
LJUBLJANA – Predsednica Upravnega odbora Sklada za fi-
nanciranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih 
odpadkov dr. Romana Jordan Cizelj in direktor Janko Stra-
šek sta prejšnji teden v Ljubljani ponovno zanikala trditve 
o negospodarnem poslovanju Sklada v letu 2008.

Predsednica Jordan Cizljeva je opozorila, da s strani Vlade še 
vedno ne dobijo soglasja k zaključnemu računu za leto 2008 
in k finančnemu načrtu ter naložbeni politiki za letos, med-
tem ko bi že morali načrtovati delo in poslovanje za leti za leti 
2010 in 2011. V zvezi z očitki o konfliktu interesov je pojasni-
la, da je bila za 
p r e d s e d n i c o 
upravnega odbo-
ra Sklada imeno-
vana s strani DZ, 
kar ni bilo prvič, 
saj je bil tudi 
predsednik UO 
Sklada pred njo 
(Branko Janc, 
op.p.) hkrati po-
slanec v DZ. Po-
vedala je, da je pred kratkim videla dokument Vlade, v kate-
rem so zapisane strukturne prilagoditve za obdobje 2010-2011, 
iz katerih je razvidna namera, da naj bi z delom sredstev iz 
Sklada financirali projekte za sanacijo stavb, kar pa po nje-
nem mnenju ni zakonito. Sklad je bil namreč ustanovljen prav 
z namenom, da bi obvarovali zbrana sredstva pred razpola-
ganjem in nenamensko porabo s strani vsakokratne politike.  
»Ti načrti so diletantski, saj dobro prakso spreminjajo v slabo,« 
je dejala Jordan Cizljeva in dodala, da takšen odnos meče slabo 
luč na uporabo jedrske energije v Sloveniji, kaže pa tudi neod-
govoren odnos Vlade do ljudi v Posavju, kjer tak objekt že sto-
ji, saj bo treba tamkajšnje odpadke ustrezno in varno odložiti.
Dan zatem se je sestala tudi Komisija za nadzor javnih financ, 
ki jo vodi poslanec Andrej Vizjak, in v odsotnosti poslancev ko-
alicije, ki so sejo obstruirali, med drugim pozvala računsko so-
dišče, naj pregleda poslovanje Sklada v zadnjih letih, od Vlade 
pa ponovno zahtevala, naj čim prej odloča o finančnem načr-
tu oziroma naložbeni politiki Sklada.  S. M.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIII, št. 21, četrtek, 15. oktober 2009

	 IZ	VSEBINE

3	 Po	obvoznici	v	
novembru

5		 Recesija	vse	
bolj	občutna

6	 Novo	študijsko	
leto	za	U3

6	 Iz	občine	
Radeče

8	 Namakajo	več	
kot	kjerkoli	
drugje	v	
Sloveniji

15	 Iz	občine	
Brežice

16	 Iz	občine	
Sevnica

17	 Iz	občine	
Krško

18	 Najlepši	vrt	in	
balkon	Posavja

19	 Šport,	Mladi
20		Kam	v	Posavju
21	 Križanka
22	 Mali	oglasi
24	 Nove	knjige	iz	

Posavja

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

V občinah
KRŠKO, BREŽICE,

SEVNICA,
KOSTANJEVICA NA KRKI,

 in RADEČE 

PRAZNIK 
KS CERKLJE OB KRKI

Iz naših krajev,
str. 4

Praznik se je dobro 
prijel

nadaljevanje na str. 2

nadaljevanje na str. 2

PRIMOŽ KOZMUS

Šport,
str. 19

Dokončno slovo 
šampiona?

49.000 
rednih
bralcev!

vir: NRB, julij 2009 

IC

www.secom.si

Občina Brežice praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Brežice
Str. 9 - 14

Je	izgradnja	verige	
ogrožena?
SEVNICA – V konferenčni dvorani na sevniškem gradu je 12. oktobra potekala 21. 
seja Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi, ki so se je udeležili tudi trije po-
savski župani in predstavniki Ministrstev za gospodarstvo ter za okolje in prostor.

Predstavitev poteka izgradnje 
HE Blanca in HE Krško sta po-
dala direktor projekta izgra-
dnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi Silvester Jeršič za ener-
getski del in v.d. direktorja 
podjetja Infra mag. Vojko So-
tošek za infrastrukturni del. 
Jeršič je povedal, da so grad-
bena dela za HE Blanca zaklju-

čena, v zaključni fazi je tudi 
izgradnja ribje steze, tehnič-
ni pregled jezovne zgradbe pa 
bo konec oktobra. Pri HE Krško 
so začeli z gradbenimi deli v 
drugi gradbeni jami. Na vpra-
šanje, kdaj je predviden za-
ključek deviacije ceste G1-5 
na desnem bregu Save pred 
vstopom v Krško (pri novem 

mostu), je Sotošek pojasnil, 
da je bil omenjeni projekt 
razširjen, sanirati je potrebno 
celotno brežino, in to pomeni, 
da zaključka del pred koncem 
leta verjetno ne bo. Sanacija 
ceste Brestanica – Sotelsko – 
Krško naj bi se pričela po za-
ključeni deviaciji ceste G1-5. 

KRŠKO - Občina Krško bo 
kljub temu, da je uprava 
Vipapa sprejela odločitev o 
prekinitvi dogovorov glede 
prenosa območja opušče-
ne proizvodnje celuloze na 
Občino Krško za en evro, 
nadaljevala pogajanja z Vi-
papom in pripravila dogovor 
o ureditvi medsebojnih raz-

merij, so 12. oktobra na na-
daljevanju 34. redne seje 
sklenili krški občinski sve-
tniki in svetnice. 

Sklenili so še, da v rebalan-
su proračuna oz. v načrtu ra-
zvojnih programov ostanejo 
sredstva za pripravo projek-
ta rušenja omenjenega ob-

močja, Občina Krško pa na-
daljuje s postopki priprave 
potrebne dokumentacije za 
prijavo na razpis za program 
razvoja regij, s pomočjo ka-
terega naj bi izvedli predvi-
doma sedem milijonov evrov 
drago sanacijo območja. Pro-
ti izglasovanemu sklepu je bil 

Kdo	bo	saniral	
opuščeno	celulozo?

KRŠKO – Na današnji novinarski konferenci naj bi direktor 
Regijske razvojne agencije Posavje Robert Ostrelič novi-
narjem poročal o delovanju agencije v minulem letu dni, 
hkrati pa naj bi bilo to tudi njegovo slovo, saj po treh le-
tih, se pravi še pred koncem mandata, odhaja s tega de-
lovnega mesta.
V zadnjih tednih se je v Posavju že vnel hud boj za to, kdo 
bo v bodoče vodil regijski razvoj, govora pa je o večjem 
številu kandidatov. Tako je slišati, da Brežice ponujajo nek-
danjega ustanovitelja in direktorja Valvasorjevega razisko-
valnega centra ter vodjo kabineta gospodarskega ministra 
v prejšnjem mandatu Martina Brataniča, nekateri pa ome-
njajo celo podžupanjo Patricio Čular. Iz sevniške občine 
naj bi podpirali kandidaturo dosedanje direktorice JP In-
fra Ano Gračner, medtem ko je v Krškem slišati o aktual-
nem direktorju škocjanske občinske uprave Darku Levičar-
ju. Največ možnosti pa ima menda dosedanja direktorica 
Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice Nataša Šerbec, 
ki je trenutno na porodniškem dopustu, njeno kandidatu-
ro pa naj bi podpiral pa tudi Ostrelič.

Posavje na začelju
Za razliko od splošnega prepričanja o uspešnem delu RRA 
Posavje pa nekoliko kažejo drugačno podobo kažejo podat-
ki, ki so bili konec septembra predstavljeni v okviru posve-
ta na Otočcu. Po podatkih Službe Vlade za lokalno samou-
pravo in regionalno politiko je vsaj kar se tiče učinkovitosti 
črpanja sredstev za področje regionalnih razvojnih progra-
mov Posavje na zadnjem mestu med slovenskimi regijami, 
saj je porabilo najmanjši odstotek pogodbenih sredstev 
(32 %), medtem ko jih je npr. največ Goriška (62 %), sose-
dnja JV Slovenija pa 57 %. Zakaj je prišlo do takih odsto-
panj, pa bo direktor v odhajanju gotovo pojasnil že danes.
 S. M.

Kdo	bo	vodil	posavski	razvoj?			

Jordan	Cizljeva:	
Neodgovorno	tudi	do	Posavja

Janko Strašek in Romana Jordan Cizelj
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Mateja Šonc, Narpel: Podpi-
ram znižanje stopnje, saj kdor 
misli sesti za volan, naj ne pije. 
A mislim, da bo predlog težko 
dobil podporo in tudi ljudje to 
zelo težko sprejeli. Sploh zara-
di miselnosti Slovencev o alko-
holu, saj smo zelo pivski narod 
in ne znamo ničesar proslaviti 
brez kozarčka. Dokaz za to so 
te zadnje nesreče, ki smo jim 
bili priča. 

Dragica Komočar, Krško: Oseb-
no dobesedno črtim alkohol in 
kar se mene tiče, lahko zakon-
sko uveljavijo tudi 0,0. Nedvo-
mno bo kakšna nesreča manj, 
a se moramo zavedati, da ni le 
alkohol tisti faktor, ki vpliva na 
voznika, ker gre praviloma za 
splet več dejavnikov, ob alko-
holu še psihično počutje, vreme 
in še kaj. Določeni posamezniki 
pa se ne glede na zakon tako ali 
tako ne bodo nikoli spremenili.

Branko Požun, Podvrh: Živi-
mo na vinorodnem območju in 
je kar prav, da ostane meja 0,5 
promila, ko vendarle lahko ne-
kaj spiješ, pa še vedno normalno 
funkcioniraš. Kadar se dosti dela 
in tudi več poje, je čisto v redu, 
da spiješ kakšen kozarček vina. 
Če vem, da sem preveč spil, si 
organiziram prevoz in ne sedem 
za volan. Mislim, da je več pro-
metnih nesreč zaradi objestno-
sti kakor zaradi alkohola.

Toni Stritar, Sevnica: S predlo-
gom se strinjam, ker sem stro-
go proti temu, da bi vinjena 
oseba sedla za volan. Sam niko-
li ne vozim, če pijem alkoholne 
pijače. V takih redkih primerih 
odidem domov peš ali se pe-
ljem s kolegom, vendar samo, 
če tudi ta ni ničesar popil. Pre-
več je že bilo nesreč s smrtnim 
izidom, ki so jih povzročili vi-
njeni vozniki. 

ANKETA

Alfonz Duhanič, Gazice: Sem 
proti temu predlogu, ker ne 
morejo tisti, ki spijejo nekaj 
malega, plačevati kazen za ti-
ste, ki ne poznajo mere in pi-
jani divjajo po cestah. Policisti 
naj polovijo in kaznujejo tiste, 
ki vozijo zelo pijani, pa ne bo 
nobenega problema na naših 
cestah. Preden vozim, spijem 
največ kozarček ali dva, več 
ne. 

Za	volanom	„nula	nula	?
Na prometnem ministrstvu menda razmišljajo, da bi do-
voljeno mejo alkohola v prometu z 0,5 promila znižali na 
0,2 ali celo na 0,0 promila. Kaj menijo o tem naši tokra-
tni sogovorniki in ali kdaj sedejo za volan, potem ko so 
nekaj spili?

Potek izdelave državnega 
prostorskega načrta (DPN) za 
HE Brežice in noveliran ter-
minski plan sta predstavi-
la Cveto Kosec z Ministrstva 
za gospodarstvo in Ana Vid-
mar z Ministrstva za okolje in 
prostor. Kosec je ob tem po-
udaril, da je izdelava DPN za 
HE Brežice v zamudi, čeprav 
so mu na ministrstvu med 27 
ostalimi projekti dali priori-
teto. Vidmarjeva je med ra-
zlogi za zamudo navedla tudi 
usklajevanja z Zavodom za 
varstvo narave Novo mesto o 
možni vključenosti območja 
spodnje Save v Naturo 2000. 
»Območje spodnje Save za-
dostuje kriterijem za razgla-

sitev Nature 2000,« je pre-
pričan Dušan Klenovšek z 
novomeškega zavoda za var-
stvo narave. 

Do poteka priprav za začetek 
gradnje HE Brežice je bil kriti-
čen brežiški župan Ivan Molan: 
»Vse bolj imam občutek, da se 
razmišlja, kako projekt ustaviti 
in ne nadaljevati!« Župan obči-
ne Krško Franc Bogovič je me-
nil, da manjka politične volje 
in odgovornosti, zato ne pri-
haja do rešitev v primernem 
roku. Opozoril je tudi na ne-
usklajeno delovanje med po-
sameznimi ministrstvi. »Če ne 
bodo rešena vsa odprta vpra-
šanja okrog HE Brežice, lahko 
visoke vode ogrozijo celo kr- ško nuklearko,« je še skušal 

Bogovič utemeljiti nujnost iz-
gradnje vseh petih hidroelek-
trarn na spodnji Savi. Direktor 
družbe HESS Bogdan Barbič 
je odločno podal stališče do 
nadaljevanja izgradnje veri-
ge spodnjesavskih hidroelek-
trarn, kajti koncesijska pogod-
ba je podpisana, za njo stoji 
zakon: »Verigo ustaviti pri Kr-
škem je nemogoče, ker to po-
meni gospodarsko katastrofo!« 
V priprave za gradnjo HE Bre-
žice in HE Mokrice je bilo do-
slej vloženih že več kot 15 mi-
lijonov evrov, zato bi ustavitev 
gradnje pomenila, da je bilo  v 
gradnjo HE Boštanj, HE Blanca 
in HE Krško vloženo za tretji-

no preveč denarja, če bi le-te 
ostale zgolj pretočne. Predse-
dnik Odbora Niko Galeša je po-
trdil rok zaključenega projek-
ta izgradenj hidroelektrarn na 
spodnji Savi, ki se izteče 15. 
maja 2015.  

Gradnja HE Mokrice naj bi se 
začela leta 2012, izbran je že 
izdelovalec DPN za HE Mokri-
ce, ki naj bi projekt izdelal 
v 18 mesecih in pol. Pri tem 
bodo potrebna še usklajeva-
nja s Hrvaško. Finančna sred-
stva so zagotovljena samo za 
izgradnjo HE Krško, za HE Bre-
žice in HE  Mokrice bo finanč-
na konstrukcija še izdelana. 
 Smilja Radi 

Je	izgradnja	verige	ogrožena?
nadaljevanje s 1. strani
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le svetnik Vojko Omerzu, ki 
je menil, da je glede na odlo-
čitev Vipapove uprave vsakr-
šna odločitev občinskega sve-
ta brezpredmetna. „V kolikor 
bo v upravi Vipapa prišlo do 
spremembe sprejetega skle-

pa o prekinitvi teh pogajanj, 
bomo naše sklepe realizirali, 
sicer pa bo projekt sanacije 
opuščenega območja celulo-
ze žal prekinjen,“ je po seji 
pojasnil župan Franc Bogo-
vič. Najbrž ni odveč dodati, 
da bi del tega območja prišel 
prav tudi za gradnjo novega 
bazena, če se bo občina od-
ločila za gradnjo na lokaciji 
starega bazena...

Polemično o stroških
Na prvem delu seje 5. ok-
tobra se svetniki in svetni-
ce niso mogli poenotiti, ali 
je načrt sanacije, ki naj bi 
predvidoma stala sedem mi-
lijonov evrov, realen in smo-

trn. Vipap je občini ponudil 
4,2 hektarje veliko območje 
opuščene proizvodnje celu-
loze vključno s skladišči in 
parkirnimi prostori ob žele-
znici. Dokument identifikaci-
je investicijskega projekta, 
ki so ga izdelali v Savaprojek-

tu, predvideva, da bi sanaci-
ja 2,8 hektarjev tehnoloških 
površin stala sedem milijo-
nov evrov, občina pa bi se za 
nakup zemljišča in sanacijo 
odločila le pod pogojem, če 
bo uspešna na javnem razpi-
su za razvoj regij, na kate-
rem ima na voljo še 4,1 mi-
lijona evrov, kar bi znatno 
zmanjšalo občinski vložek. 
Svetniki so se strinjali, da 
je območje potrebno sanira-
ti, saj zakonodaja lastnika k 
temu ne zavezuje, vendar pa 
so izrazili tudi kar nekaj po-
mislekov. Omerzu in Metod 
Šonc sta podvomila o realno-
sti ocene stroškov, ki da ne 
upošteva rušitve temeljev, 

Jože Habinc pa je opozoril, 
da gre za s številnimi tehno-
loškimi objekti obremenje-
no območje in da bo sanaci-
ja zelo zahtevna.

Odločanje so nato prestavi-
li za teden dni, na razpravo 
v občinskih klopeh pa so se 
odzvali v Vipapu in sporočili 
odločitev uprave, da „glede 
na dokaj negativno stališče 
občinskih svetnikov in različ-
ne špekulacije, ki so se za-
čele pojavljati po obravna-
vi ideje o prodaji za en evro 
na občinskem svetu, ... ne 
bo nadaljevala z nikakršnimi 
aktivnostmi v tej smeri, tem-
več bo sledila že prej spreje-
tim načrtom glede nadaljnje 
usode predmetnih zemljišč“, 
kar pomeni 15-letni načrt ru-
šitvenih del, usklajen s pro-
storskimi akti Občine Krško, 
ki predvideva rušitev zgradb 
do kote 0,00 in ureditev po-
vršin. „ Idejo o prodaji za en 
evro je Vipap smatral kot iz-
raz dobre volje in pripravlje-
nosti na sodelovanje z Občino 
Krško,“ so še zapisali v sporo-
čilu za javnost v Vipapu. 

Potrdili rebalans
Občinski svet je sprejel tudi 
rebalans letošnjega prora-
čuna, s katerim so prihodke 
znižali iz 54,3 na 41,9 mio 
evrov, prihodke pa iz 61,6 
na 52,7 mio evrov. Rebalans 
je bil potreben zaradi slab-
še realizacije zastavljenega 
proračuna, ki je v polletju 
znašala 23, v devetmese-

čju pa 42 odstotkov. Manj 
od načrtovanega je bilo zla-
sti prilivov iz naslova vračila 
vlaganj v javne telekomuni-
kacije, nadomestil iz naslova 
NSRAO, kapitalskih prihod-
kov ter transfernih prihod-
kov iz državnega proračuna. 
Zadolževanje so povišali za 
2,5 mio evrov, skupaj pa zna-
ša že 8 mio evrov.

Na prvem delu seje so svetni-
ki soglašali s predlogom od-
loka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ure-
ditev dela starega mestnega 
jedra Krško, ki določa pogo-
je za urbanistično, obliko-
valsko in gradbeno ureditev 
tega dela mestna, v katerega 
bo umeščena tudi nova knji-
žnica. Med kadrovskimi od-
ločitvami omenimo soglasje 
k imenovanju Slavka Hotka 
za direktorja Valvasorjevega 
raziskovalnega centra Krško.
 Peter Pavlovič

DOLENJSKE TOPLICE - Časopisna družba Dnevnik je 8. oktobra  v 
Dolenjskih Toplicah razglasila dolenjsko-posavsko gazelo 2009. 
Najhitreje rastoče podjetje v regiji je podjetje Mikrografija iz 
Novega mesta, kjer zagotavljajo informacijske sisteme za ure-
janje in arhiviranje dokumentov. Med nominirance za dolenj-
sko-posavsko gazelo 2009 je komisija uvrstila še podjetje Loging 
in krško podjetje Metalika, kjer izdelujejo notranjo opremo za 
ladje. Sklepna prireditev Slovenska gazela 2009 bo 22. oktobra 
v Ljubljani. Sicer pa je 100 dolenjsko-posavskih gazel v petih 
letih prihodke povečalo za 4,23-krat.  S. V. 

