o svojem lju-
bem. Šele proti koncu knjige 
postane nekoliko drznejša, 
kot da je tako kot ženska, a 
tudi pesnica, dozorela sko-
zi svojo izpoved. O izboru 
pesmi in o avtorici, ki je že 
dve polni desetletji prisotna 
na različnih področjih kul-
turnega udejstvovanja, je 
na predstavitvi spregovoril 
urednik zbirke Silvester Ma-
vsar, pesmi pa je ob Slavici 
Jarkovič prebirala še Vidka 
Kuselj, glasbeni spremljajo-
či program pa so oblikovali 
pevci Vokalne skupine Valva-
sor in kitarist Miha Koretič. 

B. M.

„Zajtrk smehljajev“ 
Slavice Jarkovič

Ideja za darilo!

KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je ob dnevu slovenskih knjižnic prejšnji torek pripra-
vila v krški Dvorani v parku predstavitev knjižnega prvenca domače avtorice Slavice Jarko-
vič z naslovom Zajtrk smehljajev, ki jo je ilustrirala prav tako domača likovna ustvarjalka 
Nataša Pibernik, izdala pa naša založniška hiša, Zavod Neviodunum Krško. 

Miha KoretičPredstavitev zbirke je bila zelo dobro obiskana.

Avtorica je zapela z vokalno skupino Valvasor.

Avtorica z ilustratorko 
Natašo Pibernik (na desni)

Vidka Kuselj in direktorica 
Valvasorjeve knjižnice 
Polona Brenčič

Po uspešni predstavitvi pesniškega 
prvenca Slavice Jarkovič bo 

posavska založba Neviodunum 

v četrtek, 4. decembra 2008,
 ob 17. uri 

v mladinskem oddelku 
Valvasorjeve knjižnice v Krškem

predstavila še tri knjižne novitete. 
Trdo vezane slikanice velikega 

formata iz serije Brinove zgodbe, 
ki sta jih ustvarili Maruša Mavsar 

in Urška Jekler, pa so že na zalogi 
na sedežu Zavoda Neviodunum v 
Krškem, Trg Matije Gubca 3 (hotel 

City). Kupite jih lahko po 15 €, 
komplet pa je na voljo za 36 €.

SLIKANICE O DEČKU BRINU