Gazela	v	Novo	mesto	
RADEČE – 19. oktobra se bo na 19. redni seji sestal radeški 
občinski svet, ki bo obravnaval deset točk dnevnega reda. 
Med zanimivejše točke za javnost izdvajamo obravnavo in 
sprejem Odloka občinskega prostorskega načrta za poslovno 
trgovski center v Radečah, katerega gradnja je predvidena 
na območju med regionalno cesto Sopota – Radeče in stano-
vanjsko pozidavo Pot na brod; sprejem sprememb in dopolni-
tev ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah, ki se 
nanaša na gradnjo Turistično rekreacijskega centra Savus, in 
sprejem Odloka o občinskem prostorskem načrtu za poslov-
ni objekt na Njivicah, katerega umestitev je predvidena na 
zemljišču med reko Sopoto in regionalno cesto Velika Reka – 
Radeče. B. M.  

Kdo	bo	saniral	opuščeno	celulozo?

Predsednica posebne komisije za gradnjo HE Krško 
Albina Bezjak, direktor sevniške občinske uprave Zvone 
Košmerl, svetovalec za gradbene zadeve na Občini 
Sevnica Rado Gobec in župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk.

V	ponedeljek	bo	zasedal	
radeški	občinski	svet

Krški občinski svetniki na 34. redni seji

Rebalans je predstavila 
direktorica občinske 
uprave Melita Čopar.
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Pravice, 
dolžnosti, 
vzgoja.
»Ej, ej! Kje pa je osta-
lo spoštovanje do starej-
ših?« je hčerka strogo opo-
zorila našega tretješolčka, 
ko sem mu dejala, da vaja 
dela mojstra, mojstrstvo 
da predstavlja zadovolj-
stvo in veselje, mali pa se 
mi je na besede uprl.
»Dragi moj, kolektivnega sprehoda s prijatelji in kužki 
bo takoj, ampak res takoj konec, če se ne boš lepo pogo-
varjal in obnašal,« je našemu štiriletniku zažugal njegov 
tati, ko se je s četico fantičev in kužkov odpravil na nasip 
ob Savi, sama pa sem imela čast doživeti dogodek.

»Tovarišica, povejte mi, ali vi kaj f ….e?« je doživela tuš 
Bebina Mateja, ki uči angleščino v ljubljanski osnov-
ni šoli. Ker mladenka ni dobila odgovora, jo je ta zno-
va izzvala:»Vprašala sem vas, če vi kaj f ….e?«. Kazno-
vati je ni smela, pomisleki o vedenju in družinski vzgoji 
pa so ostali.

Inserti, ki sem jih posredno in neposredno doživela v 
dneh, ko smo pobirali kilometre besed o otrokovih pra-
vicah. In malo, ne, skoraj nič, o otrokovih dolžnostih. 
O prepovedih, o tem, kaj se sme in česa se ne sme. Ali, 
kaj je dobro in kaj je neprimerno, ne za otroka kot po-
sameznika in ne za skupnost, družinsko ali širšo, v ka-
teri otrok živi in se giblje. Nov predlog družinskega za-
konika, skladno s priporočili Sveta Evrope, prinaša kot 
nedopustno opredelitev vsako telesno kaznovanje otrok, 
ne le takrat, kadar ga povzročijo starši, ampak tudi ta-
krat, kadar ga povzročijo v javnih ustanovah. Zdi se, da 
smo v eri malih božanstev, ki jih moramo razvajati, jim 
vse dopuščati in jih v ničemer omejevati.

Kolo časa vrtim nazaj, v mladost, kjer so v družini vla-
dala pravila. Priznam, velikokrat jih je bilo težko upo-
števati in izpolnjevati. Vendar, hvala staršema, ker sta 
pri pravilih vztrajala. Ko je bilo, za primer, šolskega 
leta konec, sem dobila tedenski spisek, kaj sem mora-
la postoriti. Vsaka opravljena dolžnost je dobila klju-
kico »opravljeno«. Ko sem dobila naročilo, da je treba 
očistiti terenske čevlje, sem jih drgnila dokler nisem iz 
rež izbrskala zadnjo piko blata. Ko sem bila postavlje-
na pred dejstvo, da je pri hiši generalno čiščenje, sem s 
stepačem, metlo, krpami in drugimi hišnimi pripomoč-
ki in s kislim licem vztrajala do hura veselega konca. Ni 
se smelo krasti, ne lagati, učitelje, profesorje in starej-
še je bilo treba spoštovati, prešteti do deset in držati je-
zik za zobmi. Pohajanje po dvaindvajseti uri je bil smr-
tni greh, enako »nedolžno« rabutanje jabolk in hrušk 
po sosedskih vrtovih, šolske naravoslovne trne in še ka-
kšne druge smo izdirali na vse mogoče etične, moralne 
in vzgojne načine. Dovoljeno silvestrovanje kakšno osi-
romašeno uro čez polnoč je dobilo naziv svetovnega do-
godka. 

Takšen vzgojni prijem je, brihtni opurtunistki, krepko 
kravžljal poslušnost. Staršema je bila povratno nače-
ta potrpežljivost. Ponovljene vzgojne prepovedi povsem 
normalnih staršev, ki sta želela poslati v svet družbeno 
sprejemljivo bitje, so spremljale preživete kazni. Te so 
bile družbeno sprejemljive. In pravim, deset božjih za-
povedi ni iz trte izvitih. So podlaga za dostojno življe-
nje. In četudi kdo od staršev ali otrok ni naklonjen veri 
in verovanju, jih je dobro prebrati. Večkrat, za pomnje-
nje. Začenši: spoštuj očeta in mater, sestre in brate, pa ti 
bo dobro na svetu, ne kradi, ne laži, ne ubijaj, se ne opi-
jaj… Saj, v družini se vse začne. Če je družina prava, z 
zdravo mero ljubezni in omejitvami.

V družini zraseš v spoštovanju do starejših in starih s 
pojemajočo močjo, v družini dosežeš spoštovanje do ži-
vali. Starejši v mlajša življenja prinašajo neprecenljiv 
vir modrosti, živali neslutene naklonjenosti in igrivosti, 
oboji, po svoje nemočni in odvisni, pa vrelec ljubezni. V 
zahvalo za pozornosti, potrpežljivosti, izkazano in da-
rovano dobroto. Kar je njihova neodtujljiva pravica in 
naša dolžnost. Kar je odvisno od vzgoje. Če dobro, pogo-
sto zasmehovano, v človeku ni že prirojeno. 

Piše: 
Natja Jenko Sunčič

PIŠECE - Na Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece obele-
žujejo desetletje mednarodnih taborov. Ponosni so na po-
delitev najvišje državne nagrade za dosežke v šolstvu rav-
natelju Martinu Dušiču. Prejel jo je za izjemne dosežke 
na področju razvijanja inovativnosti, posodabljanja pou-
ka in same prakse ter za pogumno prestopanje klasičnih 
šolskih okvirov. 

Junija 1999 so izvedli prvi mednarodni tabor za pregnane 
otroke s Kosova in bili leta 2000 sprejeti v svetovno druži-
no Unesco šol. Tabori od leta 2003 načrtno potekajo v času 
šolskega pouka kot projektni tedni in se vanje vključuje vsa 
šola. Pišece so leta 2005 postale Unesco središče za Posav-
je, Dolenjsko in Belo krajino. 
V tem okviru so na šoli po za-
slugi učiteljice Rut Zlobec za-
snovali projekt Moder stol - 
nekdo misli nate, ki se izvaja 
v Sloveniji in na tujem, celo 
v Afriki. 
Na letošnjem taboru, poime-
novanem Desetletje naših ta-
borov, bodo od 19. do 23. ok-
tobra gostili štiri šole iz Srbije, 
tri iz Hrvaške in številne slo-
venske Unesco šole, tudi vse okoliške šole, je dejala  koodina-
torica tabora Tanja Plevnik. Na samem taboru bodo ponovili 
projekt Modri stol, ko bodo na mejnem prehodu Orešje izve-
dli delavnico skupaj z učenci iz hrvaške šole Antuna Mihano-
vića Klanjec. V sklopu tabora bo fotografska razstava Begun-
ske zgodbe ter okrogla miza Sočutje ni dovolj. Poudarjajo, 
da pišeški učenci skozi izkušnje na taborih ne samo spozna-
vajo, pač pa živijo medkulturno udejstvovanje in zapuščajo 
osnovno šolo osveščeni in brez predsodkov.
Ravnatelj Martin Dušič, ki ravnateljuje že šesti mandat, je 
izpostavil, da na šoli poteka veliko projektov, in se zahva-
lil celotnemu kolektivu ter dejal, „da so vsi učitelji steber 
tega dela“. Oba pa menita, da bodo dosegli velik uspeh, če 
se letošnjega tabora uspe udeležiti udeleženka prvega tabo-
ra, pregnanka s Kosova, zdaj študentka Njomza Nuhiu, saj 
njen prihod s Kosova v Slovenijo ovira birokracija.
 S. Vahtarič

Desetletje	mednarodnih	
taborov	

Koordinatorica tabora 
Tanja Plevnik in ravnatelj 
Martin Dušič

KRANJ, KRŠKO - V Kranju je 3. oktobra potekalo XV. državno 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite 
in Rdečega križa.  Posavje je zastopala ekipa Nuklearne elek-
trarne Krško, ki je zmagala na regijskem preverjanju usposo-
bljenosti v Krškem 30. maja letos. Med štirinajstimi sodelu-
jočimi ekipami je ekipa Nuklearne elektrarne Krško osvojila 

prvo mesto, druga je bila ekipa OZ RKS iz Ljubljane, tretja 
pa ekipa Občine Mislinja. Delo ekip je potekalo na sedmih 
delovnih mestih z nudenjem prve pomoči poškodovanim in 
nenadoma obolelim. Med delovnimi mesti so bile organizi-
rane prikazne točke, ki so bile namenjene seznanjanju ekip 
prve pomoči z javnimi reševalnimi službami, društvi ter or-
ganizacijami, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomo-
či. Ekipa Nuklearne elektrarne Krško bo prihodnje leto za-
stopala Republiko Slovenijo na mednarodnem festivalu prve 
pomoči v Beogradu.

Najboljši	v	državi	so	
„nuklearci“

Ekipa prve pomoči Nuklearne elektrarne Krško

KOSTANJEVICA NA KRKI - Zavod Otok je 9. oktobra pripravil tre-
tji letošnji mestni sejem, tokrat v kostanjeviškem mestnem je-
dru oz. na Tamalem plac. Sejemsko dogajanje, na katerem se 
je predstavilo ducat rokodelcev z glinenimi, volnenimi, kovin-

skimi, lesenimi, usnjenimi, medenimi, suhomesnatimi, tekstil-
nimi, slamnatimi in drugimi izdelki, je bil posebej namenjen 
otrokom, saj so pri vsaki stojnici pripravili še učno delavnico 
(na fotografiji kostanjeviški šolarji ob stojnici z medenimi iz-
delki). Zavod Otok je med drugim predstavil štiri nova igrala: 
gugi, telefon, labirint in vozle, vse rokodelski izdelki.  P. P.

Jesenski	mestni	sejem

PODSREDA - Kozjanski park Podsreda je s s številnimi prire-
ditvami obeležil desetletnico kozjanskega jabolka. Vrhunec 
prireditev, ki so potekale pod pokroviteljstvom Ministrstva 
za okolje in prostor, so dosegli minuli konec tedna s tradi-
cionalnim sejmom regionalnih produktov (na fotografiji) in 
predstavitvijo projektov, zavarovanih območij, partnerskih 
muzejev, predstavitvijo društev in združenj, številnih šol in 
tradicionalnih obrti. 
Na otvoritvi sejma so se zbrali župani s področja parka, po-
slanca dr. Vinko Gorenak in krški poslanec in župan Franc 

Bogovič ter minister Karl Erjavec. Direktor Kozjanskega par-
ka Ivo Trošt je orisal 206 km2 veliko področje in projekte, 
s katerimi skrbijo za njegov razvoj. Napovedal je, da se bo 
uprava preselila v Kozje, praznik jabolka pa ostaja v Podsre-
di. Letos so prvič podelili naziv carjevič 2009, ki ga je prejel 
Edi Rupret iz Zdol v občini Kozje, letošnji »štrudlmojster-
ci« pa sta Stanka Alegro in Fanika Vajdič iz Društva kmetic 
Ajda. Več na www.posavje.info. S. V. 

Praznik	kozjanskega	jabolka	

Po	obvoznici	v	novembru

Izvajalci so v teh dneh začeli z 
dokončnim asfaltiranjem kro-
žišča na Dobah, kjer so pre-
plastili tudi bližnji ovinek, 
nadaljujejo pa proti mostu in 
nato na drugo stran Krke pro-
ti krožišču za Malence, ob tem 
pa montirajo tudi javno raz-
svetljavo in zaključujejo osta-
la dela. Največ dela ostaja na 
odseku ceste od krožišča proti 
Žolnirju, kjer je zaradi težav 
z meteorno vodo nastalo ne-
kaj zamude, vendar naj bi po 
besedah Stanislava Rostohar-
ja s kostanjeviške občinske 
uprave tudi to v kratkem ure-
dili z ustreznim odvajalnikom. 
Zaključku del sledi še tehnič-
ni prevzem, nato pa, predvi-

doma v novembru, sprostitev 
prometa. Ker investicija po 
pogodbi traja do 31. marca 
prihodnje leto, uradne otvo-
ritve prej ne bo. 
Desetletja načrtovana in tež-
ko pričakovana kostanjeviška 
obvoznica vključno z novim 
mostom preko Krke bo stala 
blizu osem milijonov evrov, 
pri čemer bo večino sred-
stev prispevalo Ministrstvo 
za promet, delež Občine Ko-
stanjevica na Krki pa bo 930 
tisočakov. 275 tisoč evrov so 
poravnali že leta 2007, 300 
tisoč jih morajo zagotovi-
ti letos, ostanek pa v nasle-
dnjem letu.
 P. Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – V najmanjšem posavskem občinskem središču lahko počasi že odštevajo dneve 
do trenutka, ko se bodo lahko zapeljali po dolgo pričakovani obvoznici, ki bo razbremenila mestno sre-
dišče. Rok za končanje gradbenih del je sicer 31. oktober, verjetno pa se bodo malce zavlekla, tako da 
bo promet po novi cesti po predvidevanjih stekel nekje v novembru. Uradna otvoritev obvoznice z mo-
stom pa bo šele spomladi prihodnje leto.

Največ dela je ostalo na odseku od Žolnirja do 
krožišča.
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nja so prejeli: vsestransko 
aktivna vinogradnika Jožica 

in Alfonz Komatar, Športno 
društvo Boršt, PGD Dolnja 
Pirošica, dolgoletni gasilec 
Jože Arh ter športnica Mate-
ja Drobnič. Plaketo sta do-
bila nekdanji poveljnik cer-
kljanske vojašnice Stanislav 
Zlobko ter podjetnik Silve-
ster Lopatič.
 P. Pavlovič

tu pa imajo še obnovo cest 
na Stojanskem vrhu, obnovo 

vodovoda na desnem bregu 
Krke, razmišljajo pa tudi o 
rešitvi za prostorsko stisko 
na osnovni šoli.

Ob kulturnem programu mo-
škega pevskega zbora Plani-
na ter učencev osnovne šole 
je Udovič podelil krajevna 
priznanja in plakete. Prizna-

Naše okolje je znova zaznamoval pričakovan investicijski 
projekt, in sicer sanacija območja opuščene proizvodnje 
celuloze družbe Vipap Videm Krško, ki je v občinskem 
svetu povzročil že več dilem. Načrti so veliki, njihova iz-
vedba pa ima še vedno več obrazov, ki se obračajo stran 
drug od drugega. Prizadevamo si za rešitev, ki bo poka-
zala skupni obraz za potrebe širšega kroga ljudi. Sanaci-
ja je potrebna, mora pa vsekakor biti v korist občine in 
njenih prebivalcev.

Kakšni so naši osrednji cilji predvidene investicije? V 
ponedeljek smo na seji občinskega sveta podprli va-
rianto, s katero je predvideno, da občina Krško nada-
ljuje pogajanja z družbo Vipap Videm Krško in pripravi 
dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij. Ob tem v re-
balansu proračuna za letošnje leto ostanejo sredstva v 
Načrtu razvojnih programov za pripravo projekta ruše-
nja območja opuščene proizvodnje celuloze, občina pa 
nadaljuje s postopki priprave potrebne dokumentacije 
za prijavo na razpis za program razvoja regij. 

Dejstva so znana. Občinska uprava  nas je na seji občin-
skega sveta postavila v nezavidljiv položaj z nedoreče-
nim predlogom glede investicijskega projekta sanacije, 
posledično pa je v tem času o njem tudi še nemogoče 
odločati. Sporna je že sama vrednost projekta sanaci-
je. Prepričani smo, da ocenjenih sedem milijonov evrov 
za sanacijo zemljišča ne ustreza realnosti, ampak bo 
za to, po naši oceni, potrebnih vsaj 15 milijonov evrov.

In novo vprašanje. Je upravičena naša zahteva, da dobi 
občina zemljišče, namenjeno sanaciji, v last in posest? 
Naj ne ostane vprašanje, katero ime se bo pojavljalo na 
papirjih, ampak kdo bo plačal zadnji račun. V naši stran-
ki smo za sanacijo in se zavedamo problema. Obenem 
pa smo tudi za to, da občina v ta projekt vloži le en del, 
ne pa presežni del stroškov, navsezadnje pa naj to oko-
lje postane funkcionalno predvsem za dobrobit občanov.

Svetniška skupina SDS v občinskem svetu Občine Krško

GAZICE - V Gazicah je 9. oktobra potekala otvoritev 2,3 
km dolgih dveh moderniziranih cestnih odsekov in vodovo-
da. Investicija je stala 190 tisoč evrov, večino sredstev pa 
je prispevalo Ministrstvo za obrambo v okviru dogovora o 

sodelovanju pri sofinanciranju lokalne infrastrukture v za-
meno za soglasje lokalne skupnosti k posodobitvi vojaškega 
letališča Cerklje ob Krki. Gre za veliko pridobitev tako za 
vaščane Gazic kot za številne vinogradnike na tem obmo-
čju, je poudaril predsednik sveta KS Cerklje ob Krki Darko 
Udovič, kar je dokazala tudi številčna udeležba na otvori-
tvi, ki so jo popestrili Koledniki iz Bušeče vasi, ljudske pev-
ke iz Cerkelj ob Krki, učenke cerkljanske osnovne šole, pa-
dalci in konjske vprege, sledila pa je še bogata pogostitev.
 P. P.

Obnovili	cesto	in	vodovod

Predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Darko Udovič je z 
zadovoljstvom ugotovil, da 
se krajevni praznik (praznu-
jejo ga tretjič) med krajani in 

društvi utrjuje. Povedal je, 
da se iz leta v leto ponavlja-
jo isti problemi z investicija-
mi - ker so projekti vezani na 
dogovor med Občino Breži-
ce in Ministrstvom za obram-

Praznik	se	je	dobro	prijel
CERKLJE OB KRKI - V Cerkljah ob Krki v teh dneh praznujejo krajevni praznik v spomin na 8. oktober 
1922, ko je bil odprt most čez Krko med Cerkljami ob Krki in Dolnjo Pirošico. Pripravili so vrsto športnih, 
kulturnih in drugi prireditev, osrednja slovesnost pa je bila 10. oktobra v tamkajšnjem gasilskem domu.

bo, se začnejo izvajati šele 
v drugi polovici leta. Iz teh 
sredstev so letos zaključili z 
obnovo ceste in vodovoda v 
Gazice, obnovili pa bodo še 

most na Borštu ter uredili 
avtobusno postajališče pri 
pošti, kar bo vse skupaj sta-
lo 280 tisoč evrov. Z lastnimi 
sredstvi so obnovili prostore 
krajevne skupnosti, v načr-

Prejemniki priznanj in plaket s predsednikom sveta KS 
Darkom Udovičem

Cesto so pred množico domačinov in vinogradnikov 
odprli predstavnik MORS-a, predsednik KS Cerklje ob 
Krki Udovič, brežiški župan Ivan Molan in predsednik 
KS Podbočje Darko Kodrič.

BIZELJSKO - Galerijski kotiček OŠ Bizeljsko je na prvi oktobr-
ski večer gostil razstavo likovnih del, nastalih na koloniji 22. 
septembra v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine. Pri-
pravilo jih je tamkajšnje turistično društvo v sodelovanju z 
osnovno šolo in Kozjanskim parkom. Kot je izpostavila predse-
dnica društva, Vesna Kunej, so med deli brežiških in krških li-
kovnikov ter deli nekaj domačinov tudi najmanjši hram na Bo-
štu pod svetim Vidom, delo 
Stanke Zagmajster - Na-
rat, domačinke in članice 
Društva likovnikov Brežice, 
saj je hram upodobljen tudi 
v vodniku po vseh priredi-
tvah v sklopu Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine, ter  
cerkev sv. Lovrenca iz leta 
1948 Franca Cegnarja. Šte-
vilne zbrane je pozdravila 
ravnateljica šole Metka Kr-
žan, večer pa z deklamaci-
jo o jeseni popestrila šolarka Petra Iljaž, s pesmijo pa tudi 
letos, tako kot na vseh dosedanjih prireditvah evropskih dne-
vov, zaokrožila Vokalna skupina Solzice. 3. oktobra so na gra-
du Podsreda odprli še razstavo Fotogenična dediščina Bizelj-
skega s fotografskimi deli osnovnošolcev in dijakov s širšega 
področja, ki so nastala na isti koloniji.  S. V.

Dediščina	na	evropskih	
dnevih	

Vesna Kunej in Vesna 
Zakonjšek s Kozjanskega 
parka ob Cegnarjevi 
fotografiji farne cerkve

SDS:	»Problem	sanacije	
območja	družbe	Vipap	
Videm	ni	le	problem	občine.«

Posavska regionalna stična točka 
za nevladne organizacije v oktobru pripravlja:

delavnico 
OSNOVE RAČUNOVODSTVA V DRUŠTVIH

četrtek 22. oktobra 2009 ob 16h v Brežicah

Delavnica je namenjena predstavnikom društev iz občin: Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica in Radeče. 
Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 20.10.2009. 

Vsem nevladnim organizacijam smo na voljo:
• v pisarni stične točke v Brežicah od ponedeljka do petka 

od 8h do 15h, vsak zadnji četrtek v mesecu – 29.10.2009 pa 
tudi do 18h, oz. po predhodnem dogovoru tudi drugače.

• in na info točkah:
 ¾ Krško - zadnji ponedeljek v mesecu – 26.10.2009 od 

17h do 18h v prostorih ZPM Krško (CKŽ 23, Krško)
 ¾ Sevnica - zadnji torek v mesecu – 27.10.2009 od 

17h do 18h v sejni sobi Športnega doma (pri bazenu, 
Prvomajska ulica 15a, Sevnica)

 ¾ Radeče - zadnja sreda v mesecu - 28.10.2009 od 
17h do 18h v prostorih bivšega hotela Jadran (Trg 1, 
Radeče)

 ¾ Kostanjevica na Krki - zadnji petek v mesecu - 
30.10.2009 od 17h do 18h v prostorih bivše pošte 
(Kambičev trg 5, Kostanjevica na Krki)

Posavska regionalna stična točka za NVO, 
Lokalna razvojna fundacija Posavja
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, 

tel.:059/955-046, info@prstan.eu, www.prstan.eu

KRŠKO – 7. oktobra popoldne je pri krškem Zdravstvenem 
domu potekalo srečanje interventnih služb občine Krško, to 
je uslužbenk in uslužbencev Policijske postaje, Postaje pro-
metne policije, Obveščevalno komunikacijskega centra PU 
Krško, brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje 
– Regijskega centra za obveščanje, Civilne zaščite občine Kr-
ško, Centra za socialno delo in nujne medicinske pomoči – ur-
gentne službe ZD ter Poklicne gasilske enote Krško.

Ker se uslužbenci vseh navedenih služb srečujejo v specifič-
nih razmerah, pogosto v kritičnih trenutkih, v primerih re-
ševanja situacij, življenja ljudi in premoženja, je pobudnica 
prvega srečanja in urgentna zdravnica dr. Nataša Obradovič 
izrazila prepričanje, da lahko z izmenjavo izkušenj, medse-
bojnim spoznavanjem in poznavanjem narave dela drug dru-
gega skupaj prispevajo še k večji učinkovitosti.  B. M.

Prvo	srečanje	interventnih	
služb	občine	Krško

Srečanja se je udeležilo kar okoli 80 udeležencev, 
nekateri pa so v večernih urah strnili vrste tudi za 
gasilsko sliko, med drugim tudi pobudnica srečanja dr. 
Nataša Obradovič (spredaj, tretja z desne).

BREŽICE - V četrtek, 8. okto-
bra, je v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku v Prosve-
tnem domu potekalo multime-
dijsko predavanje direktorice 
Umanotere, mag. Vide Ogo-
relec Wagner, ki je ob pou-
darkih dokumentarnega filma 
„Neprijetna resnica“ Posav-
ce opomnila o pomenu ukre-
pov vsakega posameznika za 
upočasnitev podnebnih spre-
memb. Vsak Slovenec, ki naj 
bi v povprečju prispeval 10 ton 
CO2 na leto, lahko z majhnimi 
dejanji pomaga k izboljšanju stanja. Predavateljica se je od-
zvala povabilu brežiškega občinskega odbora Zares, na preda-
vanju pa je prvič javno spregovoril tudi domačin, mag. Filip 
Vučajnk iz Biotehnične fakultete Ljubljana, ki je opozoril na 
problematiko izgube kmetijskih zemljišč ob umeščanju pred-
videnega akumulacijskega jezera za HE Brežice. Več o tem 
boste lahko prebrali v naslednji številki časopisa.  M. M. 

O	podnebnih	spremembah	in	
izgubi	kmetijskih	zemljišč

Mag. Vida Ogorelec 
Wagner
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(62)
V naselju, kjer stanuje-
mo, so spodnja stanova-
nja prilagojena za invali-
de. Ti se vsak dan družijo 
med seboj, vsako jutro 
pa jih pride iskat kom-
bi in jih odpelje v šolo oz. 
na delavnice, kjer preživi-
jo dan, vse tam do treh po-
poldne. Potem so doma, običajno se zberejo pri ne-
kom doma in klepetajo, ali pa se sprehajajo, vsak 
v svojem invalidskem vozičku. Nekateri lahko živi-
jo sami, drugi potrebujejo pomoč. Tudi Robi jo po-
trebuje. Rodil se je z gensko pomanjkljivostjo in 
ostal na stopnji otroka. Z njim živi njegova ostare-
la mama in ga vsak dan vozi po naselju. Robi je do-
brosrčen fant in vse naokoli pozdravlja in ponavlja 
besede, ki jih sliši.

V petek sem bila z deklicama zunaj in ko se je Neli 
preveč oddaljila na rolarjih, sva jo z Lino klica-
li: »Neli, Neli!« Robi je ploskal v ritmu najinih kli-
cev in jo klical tudi sam. Neli, Neli! Njegova mama 
se mi je nasmehnila in sklonila pogled. Jaz sem po-
gledala svoji deklci. Svoji zdravi deklici. In skloni-
la pogled. Robi je klical in klical. Neumorno. Ni po-
magalo, da mu je njegova mama prigovarjala, naj 
preneha. Klicanje ga je zabavalo in pritegnil je po-
glede mimoidočih. Ko je utihnil,  je mama  iz tor-
bice vzela piškote in mu jih dajala, enega za dru-
gim. Pobožala ga je po glavi, ko je segel po novega 
in Robi se ji je zasmejal v obraz:«Mama!« Prijel jo 
je za roko in tiho ponavljal: »Mama...« Sivolasa go-
spa mu je mršila lase in govorila: »Je že dobro, je že 
dobro.«

V trenutku sem imela solzne oči. Prizor je presegel 
petkovo popoldne in sijoče jesensko sonce. Presegel 
ljubljanski vrvež in sosede, ki so pekli kostanj pred 
blokom. Obstala sem z Lino, ki je imela lepo zave-
zano rutico z Mucko Kitty in Neli, ki so jo jezili ro-
lerji, najbolj pa čelada. Spogledali sva se dve mami 
in vedeli.

Neli je prirolala do mene in me objela okoli vratu, 
Lina pa je metala kamenčke v odtok. »Še enkrat mi 
povej,« je šepnila moja prva, »kaj je z Robijem?« 
Spet sem ji hitela povedati, da se je rodil z redko bo-
leznijo in se ni mogel razviti kot ostali. »Lahko ta-
kšno bolezen dobim tudi jaz?« me je vprašala. Moč-
no sem jo stisnila. »Ne moreš, Neli.« 

Pa me je včasih med nosečnostjo zaskrbelo, kot za-
skrbi vse mame, da bi bilo z otrokom kaj narobe, da 
ne bi bil zdrav. Blaž se je jezil name in rekel, da mo-
ram zaupati. Da bo dete zdravo. In sem zaupala. V 
obe moji deklici. Čeprav so mi v drugo mnogi sve-
tovali, naj grem na amniocintezo, ker sem že toliko 
stara. Pa se nisem odločila. Bala sem se, da bi pri 
postopku šlo kaj narobe in bi otroka izgubila. Zato 
sem upala in zaupala. Včasih to ni dovolj. Včasih 
se zgodi tisto, kar nam raztrga srce. Kar nekaj ta-
kšnih primerov poznam. Poznam matere, ki so iz-
gubile otroke, poznam matere, ki so rodile otroke, ki 
imajo hudo obolenje. Od blizu sem čutila njihovo tr-
pljenje, čutila njihovo krivdo in bolečino. Tako se 
zgodi, pravijo zdravniki in večkrat nimamo odgo-
vora zakaj.

Ti otroci posebnega boga. Otroci, ki so do potanko-
sti razvili milino in ljubeznivost in ne poznajo so-
vraštva in grdih dejanj. V očeh jim sije otroško son-
ce in brez sramu objamejo mamo. Objamejo sosedo. 
Tudi Robi. Ki je od pasu navzdol hrom in lahko 
premika le roke. Pa mu nasmeh ne izgine iz obra-
za. Razume šalo in takoj ve, kdaj se bo kdo pošalil z 
njim. Takrat zažari kot sonce. 

Ko se zvečeri, utrujena in sključena mati, čez se-
demdeset jih ima, potiska njegov voziček do stano-
vanja, kjer živita. Robi vmes trga listke z grmovja 
in ponavlja: »Mama, mama...« Na obraz ji leže na-
smeh in tiho mu prigovarja: »Je že dobro, je že do-
bro, Robi.«

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Najprej je za skupno 220 sta-
novalcev nastopila pevska za-
sedba zaposlenih Rumene 
bučke, nakar so se stanovalci 
pomerili med seboj na zabav-
nih in animacijskih tekmova-
njih, od kviza do metanja na 
koš in kegljanja, nekateri so 
se lotili ruženja koruze, dru-
gi so trli orehov ipd., za pri-
jetno vzdušje in počutje sta-
novalcev pa sta z igranjem in 
petjem poskrbela  Tamburaški 
orkester Glasbene šole Krško 
ter domski pevski zbor.

V Domu starejših občanov si 
prizadevajo, da bi se stano-
valci vsak dan počutili kar se 
da prijetno in udobno, kljub 
temu pa se žal ne morejo iz-
ogniti posledicam recesije v 

Recesija	vse	bolj	občutna	tudi	
v	socialnovarstvenih	zavodih
KRŠKO - Dejavno staranje: splošen način za ustvarjanje družbe za vse starosti, se je glasil letošnji slogan 
mednarodnega dneva starejših, ki ga vsako leto obeležujemo na prvi oktobrski dan z namenom opozoriti na 
spoštljiv in skrben odnos do starejše populacije. S tem namenom, kakor tudi stanovalcem popestriti in obo-
gatiti dan s kulturnim programom, pogostitvijo, igrami in druženjem s sostanovalci in zunanjimi obiskovalci, 
sorodniki in prijatelji, je 1. oktobra v krškem Domu starejših občanov (DSO) potekal dan odprtih vrat. 

družbi, ki se iz dneva v dan 
vse bolj odražajo tudi na tem 
področju. „Poleg občasnega 
nerednega plačevanja so se 
nas dotaknili tudi varčevalni 

ukrepi Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, ki 
nam znižuje že priznano ceno 
zdravstvenih storitev,“ je po-
vedala direktorica Jožica Mi-

kulanc, saj to posledično po-
meni zmanjševanje pravic 
stanovalcev, saj zakon o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju opredeljuje 
tudi zdravstveno nego v social-
novarstvenih zavodih kot pra-
vico iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja. To pomeni 
tudi, da priznana cena stori-
tve zdravstvene nege ne pokri-
va več v celoti niti plač zdra-
vstvenega kadra, kakor tudi ne 
materialnih stroškov za zdra-
vstveno nego in amortizaci-
jo. Zavedati se je namreč po-
trebno, da je v DSO od skupno 
220 stanovalcev le 30 odstot-
kov aktivnih, preostalih 70 od-
stotkov pa delno ali popolno-
ma odvisnih od domske oskrbe 
in nege. Bojana Mavsar

Dan odprtih vrat je ob pogostitvi potekal ob različnih 
družabnih, kulturnih in zabavnih aktivnostih.

KRŠKO - Ljudska univerza Kr-
ško vsako jesen, že več kot 
50 let, začenja s številnimi 
možnostmi učenja za odra-
sle. Začetek novega šolskega 
leta je s svojim nastopom in 
predavanjem popestril zna-
ni retorik Zdravko Zupančič 
iz Šole retorike iz Ljubljane.
Od septembra 2009 pote-
ka projekt Računalniška pis-
menost za odrasle, ki ga so-
financirata Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Računalništva se 
po javnem programu uči 45 
starejših odraslih v Krškem, 
v Sevnici in v Brežicah. 
Poleg tečajev tujih jezi-
kov in računalništva, števil-
nih aktivnosti Centra vseži-
vljenjskega učenja, so letos 
pripravili tudi zanimivo po-
nudbo brezplačnih študijskih 
krožkov za odrasle. Vključite 
se lahko v angleško konver-
zacijo, v zgodovinski krožek 
ali v retoriko in medosebno 
komunikacijo. Vabijo vas v 
skupino za digitalno fotogra-
fijo, v bralni krožek ali 
v skupino za zdravje in do-
bro počutje, v ekološko vrt-
narjenje. Brezplačno se lah-
ko učite tudi veščin iskanja 
zaposlitve. Sredstva za de-
lovanje teh krožkov zagota-
vljata Ministrstvo za šolstvo 
in šport in Občina Krško.
Tudi Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje Krško je 
že odprla svoja vrata. Če 
ste upokojeni in imate čas, 
se jim lahko pridružite vsak 
dan v dopoldanskem ali v po-
poldanskem času v številnih 
programih. Moto nas vseh je, 
da se učimo tisto, kar nas res 
zanima!  Monika Novšak

Zanimivo	na	
LU	Krško

BREŽICE – V okviru priredi-
tev ob praznovanju praznika 
Občine Brežice bodo 30-le-
tnico delovanja Doma upo-
kojencev Brežice počasti-
li z različnimi prireditvami 
medgeneracijskega druže-
nja, vseživljenjskega uče-
nja, koncertom, podelitvijo 
priznanj, razstavo izdelkov 

ročnih spretnosti stanovalcev 
ter z osrednjo slovesnostjo 
22. oktobra v Viteški dvorani. 
Zaradi starosti objekta in po-
treb uvajanja sodobnih kon-
ceptov dela v skladu spreme-
njenih potreb  uporabnikov, 
je nujno pristopiti k teme-
ljiti posodobitvi in razširitvi 
kapacitet. Dom tudi ne do-

sega stanovanjskih in teh-
ničnih standardov, kar je  v 
skladu z veljavnimi predpisi 
in odgovornostjo do uporab-
nikov nujno čim prej urediti. 
V Domu že vršijo aktivnosti 
na področju uvajanja stan-
dardov kakovosti, ki vklju-
čujejo tako stanovalce kot 
svojce in zaposlene. Izveden 

je posnetek zadovoljstva, ki 
je pomembno izhodišče za 
ocenjevanje in uvajanje iz-
boljšav. Dom se je leta 2000 
povezal z Gimnazijo Breži-
ce, od koder prihajajo dijaki 
prostovoljci tedensko, letos 
pa so pričeli medgeneracij-
ski projekt „Z roko v roki“. 
 S. V.

Jubilej	za	brežiški	dom	upokojencev	

Upravna enota Krško je sodelovala na simpoziju XVI. dnevi 
slovenske uprave 2009 na temo »Kriza kot izziv in priložnost 
za reformo javne uprave« v organizaciji Fakultete za upravo 
ter Ministrstva za javno upravo s prispevkom Etičnost uprav-
nega dela kot del identitete Upravne enote Krško, katere-
ga avtorici sta načelnica mag. Lidija Božič in mag. Nina Ha-
džimulić.   

UE	Krško	na	dnevih	slovenske	
uprave
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LISIČJE JAME - 4. septembra je v Lisičjih Jamah potekala otvo-
ritev težko pričakovanega povezovalnega voda za vodovod Li-
sičje Jame, na katerega je priključenih šest gospodinjstev. V 

sklopu investicije je bilo zgrajeno tudi hidrantno omrežje in po-
ložena cev za optični vod. Predsednik gradbenega odbora An-
drej Simončič se je v imenu krajanov zahvalil vsem, ki so zna-
li prisluhniti njihovim željam in potrebam ter projekt podprli, 
otvoritveni trak pa sta poleg njega prerezala še župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik KS Boštanj Jože Udovč. Po uradnem 
delu otvoritve so se vsi zbrani okrepčali z dobrotami, ki so jih 
pripravili krajani Lisičjih Jam.  KS Boštanj 

Otvoritev	vodovoda	v	Lisičjih	
Jamah

V uvodu v novo študijsko 
leto sta vse zbrane v Kultur-
ni dvorani Sevnica z zaigrani-
mi skladbami na citrah poz-
dravili učenki Glasbene šole 
Sevnica Eva Metelko in Nina 
Mikolič, nato se je članica U3 
Nevenka Vahtar s pesmijo, ki 
jo je sama napisala, zahvali-
la članu U3 in izkušenemu 
planinskemu vodniku Vinku 
Šešku, ker je pod njegovim 
vodstvom v letošnjem pole-
tju osvojila vrh Triglava. Šte-
vilne prisotne je nato poz-
dravila predsednica Društva 
U3 Sevnica Marija Jazbec. V 
poetično obarvanem nagovo-
ru je podpredsednik in orga-
nizator predavanj U3 Vojko 
Dvojmoč predstavil svetovno 
popotnico, pisateljico, foto-
grafinjo in še marsikaj druge-
ga Benko Pulko, ki je v na-
daljevanju prvega študijskega 
dne orisala del svoje življenj-
ske poti. Skozi iskrivo, živah-
no in zanimivo pripoved je 
podala tudi lepo število ži-
vljenjskih modrosti in resnic 
ter delila s slušatelji in sluša-

Novo	študijsko	leto	za	U3
SEVNICA – Pretekli torek, 6. oktobra, so začeli s predavanji in s študijskimi krožki v novem študijskem 
letu 2009/2010 člani in članice društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. 

teljicami številne izkušnje, ki 
jih a jemlje kot posebno dari-
lo in bogastvo življenja. Sama 
je prepričana, da se v življe-
nju vse da, samo, če človek 
hoče. »Čar potovanja je pot, 
ne cilj,« je dejala. 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Sevnica ali U3, 
kot jo imenuje 170 trenutno 

včlanjenih zadovoljnih »štu-
dentov in študentk« tretjega 
starostnega obdobja, tako 
vstopa  z bogatim programom 
predavanj, krožkov, priredi-
tev in ekskurzij v sedmo leto 
delovanja. In kaj predstavlja 
organiziranost tega društva v 
Sevnici? Predsednica Društva 
U3 Sevnica Marija Jazbec po-

jasnjuje: »Predvsem izbolj-
šanje življenjskega standar-
da starejših ob organiziranju 
kulturnih prireditev, ob ogle-
du turističnih ter ostalih zani-
mivosti na ekskurzijah, ob iz-
obraževanju, ob povezovanju 
generacij in delovnih skupin, 
mentorjev, animatorjev, pre-
davateljev ter sodelovanje in 
povezovanje z   raznimi  or-
ganizacijami v občini.« V U3 
še vedno sprejemajo nove 
članice in člane. Predavanja 
potekajo ob torkih dopol-
dan v Kulturni dvorani Sevni-
ca. Različni krožki (računal-
niški, fotografski, slikarski, 
jezikovni tečaji, rekreaci-
ja ...) navadno potekajo ob 
četrtkih ali petkih popoldan, 
ekskurzije po Sloveniji in po 
tujini pa ob torkih in takrat 
predavanje odpade. Najve-
čji čar Univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje je, da ob 
zaključku študijskega leta ni 
izpitov, pač pa samo še pri-
jeten tradicionalen zaključek 
na Lisici.  
 S. Radi

Predsednica društva U3 Sevnica Marija Jazbec in Benko 
Pulko sta se zapletli v sproščen pogovor s prodajalko 
Benkine knjige Pocestnica.

RADEČE – Sredi septembra so se člani moto kluba 
Ketna bikers udeležili že druge krvodajalske akcije v 
letošnjem letu. Tokrat je akcija potekala v podružnici 
kluba MK Ketna v Radečah, kjer so se zbrali tamkajšni 
člani ter darovali življenjsko pomembno tekočino.

RADEČE – Prvega oktobra je minilo natanko sto let od tedaj, 
ko so v Radečah svečano odprli železniško postajališče. Sle-
dnje, kakor je ob priložnostnem gradivu ob tem jubileju za-

pisal Radečan Rudi Špan, sicer tudi sodelavec trboveljskega 
Radia Kum, kot tudi izgradnja same železne ceste, je pri-
neslo v kraj ponovno več razgibanosti, novih možnostih, po-
klicev in zaposlitev, saj je bilo interesa po prevozu blaga s 
splavi po Savi vse manj. Za postajališče Radeče so Radečani 
tedaj plačali Južni železnici 10.000 kron in je bila sestavlje-
na iz dveh prostorov, iz manjše čakalnice in sobe za prodajo 
vozovnic. Prvo službo na postajališču je kot čuvaj pri čuvaj-
nici št. 4 opravljal Alojz Oprešnik, čez dan pa ga je pri delu 
občasno nadomeščala tudi soproga Rozalija. B. M.

Stoletnica	železniškega	
postajališča	v	Radečah

Prvo železniško postajališče v Radečah

Medobčinski inšpektorat je 
bil ustanovljen z Odlokom 
o ustanovitvi Skupnega pre-
krškovnega organa občin-
skih uprav občin Bistrica ob 
Sotli, Brežice, Krško, Rade-
če in Sevnica in je z delo-
vanjem začel 4. maja letos. 
Župan Matjaž Han in direkto-
rica občinske uprave Brigita 
Stopar sta uvodoma pozdra-
vila gosta, vodjo SPO Martina 
Cerjaka in višjega referenta 
za komunalni nadzor Mlade-
na Arnška, in ju seznanila s 
sodelavci s področja gospo-
darstva in prostora, pravni-
co in sodelavko s področja 
družbenih dejavnosti. Vodja 
SPO – medobčinskega inšpek-

torata je uvodoma predstavil 
delo organa in pristojnosti, ki 
jih izvajajo tudi v okviru in 
na podlagi sprejetih občin-

skih odlokov. Povedal je, da 
je preučil občinske odloke 
in da so si na terenu ogleda-
li situacijo na območju ob-

čine Radeče. Ob tem je ob-
činski upravi predlagal, da je 
glede na dosedanje izkušnje 
drugih inšpektoratov najprej 
potrebno pripraviti podrob-
nejše in dejanskemu stanju 
primerno oblikovane pravne 
akte za nadaljnje izvajanje. 
SPO - medobčinski inšpekto-
rat lahko svoje pristojnosti 
na območju občine kvalite-
tno izvaja le, če ima za iz-
vrševanje ukrepov ustrezno 
pravno podlago. Glede na to, 
da gre za medobčinski organ 
s sorazmerno majhnim števi-
lom zaposlenih, ki bodo po-
krivali območje petih občin, 
je pozval občinsko upravo k 
aktivnemu sodelovanju, saj 

Na občini Radeče so se v petek, 9. 10. 2009, sestali predstavniki Občine Radeče in predstavnika Medob-
činskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Breži-
ce, Krško, Radeče in Sevnica. 

Sestanek	občinske	uprave	
s	predstavniki	SPO	–	
Medobčinskega	inšpektorata

bodo le ob poznavanju po-
treb lahko ukrepali. Sode-
lovali bodo tudi s policijsko 
postajo in drugimi pristojni-
mi inšpekcijskimi službami. 
O prvih aktivnostih, ki jih bo 
inšpektorat začel izvajati, so 
govorili že na tem sestanku, 
med drugim o načrtu sanaci-
je črnih odlagališč, nepravil-
nem parkiranju – predvsem 
morebitnemu parkiranju to-
vornih vozil na novem posta-
jališču pri železniški postaji, 
zapuščenih vozilih in podob-
no. Dogovarjali so se tudi o 
možnostih in načinu uporabe 
mobilnih sistemov za merje-
nje hitrosti v naseljih. 
Na medobčinski inšpektorat 

se lahko obračajo tudi ob-
čani, in sicer imajo uradne 
ure ob ponedeljkih in sredah 
med 9. in 11. uro, sedež SPO 
- medobčinskega inšpektora-
ta pa je na naslovu Cesta kr-
ških žrtev 15, Krško. V zve-
zi s komunalno infrastrukturo 
in ukrepi na področju okolja 
in prostora se bodo še ta me-
sec strokovne službe občine 
Radeče in  predstavniki SPO 
- medobčinskega inšpekto-
rata sestali z upravljalcem z 
infrastrukturo, JP Komunalo 
Radeče ter dogovorili za kon-
kretne naloge za prihodnje 
leto tudi na tem področju.
 Občinska uprava 
 občine RadečeEno od divjih odlagališč na območju občine Radeče

SEVNICA - V razstavnih prosto-
rih galerije na sevniškem gra-
du je potekala na prvi okto-
brski večer otvoritev razstave 
fotografij z različnih koncer-
tnih dogajanj doma in po svetu 
domačina Igorja Pavkoviča, ki 
že nekaj let živi in dela v Lju-
bljani, a vedno znova se rad 
vrača v Sevnico, kjer ima bra-
ta Tomaža in mamo Elo (nje-
gov pokojni oče Franci Pav-
kovič je bil znan in cenjen 
snemalec TV Slovenije in Va-
šega kanala). Igor, ki je velik 
ljubitelj rock glasbe, zbiratelj 
plošč, redni obiskovalec kon-
certov, recenzent plošč za tednik Mladina in v preteklosti 
tudi  avtor glasbenih radijskih oddaj na Radiu Sevnica in na 
Radiu Študent, fotograf in videast, na tokratni razstavi, ki 
bo odprta mesec dni, predstavlja fotografije z različnih kon-
certnih dogajanj doma in po svetu iz obdobja zadnjih dese-
tih let. Otvoritvi je sledil v dvorani Alberta Felicijana še ki-
tarski nastop Damirja Avdića iz Tuzle.
 S. R., foto: L. M.   

Rock’n’roll	Igorja	Pavkoviča

Igor Pavkovič (levo) pri 
sprejemu posebnega 
spominka
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Lokalna	javnost	se	bolj	zaveda	
svoje	vloge	v	postopku	
umeščanja	odlagališča

Na nedeljski (4. 10.) čistilni akciji, ki je bila obenem pohod na 
Grmado, smo se v malce manjšem številu kot smo pričakovali 
zbrali v novo urejenem parku Jurija Dalmatina. Najprej smo te-
meljito očistili park, še posebej površino okrog klopi, saj je ne-
katerim obiskovalcem parka težko odvreči smeti v posodo, ki je 
oddaljena en meter in vztrajno puščajo smeti pod klopmi. Ne 
razumem te kulture, verjetno si tako nekateri razlagajo svobo-
do. Kakor doma, tako tudi na javnih mestih! Čistilno akcijo smo 
nadaljevali s postavljanjem zabojev za ločeno zbiranje odpad-
kov, ki jih nekateri občani vztrajno podirajo vsak konec tedna. 
V nadaljevanju smo očistili obe strani Zdolske ceste ter po Sre-
miški ulici nadaljevali v smer proti Grmadi. Najpogostejše smeti 
predstavljajo cigaretne škatle in njihove plastične ovojnice, če 
ne štejemo »čikov«, ki pa jih ne pobiramo. Na poti do vrha smo 
nabrali osem vreč smeti. Treba je poudariti, da je smeti obču-
tno manj, takoj ko zapustiš mestno področje, kar je dokaz, da 
rekreativni pohodniki in planinci znajo spoštovati naravo. Zbra-
ne smeti smo, po ustaljeni planinski praksi, odpeljali v dolino. 
Na cilju našega nedeljskega druženja nas je čakala osvežilna pi-
jača, ki jo udeležencem podarja društvo Zeleni krog. Glede na 
manjše število udeležencev nam je ostalo kar nekaj napitkov, 
ki jih bomo ponudili na naslednji akciji. Vabljeni prvo nedeljo v 
novembru!  Aleš Suša, Zeleni krog Krško 

Oktobrska	čistilna	akcija	

Minuli četrtek je v Ljubljani 
potekala zadnja v seriji pe-
tih delavnic mednarodnega 
projekta Cowam in practice 
(CIP), ki se ukvarja z družbe-
nimi vidika umeščanja rizič-
nih, tudi nuklearnih objek-
tov v prostor.

V odsotnosti predsednika slo-
venskega dela projekta CIP, 
krškega župana Franca Bo-
goviča, je čez 30 prisotnih 
predstavnikov Ministrstva za 
okolje in prostor, Ministrstva 
za gospodarstvo, Računske-
ga sodišča, Uprave za jedr-
sko varnost, ARAO, predstav-
nikov vasi Spodnji Stari Grad 
in Spodnja Libna, Zveze eko-
loških gibanj Slovenije, dru-
gih okoljskih organizacij ter 
predstavnikov lokalnih par-
tnerstev Brežice, Krško in Dol 
pri Ljubljani, visokih gostov 
iz tujine, katerim je načelo-
val evropski koordinator pro-
jekta CIP Gilles H. Dubreuil, 
pozdravil podpredsednik CIP 
Stane Preskar. 

Delavnica je potekala na temo 
Izboljšanja upravljanja v pro-
cesu ravnanja z radioaktiv-
nimi odpadki. V sklopu tega 
je bil podan tudi presek de-
lovanja lokalnih partnerstev 
v vseh treh občinah. Phil Ri-
chardson iz Velike Britanije 
je predstavil nekatere prime-
re upravljanja z nadomestili, 
predstavljeno je bilo poročilo 
Slovenije o vključevanju jav-
nosti v postopke izbora loka-
cije za odlagališče, ki ga je 
podala Milena Marega iz REC. 
Udeleženci delavnice so raz-
pravljali tudi o vrednostih 
mednarodnega projekta CIP k 
izboljšanju upravljanja v pro-
cesu ravnanja z radioaktivni-
mi odpadki ter na zaključku 
ovrednotili dobljene rezulta-
te dela.

Gotovo pa je največ zanima-
nja med prisotnimi vzbudila 
razprava o vključevanju lokal-
nih partnerstev v proces upra-
vljanja in težave, s katerimi 
se pri tem ubadajo. Posebej 
še z različnimi potezami poli-
tično oblastnih in ekonomskih 
centrov moči, ki jim je malo 
mar za voljo in potrebe lju-
di in zasledujejo samo svoje 
ozke oblastniške in kapitalske 
cilje. Odsotnost županov (pri-
soten je bil le župan Dola pri 
Ljubljani) ali drugih visokih 
predstavnikov občin ter direk-
torja ARAO so opazili tudi tuji 
predstavniki in pritrdili ugoto-
vitvi lokalnih predstavnikov, 
da gre sedaj ob navideznem 
koncu procesa umeščanja od-
lagališča NSRAO v prostor za 
nezaslišano aroganco na eni in 
za nedopustno abstinenco na 
drugi strani. Različna opraviči-
la, ki so bila predstavljena pri-
sotnim,  so bolj ali manj vzbu-
dila le posmeh.

Predsedujoči je na koncu de-
lavnice strnil široko razpravo, 
ki je trajala ves dan, v nasle-
dnje zaključke:
Na zaključku CIP-a v Sloveni-
ji je podana ugotovitev, da se 
ta proces zaradi številnih iz-
postavljenih problemov mora 
nadaljevati, ne pa zaključiti.
Pohlep po denarju in dobič-
kih onasnaževalcev in lastni-
kov kapitala v prostoru so 
nevzdržni, še posebej pa so 
nevzdržni njihovi očitki o za-
vlačevanju postopka lokalnim 

prebivalcem ter zvračanju od-
govornosti za neuspeh projek-
ta na civilno družbo.
Mednarodno je končno prepo-
znana tudi neustreznost slo-
venskega  postopka umešča-
nja odlagališča, ki temelji na 
zgrešenem principu tekmoval-
nosti med sosednjima občina-
ma, namesto na principih so-
delovanja.
Prepoznane so bile dobre tuje 
izkušnje upravljanja z različ-
nimi oblikami nadomestil za 
omejeno rabo prostora v obli-
ki koncentričnih krogov, ki se 
ne končajo na nekih admini-
strativnih občinskih mejah, 
in ki bi jih ob razumevanju 
in pripravljenosti na pogaja-
nja oblastniki zlahka prenesli 
tudi v slovenski prostor.
Nesporno je ugotovljena aro-
ganca in abstinenca določenih 
državnih in občinskih centrov 
moči, ki ne želijo narediti po-
trebnih korakov za zbližanje 
stališč s predstavniki civilne 
družbe, še posebej lokalne-
ga prebivalstva v obeh obči-
nah (Brežice in Krško), ki živi 
v pasu 10 km od lokacije od-
lagališča.
Potrebno je najti nove oblike 
nadaljnega dela, temelječega 
na spoštovanju določil Aarhur-
ške konvencije tako v projek-
tu CIP kot projektu Lokalnega 
partnerstva, ki so ga udele-
ženci ocenili za koristnega in 
potrebnega v tem postopku.
Podana je bila ocena, da je v 
tem trenutku družbena spre-
jemljivost in pripravljenost na 
potrditev lokacije med ljudmi 
ter s tem uspešen zaključek 
umeščanja trajnega odlagali-
šča NRAO v prostor, najslab-
ša in najdlje od vsega začetka 
postopka (napovedane so tož-
be tja do evropskega sodišča 
za človekove pravice). Taka 
je tudi ugotovitev Zaključne-
ga poročila Slovenije v pro-
jektu CIP, kar kaže na velike 
težave za dosego temeljne-
ga cilja t.j. umestitve objek-
ta trajnega odlagališča NSRAO 
v prostor.
Izkazana je bila potreba po 
močnem povezavovanju ne-
vladnih in okoljskih organiza-
cij in delov lokalnih partner-
stev ter potreba pa skupnem 
nastopu in internacionaliza-
ciji problemov. Ob tem je bil 
evropski koordinator Gilles H. 
Dubreuil zaprošen, da s teža-
vami seznani preko pristoj-
nih organov tudi Evropsko ko-
misijo.
Zaključke te delavnice je po-
trebno predstaviti tako zain-
teresirani javnosti, politiki in 
odločevalcem na državnem in 
lokalnem nivoju in jih pozva-
ti k takojšnjem ukrepanju za 
preseganje trenutnega stanja.

Prisotni so se razšli v prepriča-
nju, da Slovenijo čaka še dol-
ga pot pri razreševanju nasta-
lih problemov, ki pa jih je ob 
prepoznavanju, spoštovanju 
ter upoštevanju vseh intere-
sov v lokalnem okolju, moč 
uspešno zaključiti. V tem tre-
nutku bi bilo hitenje za vsako 
ceno najslabša rešitev.
 Stane Preskar, 
 predsednik VO LPB

Lokalno	partnerstvo	
Brežice	na	zaključni	
delavnici	Cowam	in	practice

Sodelujoči so ocenjevali, ko-
liko je sodelovanje v projek-
tu CIP v postopku umeščanja 
odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov pri-
spevalo k bolj demokratični 
kulturi, večjemu ravnotežju 
moči med deležniki in uvelja-
vljanju načel Aarhuške kon-
vencije o dostopu javnosti do 
informacij, udeležbe pri od-
ločanju in dostopu do pravne-
ga varstva. Menili so, da je s 
sodelovanjem v projektu naj-
več pridobila lokalna javnost, 
torej iz občin Krško in Breži-
ce, ki se je začela bolj zave-
dati svoje vloge v postopku in 
možnosti, ki jih daje lokalno 
partnerstvo. CIP je edinstve-
na priložnost, ko so predstav-
niki treh obstoječih lokalnih 
partnerstev (tudi v Dolu pri 
Ljubljani, kjer je Centralno 
skladišče radioaktivnih od-
padkov) in drugih deležnikov 
v formalnem okolju razpra-
vljali o odprtih vprašanjih in 
perečih temah ter o tem obli-
kovali tudi zaključke, s kate-
rimi nameravajo seznaniti 
odločevalce. Zavedati se je 
treba, da postopek umešča-
nja odlagališča še ni zaklju-
čen, so poudarili predstavni-
ki lokalne javnosti. 

V delovanju lokalnih partner-
stev, ki sta bili ustanovljeni v 
občini Krško in občini Brežice 
leta 2006 z namenom izbolj-
šati družbeno sprejemljivost 
odlagališča, se kažejo neka-
tere slabosti: sodeluje malo 
lokalnih prebivalcev; dejstvo 
je, da obstaja razkorak med 
političnimi, javnimi in zaseb-
nimi interesi; iz ohlapnosti 
pravil in struktur lokalnega 

partnerstva z namenom prila-
godljivosti potrebam lokalnih 
skupnosti izhaja tudi možnost 
nesporazumov in konfliktov. 
Predstavniki občanov v Lo-
kalnem partnerstvu Krško 
so poudarili, da se ljudje v 
njem ne počutijo kot enako-
praven partner, predvsem pa 
jih boli, da jim ni bila dana 
možnost neposredno izrazi-
ti svojo voljo glede umesti-
tve odlagališča. V Lokalnem 
partnerstvu Brežice očitajo, 
da se že nekaj časa počutijo 
neenakovredno obravnavane 
v primerjavi z občino Krško. 
Vendar pa vsi vključeni meni-

Nacionalna skupina deležnikov evropskega projekta Cowam in Practice (CIP), katerega namen je izbolj-
šanje vključevanja javnosti v proces odločanja na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, je na 
zadnji, 5. delavnici 8. oktobra 2009 ocenila dosežke projekta ter delovanje lokalnih partnerstev. Zelo 
zanimiva je bila tudi predstavitev tujih praks pri dodeljevanju finančnih in drugih spodbud lokalnim 
skupnostim, ki sprejmejo jedrski objekt.

jo, da je lokalno partnerstvo 
ustrezna oblika za pretok in-
formacij in novih znanj med 
deležniki, da prispeva k boljši 
informiranosti občanov, omo-
goča razpravo o perečih pro-
blemih in iskanje sprejemlji-
vih rešitev, zato bi ga– sicer 
spremenjenega na osnovi iz-

kušenj– kazalo ohranjati tudi 
v prihodnje.

Phil Richardson iz Galson 
Sciences Ltd., Velika Brita-
nija, je predstavil nekaj tu-
jih primerov upravljanja s fi-
nančnimi nadomestili, ki jih 
prejmejo lokalne skupno-
sti - gostiteljice jedrskega 
objekta. Kot je dejal, je da-
nes že običajno, da postopke 
umeščanja jedrskih objektov 
spremljajo programi razvoj-
nih spodbud in izboljšanja 
kakovosti bivanja v lokalnih 
skupnostih, ki so pripravlje-
ne ponuditi lokacijo zanje. 
Slabo je, če gre le za naka-
zilo denarja. Mnogo boljša je 
kombinacija različnih spod-
bud, npr. denarnega nado-
mestila v enkratnem znesku 

ali letnih plačilih, podpore 
neodvisnih strokovnjakov, 
nadomestila za izravnavo 
zaznanih vplivov nezažele-
nega objekta, finančnega 
sklada v podporo bodočim 
generacijam, če bi se po-
javili problemi z objektom, 
novih delovnih mest, vlaga-
nja v lokalno infrastrukturo, 
dolgoročne podpore razvoj-
nim projektom in vlaganjem 
v lokalno okolje ipd. Ključ-
nega pomena je, da ima lo-
kalna skupnost jasno vizijo, 
kako bo spodbude uporabi-
la za dolgoročno blaginjo 
skupnosti, in da hkrati kre-

pi svojo usposobljenost za 
sodelovanje pri odločanju, 
poudarja Richardson. Na-
vaja tudi tveganje, da sku-
pnost postane nezadovoljna 
z nadomestilom in zahte-
va vse več ali pa se znotraj 
skupnosti pojavijo konflikti 
glede upravljanja z denar-

jem. Lahko postane odvi-
sna od prejemanja nadome-
stil in zaide v težave, ko ta 
presahnejo. Zaradi nadome-
stil se lahko pojavijo vpraša-
nja v zvezi z varnostjo, npr. 
“Zakaj plačujejo, če trdijo, 
da je varno?«, ali pa nami-
govanja v zvezi s korupcijo. 

Nadomestila v svetu so za 
različna odlagališča različ-
no visoka. V Kanadi za od-
lagališče srednje radioaktiv-
nih odpadkov bližnje lokalne 
skupnosti po prvem plačilu 
1,160 mio € leta 2004 preje-
majo še 650.000 € letno, in 
sicer do 2035. Največ prejme 
skupnost, kjer je lokacija, tri 
sosednje nekoliko manj. 

V Franciji lokalna skupnost 
v radiju 10 km okrog podze-
mnega laboratorija v kraju 
Bure, kjer potekajo raziskave 
za odlagališče jedrskega go-
riva, od leta 2000 dalje pre-
jema do 10 mio € letno, kar 
je povprečno 400 € na prebi-
valca. Od leta 2005 prejema 
dodatnih 50 mio € in od leta 
2007 še 20 mio €. Ta sredstva 
so namenjena za podporo lo-
kalnim projektom, ki spodbu-
jajo gospodarski razvoj in od-
piranje novih delovnih mest, 

za vlaganje v lokalno infra-
strukturo in krepitev partner-
stva z industrijskimi organi-
zacijami. Lokalna skupnost 
mora za te projekte prispe-
vati 20% lastnega vložka. 

Na Švedskem, kjer je bila le-
tos izbrana lokacija za od-
lagališče izrabljenega jedr-
skega goriva v Forsmarku v 
občini Osthammar, nadome-
stilo v celoti znaša 200 mio 
€. 75% nadomestila bo preje-
la občina Oskarshamn, ki je 
sodelovala v postopku, ven-
dar njena potencialna loka-
cija ni bila izbrana, izbrana 
občina Osthammar pa prejme 
25% nadomestila. Smatra se, 
da bo izbrana občina dobila 
dovolj drugih spodbud, saj 
bo v njej locirana glavna pi-
sarna SKB, švedske družbe za 
ravnanje z radioaktivnimi od-
padki in izrabljenim jedrskim 
gorivom, in informacijski 
center za obiskovalce. V obe 
občini so načrtovana vlaganja 
v infrastrukturo in lokalno in-
dustrijo ter v izobraževanje 
na področju energetike. 

V Veliki Britaniji lokalna sku-
pnost v bližini odlagališča 
nizko radioaktivnih odpadkov 
Sellafield, ki obratuje od leta 
1956, od leta 2008 prejema 
nadomestilo. Celoten fond za 
nadomestila znaša 11,5 mio 
€; polovica je bila izplačana 
vnaprej, ostalo bo v letnih 
obrokih. Denar je namenjen 
za podporo projektom zapo-
slovanja, izobraževanja in 
usposabljanja, štipendiranje 
ter projektom ekonomske in 
socialne infrastrukture. 

V Franciji, Veliki Britaniji in 
na Švedskem so za upravlja-
nje s finančnimi nadomestili, 
vključno z nadzorom nad na-
mensko porabo, ustanovljeni 
organi, v katerih so zastopa-
ni glavni deležniki, tudi pred-
stavniki lokalne javnosti. Le 
v Kanadi gre finančno nado-
mestilo neposredno v prora-
čun lokalne skupnosti in ni 
nadaljnjega nadzora nad po-
rabo. 

V Sloveniji nadomestila lokalnim skupnostim ureja Uredba 
o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora na območju jedrskega objekta iz leta 2003 
(Uradni list  134/03), ki je bila spremenjena in dopolnjena 
oktobra 2008. Nadomestilo za bodoče odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov, ki se ga bo začelo izplače-
vati potem, ko bo potrjen državni prostorski načrt, bo med 
pet bližnjih občin razdeljeno po posebni formuli z več me-
rili, npr. glede na površino posamezne občine znotraj do-
ločenega območja ter glede na število prebivalcev in od-
daljenost njihovih stalnih bivališč od objekta. 

Nadomestilo za odlagališče bo pri nas znašalo  2,538 mio € 
letno, kar si bodo razdelile občine Krško (890.000 €), Bre-
žice (844.000 €), Sevnica (603.000 €), Kostanjevica na Krki 
(85.000 €) in Kozje (115.000 €). Občina Krško bo za niz-
ko in srednje radioaktivne odpadke prejela še dodatnih 
2,538 mio €. Nadomestilo za Nuklearno elektrarno v viši-
ni 4,7 mio € si bo po določeni formuli zopet delilo pet prej 
navedenih občin, vendar vseeno dobrih 80% denarja osta-
ja v občini Krško. 

Z delavnice CiP (foto: Branko Brečko)
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V okviru prizadevanj za nad-
gradnjo namakalnega siste-
ma na levem bregu Krke sta 
5. oktobra Krško obiskala 
Branko Ravnik in Darko Si-
mončič z Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no. Občina bi rada projekt 
namreč prijavila na razpis 
ministrstva za gradnjo novih 
namakalnih sistemov, na ka-
terem ji bo na voljo 1,5 mi-
lijona evrov, kar naj bi zado-
ščalo za izgradnjo. Občinska 
uprava je že pred dvema me-
secema oddala vlogo za ob-
javo pravilnika o namaka-
nju, objavi, ki jo pričakujejo 
v kratkem, pa sledi pripra-
va dokumentacije in prijava 
na javni razpis, predvidoma 

Namakajo	več	kot	kjerkoli	
drugje	v	Sloveniji
KRŠKO - Namakalnemu sistemu Kalce-Naklo I, ki na 110 hektarjih kmetijskih zemljišč med Krko in cesto 
Križaj – Veliko Mraševo uspešno deluje že tretjo sezono, se bo po načrtih Občine Krško in pridelovalcev 
zelenjave in jagod ter trsničarjev v naslednjih letih pridružil še namakalni sistem Kalce-Naklo II, ki bo 
obsegal 190 hektarjev površin večinoma preko omenjene ceste. Izgradnja sistema, za katero je gradbe-
ni odbor na terenu že zbral potrebnih 80 odstotkov soglasij lastnikov zemljišč, je nujna za nadaljeva-
nje pridelave, ki se je razmahnila na pogorišču t. i. klasičnega poljedelstva.

jeseni naslednje leto. Del-
no vodno dovoljenje že ob-
staja, vendar samo do leta 
2012, tudi črpališče in tra-
fo postaja sta že na voljo in 
če ne bo kakšnih nepredvide-
nih zapletov, predvsem z na-
ravovarstveniki glede Natu-
re 2000 in zadostne količine 
vode iz reke Krke, bi nama-
kalni sistem lahko zaživel že 
v sezoni 2011, upajo pride-
lovalci. Občina Krško, ki vodi 
postopek, poudarja tudi po-
men politične podpore na lo-
kalni ravni, od katere so od-
visna tudi finančna sredstva.

Gostoma s kmetijskega mi-
nistrstva so tudi na terenu 
predstavili delovanje obsto-
ječega namakalnega siste-
ma. „Nikjer v Sloveniji tako 
pridno ne uporabljajo nama-
kalnega sistema kot tukaj,“ 
je poudarila Mira Edelbaher 
iz Konzorcija za namakanje 
Podravja, ki upravlja nama-
kalne sisteme v Podravju, na 
Koroškem in v Posavju. Z de-
lovanjem sistema (dejansko 
se vsaj občasno namaka po-
lovica 110 hektarjev velike-
ga območja) so zadovoljni 
tudi kmetje, ki po besedah 

gospodarja črpališča Andre-
ja Vrhovška dnevno porabijo 
približno 600 kubikov vode, v 
sušnih dneh pa tudi do 1500 
kubikov. Opozorili pa so na 
nujno sanacijo črpališča, saj 
sta potrebna tako nova čr-
palka, kot glavni filter, ki je 
preredek za kapljično nama-
kanje. Želijo si tudi bolj ur-
gentno posredovanje v pri-
meru okvar, saj je v sušnem 
obdobju vsak dan brez vode 
za nekatere kulture lahko 
usoden. Vir nezadovoljstva 
na terenu pa predstavlja 
predvsem dejstvo, da stro-
ški vzdrževanja po veljavni 
ureditvi doletijo tudi tiste, 
ki namakanja ne uporablja-
jo, zato je pridobivanje so-
glasij lastnikov zemljišč ote-
ženo. 

Krošljeva je opozorila tudi 
na težave pri izvedbi koma-
sacije na Krškem polju zaradi 
ekološko pomembnih obmo-
čij in Nature 2000. Slednje 
tako rekoč onemogoča tudi 
gradnjo namakalnih sistemov 
na tem območju, kar pa je 
škoda, saj bi lahko s pomo-
čjo namakanja na območju 
med Savo in Krko z zelenjavo 
oskrbovali celotno Slovenijo.

 Peter Pavlovič

Gostoma s kmetijskega ministrstva so delovanje nama-
kalnega sistema predstavili tudi na terenu. Na fotogra-
fiji ob ogledu enega izmed hidrantov in števcev vode.

Razen z nizkimi odku-
pnimi cenami za nekate-
re pridelke, letos denimo 
za zelje, se zelenjavar-
ji tako rekoč vsakodnev-
no soočajo tudi s škodo, 
ki jim jo na poljih povzro-
čajo nepovabljeni gostje 
iz bližnjih romskih naselij. 
Policija po njihovem mne-
nju ne naredi dovolj, da 
bi kraje in škodo prepreči-
la, zato upajo, da bo bolj 
uspešna lokalna oblast oz. 
župan.

KRŠKO - Družba GEN energija 
je 7. oktobra v okviru svoje-
ga dolgoročnega nacionalnega 
projekta Energetsko varčna 
šola (EVŠ) na spletnem me-
stu www.gen-evs.si objavila 
nagradni natečaj, v katerem 
lahko sodelujejo zainteresi-
rane osnovne in srednje šole, 
šolski centri in dijaški domo-
vi. Nagradni natečaj projek-
ta EVŠ zajema v šolskem letu 
2009/10 dva sklopa: »EVŠ - 
največji prihranek električ-
ne energije« in »EVŠ - mladi 
za učinkovito rabo energije«. 
V sklopu »EVŠ - največji pri-

Nadgradili	koncept	projekta	»Energetsko	varčna	šola«

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – SEPTEMBER 2009

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB 3 ZP * * 235 300 1 100 0 2

PB 4 KOEL 7 350 80 400 2,3 100 0 2

PB 5 ZP 1 * 96,1 300 2 100 0 2

PB 5 KOEL 29 * 97 400 16 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

999.680 17 5

VELIKA DOLINA - Letošnje 35. dr-
žavno ocenjevanje vin v Gornji 
Radgoni je prineslo prvič najviš-
jo oceno za cviček tudi v brežiško 
občino. Lanski cviček PTP Stani-
slava Barkoviča iz Brezja pri Ve-
liki Dolini je dosegel 77,00 točk, 
drugo in tretje uvrščena, 76,33 in 
četrti 76,00 točk. Kot pravi sam, 
se je za vinograd na Cirniku odlo-
čil pred desetimi leti zaradi lju-
biteljstva. Ob kolegih v vinogra-
dniškem društvu Dolina-Jesenice, 
kjer je pridno zbiral znanje, pa 
je vinograd poleg lovstva postal že strast. Čeprav takega 
uspeha najbrž ne bo mogel ponoviti, pa mu je to več kot 
vzpodbuda, da ostaja trti in cvičku še naprej zvest.

Najvišja	ocena	Barkoviču	

Stanislav Barkovič

Javni	razpis	
za	izbor	direktorja

Na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi zavoda Regio-
nalna razvojna agencija Posavje (Ur. list RS, št. 57/98, 
107/03, 38/06 in 34/07) ter 16. in 17. člena Statuta Re-
gionalne razvojne agencije Posavje, Upravni odbor Re-
gionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 
46, 8270 razpisuje delovno mesto direktorja. 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
• da ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali 

druge ustrezne smeri,
• da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi 

deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali instituci-
jah, zavodih ali državni upravi,

• da je državljan Republike Slovenije,
• da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer 

imajo prednost uradni jeziki Evropske unije, kar izkaže 
s potrdili ustreznih institucij.

Pisni prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev, svoj življenjepis ter svojo 
zamisel programa razvoja dejavnosti Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje in ukrepov za dosego programskih 
ciljev.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje iz-
bere kandidata za direktorja zavoda na osnovi izpolnje-
vanja posameznih razpisnih pogojev in ocene programa 
razvoja dejavnosti Regionalne razvojne agencije Posavje.
 

Prijave kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Regionalna razvojna agencija 
Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, z oznako: »za 
razpis direktorja – ne odpiraj«.

Upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje bo 
opravil izbor v 15 dneh po objavi razpisa in o svojem iz-
boru obvestil prijavljene kandidate, vendar je odločitev 
o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po preje-
tem soglasju občin ustanoviteljic.
 Regionalna razvojna agencija Posavje
 Predsednik Upravnega odbora
 Franc BOGOVIČ

Prebivalcem občine Brežice 
čestitamo za praznik.

hranek električne energije« si 
sodelujoče ustanove z načrto-
vanjem in izvedbo ukrepov za 
učinkovito rabo energije pri-
zadevajo za zmanjšanje pora-
be električne energije (glede 
na enako obdobje v preteklem 
šolskem letu). Skladno z mo-
delom za izračun dejanskega 
prihranka bodo nagrajene s 60 
evri za vsakih 1.000 kilovatnih 
ur privarčevane električne 
energije. Novost projekta EVŠ 

v letošnjem šolskem letu pa 
je nagradni sklop »EVŠ - mla-
di za učinkovito rabo energi-
je«. V tem sklopu bodo učenci 
oziroma dijaki pod vodstvom 
mentorjev pripravili in prija-
vili projektne naloge na temo 
učinkovite rabe energije ter 
se tako potegovali za privlač-
ne nagrade. 
»Osrednji namen dolgoroč-
nega nacionalnega projekta 
Energetsko varčna šola, ki ga 

je družba GEN energija prvič 
izpeljala v preteklem šolskem 
letu, je ozaveščanje in spod-
bujanje učencev, dijakov, uči-
teljev ter vodstev slovenskih 
osnovnih in srednjih šol, šol-
skih centrov in dijaških domov 
k uvajanju in uresničevanju 
ukrepov za zmanjšanje pora-
be električne energije v izo-
braževalnih zavodih,« je po-
vedal Martin Novšak, direktor 
družbe GEN energija.  P. P. 
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Spoštovane Brežičanke in Brežičani!

Naj bo vaše praznovanje priložnost 
za poglabljanje starih vezi 
in tkanje novih prijateljskih ter poslovnih vezi, 
naj bo to čas veselja ob vaših dosežkih 
ter vzpodbuda za nove razvojne ideje in načrte.

Iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku!

Župan občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek s sodelavci

Spoštovane občanke in občani, spoštovani 
župan, svetnice in svetniki občine Brežice!

Praznujete! Naj vas v vaši praznični 
in polni jeseni povežejo uspehi, 

ki ste jih dosegli, načrti, ki ste jih uresničili 
in ideje, ki jih še boste. 

S sodelovanjem nadaljujte po poti Občine, 
ki svoje delo in trud usmerja v dobro 

vseh občanov in občank. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje 
v minulem času in se veselimo 

partnerskega odnosa in dialoga v prihodnjem.

Franc Bogovič,
            župan občine Krško

               s sodelavci

Občina	Brežice	praznuje
V občini Brežice je mesec oktober že tradicionalno posvečen občinskemu pra-
zniku, ob katerem se številna društva, ki jih je v občini kar 250, z najrazlič-
nejšimi dogodki vključijo v praznovanje in v svojem okolju pripravijo poseb-
no prireditev. Letos se je pestro dogajanje pričelo že zadnji septembrski dan, 
vsi člani brežiških gospodinjstev pa so bili k obisku prireditev povabljeni s po-
sebno lično pripravljeno zloženko, ki so jo prejeli v poštni nabiralnik, kjer je 
v tiskani obliki zajetih vseh 76 programskih vsebin. Svoj pridih bodo k pra-
zničnemu vzdušju vnesli likovniki, nogometaši, filmski ustvarjalci, pevci, god-
beniki, lutkarji, pesniki, kolesarji, pohodniki, radioamaterji, gasilci, tekači, 
razstavljavci, lovci, organizirane bodo različne delavnice, predavanja, dnevi 
odprtih vrat, pa tudi številne obletnice in zanimivosti, kot je bila postavitev 
mlekomata, ali pa predstavitev osebne znamke svetovnega prvaka Primoža 
Kozmusa. V organizaciji Občine Brežice pa so pripravili otvoritev infomata, v 
skop praznovanja so vključili otvoritev obnovljene artiške ceste, pohod Po po-

teh Brežiške čete ter osrednjo slovesnost s slavnostno sejo Občinskega sveta 
Občine Brežice. Na njej bodo podeljene oktobrske nagrade Franciju Arhu, Nuši 
Derenda in Marjanci Ogorevc ter priznanja KD Orlica Pišece, podjetju INO Bre-
žice in Domu upokojencev Brežice. 

Številnim voščilom ob prazniku občine Brežice 
se pridružujemo tudi v našem uredništvu.

Uredništvo

Spoštovane občanke in občani občine Brežice!

Ob praznovanju občinskega praznika vam iskreno čestitam 
in vam želim lepe ter vesele praznične dni.

Naj bo to praznik vseh vas, ki vsak po svoje 
pomagate soustvarjati podobo vaše lokalne skupnosti. 

Praznik občine, ko se ozirate po preteklih dosežkih 
in uspehih, naj vam da novega zagona 

in poguma za prihodnje načrte in zmage. 

Hkrati čestitam tudi vsem prejemnikom občinskih nagrad in 
priznanj ter se veselim nadaljnjega dobrega sodelovanja 

med občinama. Naj bo praznik občine priložnost 
za prijetna druženja ob številnih prireditvah, 
za izmenjavo mnenj ter dobrih misli in želja.

Srečko Ocvirk
župan občine Sevnica s sodelavci

28. oktober – praznik občine Brežice

Spoštovani občanke in občani občine Brežice,

leto, ki je za nami, je bilo polno izzivov, teh nam 
ne bo zmanjkalo niti v prihodnje. Skupaj smo že 

uresničili večino zastavljenih ciljev, 
z uresničevanjem projektov 

bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. 

Občinski praznik je praznik vseh nas občanov, 
je priložnost, da si vzamemo čas za ogled katere 

od številnih prireditev društev, teh je v naši občini 
kar preko 200. Ob prazniku se spomnimo na vrline 
prostovoljstva, sodelovanja in medsebojne pomoči 
ter druženja, ki nam bodo v teh težjih časih nudile 

oporo in pogum za nadaljnjo delo.

Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi, 
medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem 
uspešno premagovali pot do skupnega cilja – 

razvoja občine in ustvarjanja kakovostnega bivanja 
v naši skupnosti in širše.

Iskrene čestitke ob našem skupnem občinskem prazniku!

Vaš župan Ivan Molan 

Občinski praznik vsake občine zaznamuje čas, ko se njene občanke 
in občani spominjajo zgodovinskih dogodkov in osebnosti, ki so 
pomembno zaznamovali rast in razvoj območja, na katerem se je 

razvila občina. Občina Brežice nedvomno spada med lokalne 
skupnosti, ki premorejo številna zgodovinska obeležja, ki pričajo o 

pestrosti večstoletnega življenja in ustvarjanja v tem okolju, kar 
daje navdih in trdne temelje za nadaljnji obstoj in razvoj občine.

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam iskreno 
čestitamo ter želimo obilo uspeha v snovanju uspešnega 

gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja tudi v 
prihodnje ter hkrati gojimo upanje, da bomo dosedanje dobre 

medobčinske odnose ohranjali in krepili tudi v prihodnje.

Matjaž Han 
župan občine Radeče  

Spoštovane občanke in občani Občine Brežice, 
spoštovani župan in podžupanji, 

spoštovane članice in člani Občinskega sveta!
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Občankam in občanom ter vsem svojim 
strankam želimo obilo uspehov 

in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

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

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil PROIZVODNI PROGRAM:

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

dognojevanje  (primerni za vinogradništvo in sadjarstvo) 
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM 

IN KUPCEM ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE BREŽICE 

INO BREŽICE d.o.o. 
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas 
Tel.: 07 4959657, 041 561187
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si

VSE ZA VINOGRADNIŠTVO 
IN VINARSTVO NA ENEM MESTU

V KMETIJSKO VRTNEM CENTRU INO 
Krška vas 34/b

Občankam in občanom čestitamo 
ob prazniku občine Brežice in želimo 

veliko medsebojnega razumevanja 
ter delovnih uspehov.

 
predsednik Mihael Boranič 

in svet KS Dobova

Ob občinskem prazniku iskreno čestitamo 
in želimo veliko poslovnih uspehov 

ter uresničenih želja.
 

V ponedeljek, 19.10.2009, ob 14.00 uri 
vas vabimo na otvoritev pločnika 

in obnovljene ceste v Artičah!

predsednik sveta KS Artiče Slobodan Ivanović

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA
 

vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice 

in želi jesen, bogato poslovnih 
in osebnih uspehov.

predsednik Marijan Žibert 
in svet KS Velika Dolina

Spoštovane občanke in občani občine Brežice!
 

Mesec oktober zaznamuje občino Brežice 
z mnogimi prireditvami.

Želimo vam veselo praznovanje, 
hkrati pa vam čestitamo ob občinskem prazniku.

 
Iskreno čestitamo tudi prejemnikom 

oktobrskih nagrad in priznanj.
 

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitamo in želimo veliko 

osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
 

Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje

predsednik sveta Marko Hercigonja
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Ob prazniku občine Brežice čestitamo 
vsem občankam in občanom.

Nudimo vam hrano svetovno 
priznanih proizvajalcev in 
praktične nasvete za vaše 
hišne ljubljenčke.

Š
taher B

orna s. p., R
im

ska cesta 44, 8270 B
režiceČestitamo ob občinskem prazniku!

Brežice, CPB 17, nasproti Občine
zaksnoopy@gmail.com

Krško, CKŽ 141, TABU center
snoopy.b@volja.net

www.trgovina-snoopy.si

Ob prazniku občine Brežice čestitamo 
vsem občankam in občanom 

ter poslovnim partnerjem.

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Čestitamo ob občinskem prazniku 
in se zahvaljujemo za zaupanje

TRGOVINA TEEN
Intermarket Brežice, 1. nadstropje, 
GSM: 051 616 660

NOVA KOLEKCIJA 
V TRGOVINI TEEN!!

Blagovna znamka LOVE & LOVE
 

Gre za vzorčni ognjemet, v katerem 
se prepletajo različne kulture, 

izstopa pa vonj po vezeninah...
 

Naredite si barvit praznični oktober!
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DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
Skrbi prežene dobra volja,

ki v tistih srcih je doma,
kjer smeh kraljuje na obrazu,

posluh za vsakega ima.

Čestitamo ob praznovanju 30-letnice delovanja 
Doma upokojencev Brežice 

ter praznovanju občinskega praznika. 
Želimo veliko uspeha in medsebojnega razumevanja!

Kjer se neha govorica, se začne glasba.
Ho
mann

Občankam in občanom, učencem in 
njihovim staršem čestitamo ob 

občinskem prazniku in želimo 
prijetno praznovanje.

 
Kolektiv Glasbene šole Brežice

Cesta prvih borcev 5,
8270 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si
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Čestitamo ob občinskem prazniku 

in želimo dober sprejem!

Z željo, da uspeh dosežete z 
odločnostjo in vztrajnostjo, 

voščimo ob prazniku 
občine Brežice.

Kolektiv TIMI KRŠKO

PVC OKNA

V našem podjetju Vam nudimo: 
- Obdelavo stekla, termopan, prenovo oken, okvirjanje slik, 

terensko montažo, ogledala, PVC okna, stekla za traktorje
-  Proizvodnjo in montažo PVC oken in vrat iz vrhunskih 

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

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

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

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

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

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

Čestitamo ob prazniku občine Brežice 
in se zahvaljujemo za zaupanje!

Spoštovani občanke in občani,

ob prazniku občine Brežice vam čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje, 

predvsem pa nadalje uspešen razvoj 
skupnosti  v dobro vseh.

Agencija za radioaktivne odpadke

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

Brezplačno merjenje očesnega tlaka.
Brezplačni okulistični pregledi na kartico brez 
čakalnih dob, 2 x tedensko specialist okulist. 

Možnost kreditiranja nakupa očal.

Oglejte si tudi našo spletno stran www.rimc.net!
ČESTITKE OB OBČINSKEM PRAZNIKU.

-  Prodaja in servis vrtnih kosilnic, 
 žag, kosilnic na laks, škropilnic
- Izdelava hidravličnih cevi
- Zastopniki MTD, HUSQVARNA
- Ugodni plačilni pogoji

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

NEDELIŠČE, BREŽICE – Člani KD MePZ Brežice in Tambura-
škega orkestra KD Oton Župančič Artiče so konec septembra 
gostovali pri prijateljskem PZ KUD Josip Vrhovski v Nedeli-
šću pri Čakovcu v Medžimurju, skoraj že desetletno prija-
teljsko sodelovanje med zboroma pa gre pripisati Elizabeti 
in Dragutinu Križanić. Zbora gostovanja s prirejenimi kon-
certnimi večeri izmenjujta, Občino Brežice je letos že četr-
tič zastopala podžupanja Mile-
na Jesenko. Pevce gostitelje, 
predsednika zbora Valenti-
na Novaka, župana Mladena 
Horvata in vselej množične in 
hvaležne poslušalce je nago-
vorila z mislijo, da človek po-
trebuje ne le hrano za telo, 
ampak tudi hrano za dušo – du-
šno hrano dobimo s pesmijo – 
narodno ali umetno. 

Županu Horvatu se je zahva-
lila za toplo gostoljubje in za 
spremstvo ob ogledu sejma, 
na katerem so na stojnicah 
aktivov kmečkih žena doživeli 
utrip bogastva medžimurskih 
ravnic in vinorodnih gričev. 
 N. Jenko S.

S	pesmijo	povezujejo	v	družino

Folklorna skupina KUD Oton Župančič iz Artič se je 10. 
oktobra v Mariboru udeležila državne revije folklornih 
skupin »Le plesat me pelji 2009«. Kot poročajo artiški 
folkloristi, sta bila tako njihov nastop kot sama 
prireditev enkratna, odzivi strokovnjakov in kolegov, ki 
jih še niso videli s to postavitvijo in v novih kostumih, 
pa so bili navdušeni.
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Ana Sotošek
Spominjam se dne, ko 
sem prvič stopila skozi 
šolska vrata. Videz mo-
gočne stare stavbe je v 
meni takoj vzbudil spo-
štovanje in strah. Novi 
sošolci in učitelji, vse to je 
moj prvi vtis še poglobilo. 
A ko sem v likovni učilnici 
v strahu pričakovala, da 
bodo prav mene izbrali 
za krst, sem spoznala, da 
bi bil prehod iz osnovne 
v srednjo šolo brez vsega 
tega manj pomemben.
Kmalu se je izkazalo, kako pravilna je bila moja izbira 
šole. Gimnazija Brežice se ponaša s čudovitim delov-
nim vzdušjem in tistim, kar je pri delu z ljudmi najpo-
membnejše – z osebnim odnosom vseh zaposlenih. 
Ne vem, kaj bi brez prijaznih nasmehov na hodniku 
in občutka, da te učitelji resnično spoštujejo. K vsemu 
temu je ogromno prispeval tudi moj razrednik prof. 
Podlogar, saj bi bil brez njegovega vedrega pristopa 
čas šolanja zame gotovo bolj stresen.

Priložnosti za usvajanje novega znanja je bilo dovolj. 
Vsako leto sem se poskusila udeležiti tistih tekmovanj, 
ki so me pritegnila. Tako sem se v štirih letih preizkusila 
na skoraj vseh področjih. Včasih sem dosegla visoka 
priznanja, nekajkrat spet ne, a tisto, kar največ po-
meni, so osvojeno znanje in izkušnje, ki se skrivajo ne-
kje v kotičku zavesti in te na nek način dan za dnem 
delajo boljšega.

Ker je matura več kot izpolnila moja pričakovanja, 
sem se vpisala na Medicinsko fakulteto. Veselim se 
že novih izzivov, vsem dijakom pa polagam na srce 
besede, ki sem jih nekoč prebrala v neki knjigi in so 
me spremljale vsa ta leta šolanja : »Neuspeha ni, ra-
zen če se nehaš truditi …«

Nika Anžiček
Gimnazijo Brežice sem 
doživljala kot prijetno 
okolje, v katerem sem 
z veseljem pridobivala 
znanje, se družila z vrstni-
ki ter gradila svojo oseb-
nost. K tej pozitivni izku-
šnji so pripomogli tako 
profesorji kot tudi osta-
li dijaki. Vzdušje na bre-
žiški gimnaziji mi je bilo 
všeč, ker sem se tam že 
od začetka počutila do-
brodošla.

Menim, da sem zahtevna oseba, kar zadeva kva-
liteto izobraževanja. V gimnazijo sem vstopila z vi-
sokimi ambicijami v naravoslovju, in tudi ko je moja 
želja po dodatnem znanju presegala srednješolsko 
raven, so me profesorji usmerjali pri iskanju podrob-
nejše strokovne literature. Prav to me je še bolj moti-
viralo za dodatno delo.

Pomembna dejavnika mojega razvoja sta bila tudi 
lastna težnja po nenehnem napredku in okolje, v ka-
terem živim, saj bi brez podpore družine in prijateljev 
težko uresničila svoje cilje.

Šolanje bom nadaljevala na univerzi v Cambridgeu 
v Veliki Britaniji, kjer bom študirala kemijo. Želim si po-
globiti znanje naravoslovja, se izpopolniti v anglešči-
ni, spoznati veliko ljudi, predvsem pa si nabrati izku-
šenj samostojnega življenja, ki mi bodo po zaključku 
izobraževanja najbolj koristile. Mika me raziskovalno 
delo, a se z iskanjem zaposlitve zdaj še ne obreme-
njujem.

Dijakom želim veliko lepih in dobro izkoriščenih gim-
nazijskih dni, saj po koncu ostanejo le lepi spomini in 
znanje, doseženi cilji pa odtehtajo trdo delo in prine-
sejo zadovoljstvo. Profesorjem pa se še enkrat zahva-
ljujem za vse ponujeno znanje, skrb in razumevanje.

Vida Šet
Na gimnazijo sem vsak 
dan prišla z veseljem. 
Učne ure so bile zanimi-
ve, profesorji pa so zna-
li navezati stik z dijaki in 
se nam približati, kar je 
pomenilo, da tudi kon-
trolne naloge, spraše-
vanje in dogovarjanje 
s profesorji niso bili niko-
li razlog za paniko. Tudi 
dijaki smo se drug z dru-
gim vedno dobro razu-
meli in sodelovali med 
seboj. Všeč mi je bil bo-
gat izbor obšolskih dejavnosti, zato mi ni bilo v teh šti-
rih letih, ki sem jih preživela na gimnaziji, nikoli dolg-
čas. Sodelovala sem namreč na veliko prireditvah, 
tekmovanjih iz znanja, ekskurzijah, pri krožkih …

Šola je zadovoljila moje želje po znanju. Že pri sa-
mih učnih urah sem izvedela veliko, na področjih, ki 
me še posebej zanimajo, pa me je šola vedno pod-
pirala, npr. ko sem se udeleževala različnih tekmo-
vanj iz znanja.

Poleg šole so me oblikovali družina, prijatelji, ljube-
zen… Pomembno je, da vsi našteti dejavniki sodelu-
jejo med seboj in da med njimi ni nezaupanja.

Gimnazijska leta so bila resnično nepozabna. Rada 
bi se zahvalila vsem profesorjem in delavcem šole, ki 
so mi bili vselej pripravljeni pomagati in so me pod-
pirali pri mojih »podvigih«. Brez njih ne bi bilo mojih 
dosežkov. Hvala tudi (sedaj že bivšemu) mojemu 
4. c – bili ste najboljši sošolci, pogrešala vas bom! 
Vsem ostalim gimnazijcem pa bi sporočila nekaj: »Iz-
koristite čas in razvijajte čim več svojih talentov, trdo 
delajte na vseh področjih, hkrati pa si ne pozabite 
vzeti časa zase, za počitek in svojo dušo.«

Mateja Strnad Zorec, prof.
Nika je dijakinja, ki jo, preprosto, opaziš. Opaziš jo, ker 
zna, hoče in zmore več, kot od nje pričakuješ. Na za-
četku tretjega letnika sem jo povabila k pripravam 
za izbirno tekmovanje za kemijsko olimpijado. Veliko 
ur sedenja ob nalogah, ki se zdijo nerešljive, študira-
nje tuje literature, učenje matematike in ostalih pred-
metov, ki so s kemijo tesno povezani ..., a obrestova-
lo se je. Nika se je kar dvakrat s še tremi predstavniki 
iz Slovenije uvrstila na kemijsko olimpijado, prvič v Bu-
dimpešti, drugič v Cambridgeu. Ob rednem delu je 
uspešno opravila sprejemne izpite na univerzi v Cam-
bridgeu, tako da bo znanje iz naravoslovja nadgraje-
vala v Veliki Britaniji.

In kaj še reči o dijakinji, kot je Nika? Ostala bo v mo-
jem spominu kot mirno in skromno dekle, pripravljeno 
za delo. Kot dekle, ki ve, kaj hoče. Ponosna in vesela 
sem, da sem bila njena učiteljica, da sem, čeprav za 
kratek čas, vstopila v njeno življenje. Prepričana sem, 
da bo s svojim talentom, predanostjo in željo znala seči 
do zvezd in še dlje.

Predanost	delu	rodi	uspeh
Ana Sotošek, Nika Anžiček in Vida Šet. Dijakinje, ki smo jih štiri leta srečevali na hodnikih Gimnazije Brežice, z njimi sodelovali kot uči-
telji, mentorji ali preprosto le z zadovoljstvom spremljali njihovo pot. Tri dijakinje – tri zlate maturantke in dobitnice mnogih nagrad 
ter priznanj na različnih tekmovanjih. Vida in Nika sta se uvrstili med peščico slovenskih dijakov, ki so barve naše države iz znanja bio-
logije in kemije zastopali na mednarodnih olimpijadah. Vida se je udeležila tekmovanja v Tsukubi na Japonskem, Nika pa je tekmoval-
no vzdušje doživela dvakrat – na olimpijadah v Budimpešti in Cambridgeu. Doseženo bronasto priznanje na Japonskem je Vido, dekle 
z mnogo talenti, utrdilo v prepričanju, da sta s sošolko Ano izbrali pravo pot, saj bosta skupaj sedli v klopi fakultete, ki svoje diploman-
te zavezuje s Hipokratovo prisego. Pred slovesom od gimnazijske stavbe smo Vido, Ano in Niko poprosili za razmislek o tem, kako so do-
življale našo gimnazijo in ali je šola uspela zadovoljiti njihove želje po znanju, kaj vse jih je poleg šole še oblikovalo ter kaj bi sporočile di-
jakom in učiteljem Gimnazije Brežice. Poklepetali pa smo tudi z njihovima mentoricama Mirno Malus in Matejo Strnad Zorec.

In	kako	Nikino,	Vidino	in	Anino	
pot	vidita	njihovi	mentorici?

Mirna Malus, prof.
Ana in Vida sta z vso resnostjo in odgovornostjo obi-
skovali ure biologije. Znanje se je iz letnika v letnik po-
večevalo, njuni cilji pa so bili jasni. Kar sem pričakova-
la, se je tudi uresničilo. Obe sta se udeležili državnega 
tekmovanja iz biologije. Vse, kar sta pridobili v šoli, sta 
dopolnili še z delom doma. Potrebno je bilo veliko 
povezovanja, reševanja zahtevnih nalog … In uspe-
lo jima je. Vida se je uvrstila v skupino najboljših in na 
20. mednarodni biološki olimpijadi (IBO), ki je poteka-
la med 12. in 19. 7. 2009 v Tsukubi na Japonskem, do-
segla bronasto priznanje.

Zdaj pa so pred njima novi izzivi – študij, življenje … 
Upam in želim, da bosta krmarili tako kot pri urah bi-
ologije.

 Bernardka Ravnikar, prof., in Judita Marolt, prof.

Vsem občankam in občanom 
ter našim dijakom 

čestitamo ob občinskem prazniku 
in želimo plodno jesen, 

bogato z znanjem 
in dobrimi priložnostmi!

Gimnazija Brežice

Gimnazija Brežice
www.gimnazija-brezice.si

Novice ● Kultura ● www.posavje.info ● Aktualno ● Šport
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BREŽICE - Ob odprtju Infomata, ki ga je občina Brežice vklju-
čila med dogodke ob praznovanju občinskega praznika ter so 
ga postavili na ploščad pred občinsko zgradbo, je zbrane na-
govoril župan Ivan Molan, ki je dejal, da so za prepoznavnost 
in 24-urno informiranost o občini Brežice postavili še enega 

tudi v turističnem središču Terme Čatež. Nakup obeh je zna-
šal 17.000 evrov, za izvedbo pa so zadolžili Zavod za podje-
tništvo in turizem. V. d. direktorica Vesna Savić je ob tem 
dodala, da je uporaba enostavna, saj se z dotikom na ekran 
pokaže želeni podatek.  M. K. M.

Infomat	za	promocijo	občine

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je v Mestni hiši organi-
ziralo razstavo v počastitev 45-letnice delovanja društva ter 
hkrati kot prvo društvo naredilo slikovit uvod v oktobrsko pra-
znovanje brežiške občine. O 45-letni razvojni poti društva je 
podrobno spregovorila ljubiteljska slikarka Marija Kukovica, 

ki je ob tem izrazila zahvalo požrtvovalni predsednici Neven-
ki Ruškovič. Ruškovičeva je članom tudi mentorica v izdelo-
vanju keramike, saj se z izdelki posamezniki predstavljajo na 
jubilejni razstavi, ob tem pa gre zahvala tudi ostalim men-
torjem, zlasti Vladu Cedilniku, Rajku Čubru in drugim, ki so 
avtorjem pomagali na razvojni poti. Vodja brežiškega JSKD 
Simona Rožman Strnad je misli strnila v bistvo – da je dru-
štvo kot skupina močno napredovalo, posebej nekateri po-
samezniki tudi na državni ravni. Podžupanja Patricia Čular 
je v imenu Občine Brežice društvu čestitala ob zavidljivem 
jubileju, s pripombo, da morda izstopajo preveč skromno, 
saj že leta bogatijo kulturno življenje v občini. K popestritvi 
barvnih motivov je z igranjem na kitaro dogodek oplemeni-
til Simon Roguljić iz Glasbene šole Brežice.
 N. Jenko S.

Jubilej	brežiških	likovnikov

Z razstave (foto: Oliver Ruškovič)

GLOBOKO – Krajevna skupnost 
Globoko ter KD Franc Bogovič 
Dobova z Literarno sekcijo Be-
seda sta v veliki dvorani Kul-
turnega doma pripravila pred-
stavitev druge pesniške zbirke 
Franca Živiča „V krošnji cveto 
korenine“ (pred dvema letoma 
je izdal prvenec „Pesmi moje-
ga življenja“). Če je moderator 
pogovora Drago Pirman z avtor-
jem ob množičnem obisku spre-
mljevalcev pohvalil, da je hva-
le vreden obisk prej izjema kot 
pravilo, je treba takoj poudariti 
še, da je bila to ena lepših prire-
ditev ob prazniku občine Breži-
ce, izdaja in predstavitev zbirke 
pa je bila hkrati dostojna obe-
ležitev avtorjevega 70. življenjskega jubileja. S čestitkami ob 
dvojnem prazniku in z dobrimi željami so se mu pridružili: v ime-
nu Občine Brežice podžupanja Milena Jesenko, predsednik Sve-
ta KS Globoko Anton Kmetič, predstavnik predsedstva ZKD Bre-
žice Slavko Bibič, predsednik KD Franc Bogovič Dobova Drago 
Iljaš, predsednik LS Beseda Rudi Mlinar, ki je napisal scenarij 
za prireditev, ter avtorjevi sokrajani. Rdeča nit zbirke je ljube-
zen do domovine in podeželja, kar je avtorju vsadila mati, zato 
je Živič zbirko posvetil materi, z ilustracijami pa jo je opremil 
Branko Bogovič. Bogat kulturni dogodek so oblikovali: s prebi-
ranjem Živičeve poezije člani sekcije Beseda, harmonikar Pri-
mož Novosel, citrarka Doroteja Mataušič, globoški Ljudski pev-
ci in povezovalka Nataša Plevnik. N. Jenko S.

BREŽICE - Prvi mlekomat na področju Posavja in Dolenjske nudi 
pristno sveže mleko iz kmetije Božidarja in Marije Franko z 
Obrežja. Nadzor nad mlekomatom poteka prek GSM-modula, 
ki kmeta obvešča o temperaturi in stanju, sveže, neobdela-

no mleko pa ohranja pri 4 stopinjah Celzija. Prvi mlekomat je 
pozdravil vodja oddelka za živinorejo pri Kmetijsko gozdar-
skega zavodu Novo mesto Andrej Kastelic, dobavitelj Mitja 
Kovačič iz podjetja Kamit ter župan Ivan Molan, Občina pa 
je na otvoritveni dan vsakemu obiskovalcu podarila liter mle-
ka. Blagoslov je opravil župnik Andrej Rovšek z Velike Doli-
ne. Na otvoritvi je družina s pomočjo hčeram, študentk Sabi-
ne, Irene in osnovnošolke Ane, pripravila kulturni program, 
v katerem sta sodelovala še otroka Marijine sestre iz Župeče 
vasi, Marko in Jerneja, ki na kmetiji tete in strica preživlja-
ta počitnice in tudi poprimeta za delo.  S. V.

Sveže	mleko	vedno	na	voljo

Župan Molan ter Marija in Božidar Franko

V	krošnji	cveto	korenine

Franc Živič

Društva invalidov in bolnikov, 
ki delujejo v občini Brežice, vljudno vabijo na skupno 

prireditev ob Dnevu invalidov 
in bolnikov občine Brežice,

ki bo v 
ponedeljek, 26. oktobra 2009, v Dvorani 

Savice Zorko (Knjižnica Brežice).

Program prireditve:

1. ob 16. uri bo na ogled razstava ročnih 
izdelkov in informativnega gradiva društev.

2. ob 17. uri sledi skupna prireditev, na kateri 
bodo predstavniki društev predstavili delovanje 

društev, ki povezujejo invalide in bolnike.

S kulturnim programom bodo na prireditvi 
sodelovali dijakinje in dijaki Gimnazije Brežice 

pod mentorstvom profesorice Alenke Šet.

Prijazno vabljeni!

BREŽICE, RIMINI - Mešani pevski zbor Viva Brežice je minu-
lo nedeljo na mednarodnem zborovskem tekmovanju Rimini 
Choral Competition v Italiji v kategoriji mešanih zborov za-
sedel drugo mesto in osvojil srebrno plaketo. Viva je v okviru 
svoje kategorije nastopila v konkurenci 12 mešanih zborov z 
vsega sveta. Kot edini predstavniki Slovenije so se pevci po-
merili z vrhunskimi zasedbami iz Poljske, Češke, Rusije, Ita-
lije in Indonezije. V konkurenci mešanih zborov je sicer zma-
gala indonezijska zasedba Bogor Agria Swara. 

Viva	srebrna	v	Riminiju

CERKLJE OB KRKI - Aeroklub Posavje in Padalska šola Parass 
sta 10. oktobra v Letalskem centru Cerklje ob Krki organizi-
rala dan odprtih vrat. Kljub nestanovitnemu vremenu se je 
zbralo veliko navdušencev letalstva, padalstva in modelar-
stva, ki so uživali ob 
predstavitvi različnih 
letal in akrobatskega 
letenja. Padalska šola 
Parass se je predsta-
vila s skoki s padali, 
na ogled pa so se po-
stavili tudi modelarji. 
Predsednik Aerokluba 
Posavje Stjepan Kolić 
je poudaril, da so klub 
ustanovili z namenom 
približati ljudem letalstvo, padalstvo in modelarstvo. Glavni 
cilj jim je povezovanje in druženje z ljudmi s podobnimi in-
teresi, izobraževanje novih članov, se povezovati s sorodnimi 
klubi ter pridobivati sredstva za nadaljnji razvoj teh športov 
v Posavju. Svojo dejavnost bodo vršili v prostorih JGZ Letal-
skega centra, ki se mu poleg lastnikom letal in drugim udele-
ženim zahvaljuje za pomoč in sodelovanje.  K. P.

Predstavitev	letalskega	centra

Padalci pred vzletom

Na inštitutu je udeležencem 
ekskurzije direktor Inštitu-
ta za hidravlične raziska-
ve Jure Mlačnik predstavili 
raziskovalni projekt z naslo-
vom »Izvedba hibridnih hi-
dravličnih modelov za obmo-
čje spodnje vode HE Krško, 

območje HE Brežice in ob-
močje HE Mokrice«, katere-
ga namen je ugotoviti dejan-
sko stanje odtočnega režima 
reke Save, na podlagi kate-
rega bodo strokovnjaki lah-
ko določili pretoke za pro-
tipoplavne ureditve in vse 
potrebno za ohranitev ob-
stoječega odtočnega reži-
ma reke Save ob izgradnji 
HE Brežice. Za postavitev fi-
zičnega hidravličnega mode-
la so na inštitutu za osnovo 
uporabili stanje iz časa viso-
kih vod leta 1990, za pred-
stavitev modela v dolžini 110 
m (eden največjih v Evropi) 
pa uporabijo do 300 m3 vode.  
Na inštitutu gradijo tudi fi-
zični model za HE Mokrice.

Ogled	hidravličnega	modela	
HE	Brežice
Svetniki Občinskega sveta Občine Brežice, predstavniki krajevnih skupnosti in občinske uprave so si 
skupaj z županom občine Brežice Ivanom Molanom ogledali hidravlični model struge reke Save na Kr-
ško-brežiškem polju in hidroelektrarne Brežice na Inštitutu za hidravlične raziskave v Ljubljani. 

Kombinacija fizičnega mo-
dela dejanske struge reke 
Save in področja, na katere-
ga vpliva, ter matematične-
ga modela (Hidrodinamični 
matematični model območja 
bazena HE Brežic) znanstve-
nikom omogoča simulacijo 

in primerjavo stanja pred iz-
gradnjo hidroelektrarne in 
po izgradnji. Temeljne zah-
teve pri umeščanju HE v pro-
stor so, da se stanje v naravi 
glede poplavnosti ne spremi-
nja, ohraniti je potrebno re-
tenzijske površine, poselje-
na področja pa obraniti pred 
poplavami s pomočjo drena-
žnih kanalov in lokalnih utr-
ditev. 

Na poti v Brežice so si ude-
leženci strokovne ekskurzi-
je ogledali tudi hidroelek-
trarno Blanca in pridobitve 
občine Sevnica z novo zgra-
jeno lokalno infrastrukturo, 
med katerimi so ukrepi kot 
npr. regulacija hudourniške-

ga potoka. Potek umeščanja 
hidroelektrarne v prostor v 
sevniški občini je predstavil 
župan Srečko Ocvirk, ki se 
je dotaknil tudi okoljevar-

stvene tematike, to je na-
ravnih habitatov – za primer 
je predstavil umetno ustvar-
jeno močvirje, ki je ob re-
gulirani reki Savi namenjeno 
za ohranitev tistih živalskih 

vrst, ki domujejo v stoječih 
vodah.

Po zadnjih načrtih je za HE 
Brežice predvidena takšna 

zgradba in strojnica kot za 
HE Blanca, akumulacijsko je-
zero pa naj bi bilo 2,4-krat 
večje od akumulacije pri HE 
Blanca (cca 10 mio m3 vode). 
 Vir: Občina Brežice

Ogled kontrolne sobe v HE Blanca
Del fizičnega modela, ki predstavlja zahodni del mesta 
Brežice (nad Vrbino) 
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krasni vzorci na številnih vo-
ščilnicah, primernih za različ-
ne priložnosti in praznike. V 
kratkem kulturnem programu 
ob otvoritvi se je z zapetimi 
pesmimi predstavila skupina 

Ureditvena	dela	na	cesti	od	
Spodnjih	Vranj	do	Zabukovja
Pričela so se ureditvena dela 
na treh pododsekih lokalne 
ceste Spodnje Vranje - Lon-
čarjev Dol – Podvrh - Zabu-
kovje, ki se izvajajo v sklopu 
operacije Ureditev prometne 
infrastrukture v občini Sevni-
ca. Za investicijski projekt je 
Občina pridobila sredstva so-
financiranja s strani Službe 
Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko, s tem torej 
posredno tudi sredstva Skla-
da Evropske unije za regio-
nalni razvoj. Gre za rekon-
strukcijo obstoječe ceste na 
najbolj dotrajanih podod-
sekih v skupni dolžini 3770 

metrov, ki vključuje obno-
vo nosilnega ustroja, vozi-
šča, odvodnjavanja, sanacije 
usadov in pododsekov pla-
zenj ter razširitve dveh pre-
pustov čez potok. V dogovoru 
s podjetjem Komunala Sevni-
ca d.o.o. se v pododseke, na 
katerih potekajo obnovitvena 
dela, istočasno vgrajuje tudi 
vodovodne cevi za predvide-
no izgradnjo novega vodovo-
dnega sistema za Zabukovje. 
Dela na zgornjem pododseku 
dolžine 1350 metrov, od Pod-
bukovja do cerkve v Zabukov-
ju, ki je trenutno v gradnji, 
naj bi bila zaključena v za-
četku novembra letos.

Ureditvena dela na cesti Spodnje vranje - Lončarjev Dol 
– Podvrh - Zabukovje (vir: arhiv Občine Sevnica)

Javni	razpis	za	nakup	nove	
opreme	in	nematerialne	
investicije
Občina Sevnica je objavila javni razpis za dodelitev sredstev 
za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. 
Upravičenci do sredstev z razpisa so mikro in majhna podjetja 
ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup 
nove proizvajalne in storitvene opreme oziroma nematerial-
ne investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora 
ohraniti v občini Sevnica vsaj dve leti po končani investici-
ji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z 
novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost, upravičenci pa 
morajo svojo dejavnost opravljati na območju občine Sevni-
ca. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Sevnica, 
lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne 
enote v občini Sevnica. Skupna okvirna višina razpoložljivih 
sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 60.000 
EUR. Razpis je odprt do 19. oktobra 2009, razpisna dokumen-
tacija pa je dosegljiva na spletnih straneh Občine Sevnice 
in na Oddelku za gospodarske dejavnosti na Občini Sevnica.

Dela	v	Krmelju	v	polnem	teku
Občina Sevnica je sofinancer investicijskega projekta uredi-
tve križišča na regionalni cesti skozi Krmelj, katerega inve-
stitor je Direkcija Republike Slovenije za ceste. Projekt je 
verjetno bolj znan kot rondo pri Barbari v Krmelju. Izbrani 
izvajalec ureditvenih del je podjetje AGM Nemec d. o. o. iz 
Laškega, gradbeni nadzor pa je zaupan podjetju DDC d. o. o. 
iz Ljubljane. Pogodbena vrednost investicije, ki zajema ure-
ditev križišča, hodnikov za pešce z javno razsvetljavo, uredi-
tve navezovalnih cest, potrebne preureditve komunalnih vo-
dov in izgradnjo novega parkirišča, znaša 487.060 €. Od tega 
je delež Občine Sevnica 155.860 €, Krajevna skupnost pa bo 
za dodatno razširitev omenjenega parkirišča v letu 2010 pri-
spevala 20.000 €. Dela v Krmelju so trenutno v polnem teku, 
skladno s pogodbenimi določili pa naj bi bilo preurejeno kri-
žišče dokončano do konca maja 2010.

Obvezno	zdravstveno	
zavarovanje	za	študente
V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter njegovi spremembi, ki je prišla v veljavo s 
01.01.2009, je otrok, ki ni sam zavarovanec, zdravstveno za-
varovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta staro-
sti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti. Po tej starosti 
pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do 
dopolnjenega 26. leta starosti. To pomeni, da študente, ki 
so dopolnili 26. let v obvezno zdravstveno zavarovanje pri-
javi občina stalnega bivališča, če izpolnjuje dohodkovne po-
goje. Vsi študenti, ki so že zavarovani kot občani, morajo z 
novim šolskim letom ponovno izkazati upravičenost do za-
varovanja, zato morajo oddati: novo vlogo za pridobitev ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja, ki je  dostopna na sple-
tni strani Občine Sevnica, potrdilo o šolanju za šolsko leto 
2009/2010, bančne izpiske za zadnje tri mesece pred odda-
jo vloge, fotokopijo prometnega dovoljenja in vrednost av-
tomobila, če je študent lastnik osebnega vozila ter odločbo 
o denarni pomoči, če jo prejema.

Kam	odložiti	gradbene	
odpadke?
V času gradnje mnogokrat ne vemo, kam bi lahko odloži-
li gradbene odpadke, ki se nam kot občanom pojavljajo pri 
adaptacijah in novogradnjah objektov. Na območju občine 
Sevnica sta na voljo dve lokaciji za odlaganje in predelavo 
gradbenih odpadkov. Po predhodnem dogovoru je možno do-
ločene gradbene odpadke odlagati na lokaciji kamnoloma Log 
II, kjer je upravljavec podjetje CGP d.o.o, Novo mesto, kon-
taktna oseba Igor Medved, in v kamnolomu Zavratec, kjer je 
upravljavec podjetje Gradnje d.o.o., Boštanj, kontaktna ose-
ba pa Franc Povše, mlajši. V skrbi za naše čisto okolje pri-
čakujemo, da boste vsi občani za odlaganje odpadkov upo-
rabljali omenjeni lokaciji.

Naši	občani	praznujejo

Župan Srečko Ocvirk je sku-
paj s predstavniki Krajev-
ne skupnosti Tržišče, Dru-
štva upokojencev Tržišče 
in predsednico Območne-
ga združenja Rdečega kri-
ža Sevnica Ivico Lindič v 
Zgornjih Mladetičah obiskal 
90-letnega občana Božidar-

ja Štamcarja. Ob vseh če-
stitkah in dobrih željah pa 
so poseben program pripra-
vili tudi učenci Osnovne šole 
Tržišče. V prijetnem klepe-
tu z gosti je slavljenec obu-
jal spomine na svoja mlado-
stna leta, zbrani pa so mu 
ob njegovem vedrem in hu-

domušnem pripovedovanju 
z veseljem prisluhnili. V za-
četku oktobra pa je slavila 
90. rojstni dan občanka Ma-
rija Jamnik iz Štajngroba 
pri Šentjanžu. Tudi ob nje-
nem jubileju jo je obiskal 
tudi župan Srečko Ocvirk, ki 

je slavljenki skupaj s pred-
sednikom Krajevne skupnosti 
Šentjanž Ivanom Orešnikom 
ter predsednico Območnega 
združenja Rdečega križa Sev-
nica Ivico Lindič voščil in ji 
zaželel še veliko let med svo-
jimi domačimi.

Ob Božidarju Štamcarju so se zbrali domači, 
predstavniki društev, župan in učenci iz OŠ Tržišče (vir: 
Arhiv Občine Sevnica).

Župan v pogovoru s slavljenko Marijo Jamnik (vir: Arhiv 
Občine Sevnica).

Ob	gradnji	čistilne	naprave	še	
nekaj	zapor	prometa
V okviru projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica se dela izvajajo v zgornjem delu Planinske ulice, 
kjer je pomična delna zapora prometa in pri Kopitarniškem 
mostu, kjer sta v izvedbi dva sifona. Sicer pa se dela izvaja-
jo tudi na desnem bregu reke Save, kjer se trenutno izvaja 
tlačni vod od razbremenilnika dežnih voda D5 do peš brvi čez 
reko Savo in obešanje tlačnega voda na mostno konstrukcijo, 
zaradi česar je popolna zapora prometa na javni poti Savska 
cesta – Elektro most, na odseku pešpoti čez most na priklju-
ček na G1-5, in sicer do ponedeljka 26.10.2009. Na razbre-
menilniku dežnih voda D7 pri podjetju Sava avto pa se izva-
jajo zaključne ureditve. 

ŠENTJANŽ - V Šentjanžu je 
tudi letos v okviru tradicio-
nalne Bučarijade tamkajšnje-
ga turističnega društva in v 
organizaciji Lekos Galerije 
Ana ter Kmetije Repovž prvo 
soboto v oktobru potekala li-
kovna kolonija Portal Ana, ki 
je bila že peta zapovrstjo. 
Udeležilo se jo je deset likov-
nih ustvarjalcev iz različnih 
slovenskih krajev – Jože Sve-
tin iz Šoštanja, Tone Zgonec 
iz Sevnice, Bojan Sumrak iz 
Radeč, Bogdan Breznik iz 
Trebnjega, Tone Sveršina z 
Dol pri Litiji, Elena Sigmund 
iz Budne vasi pri Šentjanžu, 
Marko Okorn iz Sevnice, Dra-
ga Soklič z Bleda in Emilija 
Erbežnik iz Dragomerja. Pr-

Likovna	kolonija	Portal	Ana
SEVNICA - V sevniški Lekos 
Galeriji Ana je 1. oktobra po-
tekala otvoritev razstave iz-
delkov učencev OŠ Blanca. 
Mladi umetniki, mojstri roč-
nega vezenja, so postavili na 
ogled večje število vezenih 
voščilnic z različnimi motivi. 
Dela nadarjenih posamezni-
kov oz. posameznic od pr-
vega do devetega razreda so 
nastajala v lanskem šolskem 
letu pod vodstvom domačin-
ke in umetnice vezenja Ani-
ce Radej, ki je na šoli vodila 
krožek ročnih spretnosti. Pri 
krožku, ki je potekal enkrat 
tedensko in je bil zelo dobro 
obiskan, so se nitke različnih 
barv pod drobnimi prsti veselo 
prepletale in nastajali so pre-

»Tečejo,	tečejo	nitke…«
učenk pod vodstvom 
prof. Jelke Gregorčič 
Pintar, citrarka Anja 
Drstvenšek in harmo-
nikar David Dvoršek. 
Ravnateljica OŠ Blan-
ca Ana Mešiček je ob 
tem dogodku dejala: 
»Radi pojemo, radi 
igramo in radi ustvar-
jamo!« Vezilja Ani-
ca Radej bo tudi v le-
tošnjem šolskem letu 
še naprej z veseljem 
ustvarjala z vsemi, ki 

obiskujejo njen krožek roč-
nih spretnosti, lastnica »Le-
kos Galerije Ana« Breda Dre-
nek Sotošek pa je pohvalila 
sodelovanje šole z okoljem.
 S. Radi    

Ana Mešiček se zahvaljuje Anici 
Radej za njen trud.

vič se je v slikanju preizku-
sila tudi podžupanja občine 
Sevnica in lastnica Lekos Ga-
lerije Ana Breda Drenek So-
tošek. Likovni umetniki so 
svoja dela tudi tokrat, tako 
kot pretekla leta, ustvarja-
li v naravi, v kateri so na-

šli zanimive mo-
tive. Dela desetih 
sodelujočih slikar-
jev bodo predsta-
vljena ob zaključku 
Bučarijade v Šen-
tjanžu 18. oktobra. 
»Del sredstev s pro-
dajo slik, nastalih 
na likovni koloni-
ji, bo namenjenih 
OŠ Šentjanž za raz-
iskovanje kulturno-

etnoloških značilnosti kraja,« 
je povedala Breda Drenek So-
tošek na srečanju z umetniki 
v Gostilni Repovž, kjer so se s 
prikupnim kulturnim progra-
mom predstavili tudi učenci 
in učenke OŠ Šentjanž.
 S. R., foto: F. S.

Del udeležencev likovne kolonije 
Portal Ana Šentjanž.
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Občina Krško nadgrajuje sklenjeno prijateljstvo s pobrateno 
občino Cernavoda iz Romunije. Minuli konec tedna se je na-
mreč Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo odzvala povabi-
lu in sodelovala na tridnevnem folklornem festivalu. Folklori-
ste sta v imenu Občine Krško spremljala tudi podžupan Cvetko 
Sršen in Metka Resnik iz Kabineta župana. Na festivalu, ki ga 
v Cernavodi pripravljajo vsako leto ob zaključku trgatve, je 
ob domačih in slovenskih folkoristih sodelovala tudi skupina iz 
Turčije, kjer so prav tako pobrateni s Cernavodo. Predstavni-
ki Slovenije s Senovega so se odlično odrezali in poželi veliko 
navdušenja. Med najbolj zanimivimi je bil nastop v Constanci, 
na tradicionalnem kmetijskem sejmu, ki ga vsako leto obišče 
več kot 10.000 obiskovalcev. Folklorna skupina DKD Svoboda 
s Senovega je prejela tudi priznanje za udeležbo in sodelova-
nje, ki jim ga je poklonila županja Cernavode Mariana Mircea.

2007 dalje, pridobila tudi 
876.029 evrov državnih sred-
stev za sofinanciranje nekaj 
več kot 1,7 mio evrov vre-
dne investicije v izgradnjo 

V zadnjih letih in v tem času 
je Občina Krško na vrhuncu 
svojega investicijskega ciklu-
sa, ki ima za sabo celo vrsto 
uspešnih kandidatur tako za 
sredstva iz naslova Evropskih 
skladov kot iz naslova prora-
čuna Republike Slovenije, je 
po srečanju povedal župan 
občine Krško Franc Bogovič. 
Na avtobusnem ogledu je Ob-
čina Krško prikazala investici-
je celotne občine z različnih 
področij, od predšolske vzgo-
je, šolstva do razvejane go-
spodarske infrastrukture. To-
vrstno srečanje je potekalo 
prvič, v želji okrepljenega so-
delovanja med ljudmi, ki ima-
jo posebno vlogo in odgovor-
nost za razvoj občine Krško. 

Med največjimi na podro-
čju družbenih dejavnosti, to 
je šolstva, športa in kulture, 
naj omenimo izgradnjo vrtca 
in preurejanje raške osnovne 
šole v vrednosti 3,3 mio €, Val-
vasorjevega kompleksa v Kr-
škem v vrednosti 2 mio €, ob-
nova OŠ Leskovec pri Krškem 
– 1,5 mio €, obnova bazena v 
Brestanici, katerega investici-
ja je ocenjena na 1,95 mio €, 
ureditev vrtca Leskovec, ki bo 
stekla v tem mesecu v nekda-
njem objektu VDC Leskovec, v 
vrednosti dobrih 700.000 €, z 

Sveženj	investicij	težak	
dobrih	60	milijonov	
KRŠKO - Občina Krško je 8. oktobra organizirala ogled največjih investicij po območju občine Krško za 
člane krškega občinskega sveta, predstavnike krajevnih skupnosti in medije. Pretežno gre za večletne 
programe urejanja in izgradnje, kakor tudi financiranja, njihova vrednost pa znaša preko 60 milijonov 
evrov. Zanje bo samo v letošnjem letu Občina iz občinske blagajne namenila preko 20 mio evrov.

mesecem septembrom zaklju-
čena obnova vrtca Kekec na 
Vidmu v vrednosti 260.000 €, 
zaključna dela potekajo tudi 
pri urejanju zunanjega igrišča 
pri OŠ Jurija Dalmatina v vre-
dnosti 420.000 € in igrišča v 
neposredni bližini pri central-
nem vrtcu Ciciban, ki znaša 
dobrih 120.000 €.

Na področju urejanja infra-
strukture izpostavljamo ce-
lovito ureditev naselja Velika 
vas – Gorenja vas v vrednosti 
3,1 mio €, celovito ureditev 
Podbočja in izgradnjo kanali-
zacije v letu 2010 in 2011, ki 

skupno znaša kar preko 4 mio 
€, urejanje naselja Drnovo v 
vrednosti okoli 2 mio €, ure-
janje naselja Mrtvice – Vihre 
(2. faza) v vrednosti 2,6 mio 
€, na 1,7 mio € ocenjeno ure-
janje komunalne infrastruktu-
re v PC Vrbina, izgradnja treh 
mostov in igrišča na Senušah v 
vrednosti okoli 400.000 €, do 
konca tega meseca zaključena 
ureditev ploščadi pred krškim 
kulturnim domom v vrednosti 
370.000 €, že zaključeno ob-
novo infrastrukture v naselju 
Spodnji Stari Grad in izgra-
dnjo kanalizacije v vredno-
sti 1,5 mio €, izgradnjo treh 

mostov in rekonstrukcijaoce-
ste Srebotno - Bohor v skupni 
vrednosti 700.000 € itd.

Med večjimi zalogaji je tudi 
izgradnja širokopasovnih po-
vezav po občini Krško v sku-
pni vrednosti 13,5 mio evrov, 
pri čemer je Občina pridobila 
tudi 6 mio € sredstev iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj, sama pa bo morala za-
gotoviti do konca leta 2011, 
ko naj bi bila izgradnja dokon-
čana, še 7,5 mio €. Zajetno 
investicijo predstavlja tudi 
načrtovani bazen Krško na 
potencialni lokaciji južno od 
tenis igrišč, ki je ocenjen kar 
na 7 mio €, tik pred dokonča-
njem pa je tudi projekt ISPA, 
to je izgradnja kanalizacijske-
ga omrežja v skupni vrednosti 
6 mio €, pri čemer znaša de-
lež občine okoli 4 mio €, od 
tega polovico lastnih sredstev.

Po domala celodnevnem 
ogledu so udeleženci zaklju-
čili dan na Turistični kme-
tiji Vertovšek na Velikem 
Kamnu, kjer so se jim pri-
družili tudi uslužbenci ob-
činske uprave ter glasbenik 
Peter Dirnbek, ki je poskrbel 
za vzporedno prijetno glas-
beno vzdušje.
 Bojana Mavsar 

Udeleženci pri ogledu gradnje igrišča pri OŠ Jurija 
Dalmatina Krško

Občina Krško trenutno na-
daljuje z izgradnjo cestnega 
omrežja, meteorne in fekal-
ne kanalizacije ter z izgra-
dnjo električnega in optič-
nega omrežja. Z gradnjo bo 
opremljenih več novih parcel, 
ki bodo na voljo bodočim in-
vestitorjem. Prav tako v ob-
močje poslovne cone, kjer so 
investitorji že umeščeni, sle-
di izgradnja cestne povezave. 

Omenjeno bo izvedeno do 
konca tega leta, v priho-
dnjem  letu pa bomo nalož-
bo nadaljevali v skladu s po-
trebami in povpraševanjem 
novih investitorjev. Obči-
na Krško je za izvedbo ob 
sredstvih, ki jih zagotavlja 
sama, doslej, torej od leta 

Nove	komunalno	opremljene	
površine	za	gospodarske	dejavnosti
V občini Krško v tem času poteka opremljanje Poslovne cone Vrbina. Gre za etapno gradnjo, ki se je začela 
leta 2007. Z nadaljnjim opremljanjem poslovne cone bo Občina Krško zainteresiranim investitorjem omogo-
čila izgradnjo objektov in nadgradnjo poslovne dejavnosti ter posledično tudi odpiranje novih delovnih mest.

komunalne infrastrukture v 
PC Vrbina.  

Poslovne cone predstavlja-
jo enega ključnih dejavni-

kov za povečanje konkurenč-
nosti tako regije kot celotne 
države, saj omogočajo izva-
janje novih gospodarskih de-
javnosti. V poslovni coni je 
svoj poslovni objekt že zgra-
dilo podjetje SOP Internatio-
nal, v naslednjih dveh letih pa 
bo z gradnjo poslovnih objek-
tov pričelo še pet investitor-
jev, med njimi GEN, SIPRO, 
TEB, Fakulteta za energetiko 
in Saramati Adem. Z izgradnjo 
omenjenih poslovnih objektov 
bo Občina Krško cono v Vrbi-
ni deloma zapolnila, na razpo-
lago bo namreč ostalo še pri-
bližno 15,5 hektarjev prostih 
stavbnih zemljišč, katerih fa-
zno opremljanje s komunalno 
infrastrukturo se predvideva v 
prihodnjih letih. 

Predstavnika Občine Krško z izvajalci del v Vrbini

Učinkovita raba energije je eden ključnih dejavnikov ohra-
njanja ekonomske uspešnosti in konkurenčnosti gospodar-
skih družb ter drugih organizacij, saj predstavlja pomemben 
stroškovni element. Da je strošek energije zelo pomemben 
tudi v javnem sektorju, se zaveda tudi Občina Krško. 

Strošek energije je namreč potrebno obvladovati in izva-
jati ukrepe za njegovo zmanjšanje. Najbolj vidni so učin-
ki takrat, kadar se izvedejo celovite energijske sanacije 
objektov z novimi fasadami, stavbnim pohištvom, kotli oz. 
načini ogrevanja. So pa za tovrstne sanacije potrebna pre-
cejšnja investicijska sredstva. 

Ker je stroške energije mogoče znižati tudi brez investi-
cij, se je Občina Krško v sodelovanju z Lokalno energetsko 
agencijo Dolenjska - Posavje - Bela krajina iz Krškega od-
ločila za uvedbo energetskega knjigovodstva za vse javne 
objekte, katerih lastnica ali skrbnica je.  
Energetsko knjigovodstvo zajema:

• spremljanje porabe energije za ogrevanje, hlajenje, raz-
svetljavo, itd.

• ugotavljanje vzrokov za odstopanja in spremljanje učin-
kov izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije,

• svetovanje in izobraževanje upravnikov objektov oz. 
oseb, ki so odgovorne za učinkovito rabo energije,

• namestitev programa, ki bo na osnovi rednih vnosov po-
datkov o porabljeni energiji na enostaven in pregleden 
način občini in upraviteljem objektov omogočal spre-
mljanje in obvladovanje porabe energije in vode.

Energetsko knjigovodstvo je samo eden od prvih korakov 
na poti k bolj učinkoviti rabi energije v občini Krško. Na-
slednji korak je izdelava energetskih pregledov objektov, 
kar je predpogoj, da lahko investitorji kandidirajo za pri-
dobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov. Obči-
na Krško je to že storila in poskrbela za energetski pregled 
vseh javnih objektov v njeni lasti, hkrati pa nove investici-
je v občini, predvsem tiste na področju šolstva, potekajo 
po predpisih s področja varčne rabe energije.

Prav gotovo je eden od naslednjih potrebnih ukrepov tudi 
zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetlja-
vo, katere omrežje se povsod v Sloveniji nezadržno širi, po-
udarja direktor agencije LEAD Andrej Gerjevič.

Učinkovita	raba	energije	
v	javnih	objektih	v	občini	
Krško

Na	obisku	v	Cernavodi

Senovski folkloristi v Romuniji

Poziv	krajanom	KS	Raka	

MOŽNOST	PODPISA	
SLUŽNOSTNIH	POGODB	ZA	
GRADNJO	ŠIROKOPASOVNIH	

POVEZAV	LE	ŠE	DO	31.	
OKTOBRA	2009

V projektu izgradnje širokopasovnega omrežja elektron-
skih komunikacij, ki ta čas poteka po številnih krajevnih 
skupnostih občine Krško, so se dela ustavila pred gradnjo 
omrežja v KS Raka. Ker gradnja poteka po trasah, ki so 
pretežno v privatni lasti, je potreben pristanek lastni-
kov, kar ti storijo s podpisom služnostne pogodbe. Ker 
v KS Raka služnosti, kljub vsem dosedanjim pozivom in 
predstavitvam, še niso urejene, Občina Krško krajane ob-
vešča, da bo sredstva, pridobljena iz evropskih skladov, 
preusmerila na druga območja v občini. V kolikor bodo 
krajani na Raki zase prepoznali koristnost izgradnje ši-
rokopasovnih povezav, ki omogočajo najhitrejši možen 
dostop do interneta, telefonije in televizijskega signa-
la, lahko do konca oktobra overijo služnostne pogodbe 
v notarski pisarni Borisa Pavlina v Krškem. Po tem času 
bo Občina Krško primorana pripraviti novo tehnično re-
šitev oz. porabiti sredstva, ki jih je namenila za investi-
cijo v KS Raka, drugje.  
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Karel Zaniuk
Ko se ustaviš ob Karlovem dvorišču na Čatežu ob Savi in občuduješ grmičke vseh oblik, 
ti takoj postane jasno, da tu živi človek z umetniško žilico in delovno roko. Karel, 
upokojeni avtomehanik, ne pozna lenarjenja. Na nogah je od 8. ure zjutraj pa vse do 
polnoči, kljub temu, da ga pesti težka bolezen že celih deset let. »To, da sem lahko 
ustvarjalen, mi daje moč. Že od otroštva rad rišem in klešem, sedaj tudi fotografiram.« 
Kako pa sploh nastajajo Karlovi spretno oblikovani grmički? »Najprej se mi porodi ideja, 
zamisel za določeno obliko, potem pa vzamem v roke škarje in grmičevje počasi dobiva 
novo obliko. Ob prisotnosti volje in poguma, seveda.« Karel je dober dokaz, da ima 
lahko tudi avtomehanik izjemen občutek za delo z rastlinami. Pravi, da bi se za delo 
avtomehanika takoj odločil še enkrat, če bi moral izbirati, prav tako pa bi se še enkrat 
odločal za spoštljivo pozornost do narave, rastlin in vseh živih bitij: „Nenavadno se sliši, 
ampak drži, prav vse lahko človeku vliva voljo – od 
pušpana pa do hruške, od fotografije pa do popravila 
avtomobila.“ 

Franc Rozman
Franca z Malega vrha pri Globokem 
domačini poznajo pod vzdevkom 
O.K. Vrt, ki ga ureja O.K., rojen v Pišecah, prevzame s svojim kraljestvom pušpana in ka-
mnitimi skulpturami, ki burijo domišljijo. Ob tem, ko je bil večino življenja šofer, si je Franc 
namreč od nekdaj želel, da bi risal, oblikoval, ustvarjal. Misli o resni, akademski poti je zaradi 
življenjskih okoliščin sicer opustil, a svoje navdušenje je negoval. Od malega je vestno zbiral 
kamenčke, iz različnih koncev svojih poti kasneje nosil tudi večje kamne, ki so kje v naravi pri-
tegnili njegov pogled, in skozi leta ustvarjal vrt nad hišo. »Kamen, kot okras vrta, me je vedno 
zanimal. Konkretno sem začel z ustvarjanjem, ko me je sosed, ki je bil kamnosek, spodbujal, 
naj si sam poskušam spodnji del hiše obleči v kamen. In se je začelo,« pove O.K. Kamnite 
skulpture nastajajo tri do štiri mesece, navdih pa so resnične zgradbe, ki jih vidi v živo ali v 
kakšni oddaji. Pušpan in kamen sta trpežna in hvaležna za oblikovanje, Franc pa skozi njiju ter 
ciprese, zdravilna zelišča in ostalo cvetje, na veselje družine, prijateljev in sosedov, vsak dan, 
po redni 5-kilometrski hoji za boleče noge in hrbtenico, ustvarja prijazni vrt ob robu gozda. 

Milan Colner
Milan se je v Podbočje preselil iz Stare vasi pri 
Krškem pred približno dvajsetimi leti. Sedaj, ko 
je upokojen, se trudi več časa preživeti z druži-
no in kreativno skrbeti za novi predvrt hiše. Kjer 
so bile namreč prej temne smreke in vlažni mah 
ter veliko kiselkaste zemlje, danes privablja po-
gled urejen predvrt, poln mehkih linj, z majhnim 
vodnjakom v obliki izvira in raznimi trajnicami. 
»Cvetje izbiramo tako, da v vsakem letnem času 
nekaj cveti. Gre pravzaprav za skupno ljubezen 
naše družine,« se nasmehne Milan. Z družino mi-
sli na ženo in svoje tri otroke. In ko se ozremo, 
res vidimo številko 3 povsod – tri kamnite poličke vodnjaka, tri 
vijuge v obliki prstov, ki omejujejo zelenico, tri viseča korita s cve-
tjem. Milan, ki je nazadnje delal v Nuklearni elektrarni Krško, nad 
vrtom budno skrbi vsak dan, potem pa postori še ostale stvari, od 
pospravljanja do kuhanja, da imajo žena in otroci, ko prenehajo 
s službo, čas tudi zase. »Lepo je, če si človek vse življenje želi 
urejati vrt, pa nekoč dobi to priložnost. Sprašujejo: a ni dodatnih 
skrbi s tem? Seveda so tudi obveznosti, a lastno veselje in dobro 
počutje družine, prijateljev in nenazadnje mimoidočih, ki postojijo 
in dajo spodbudo, ti vlijejo dodatno energijo,« nam še pojasni Milan. 

Rozali ja Blazevic
Okrog hiše, stare dvesto let, si je sredi Sel pri 
Dobovi ustvarila svoj mali cvetlični raj Rozalija. 
»Rože mi predstavljajo vse: veselje, srečo, mir, 
čistočo, red … Brez njih bi bilo prav pusto,« 
hiti pripovedovati zgovorna Rozalija, katere ži-
vljenje je bilo ves čas prepleteno s kmetijstvom in skrbjo za živino. Že od malega je znala 
prijeti za delo, prav tako pa tudi njen mož, ki se je priselil v Sela iz Malega Obreža. Par 
se je prvič videl pri maši, zbližala sta se skozi druženja na vasi, se spominja Rozalija. »Po 
celem dnevu trdega dela, mož je namreč delal pri železnici, se mi je popoldan in proti 
večeru še pridružil pri delu na kmetiji, skupaj sva vse postorila veliko lažje«, nam toplo 
pove. Nasmeh, ki ves čas našega obiska krasi njena lica, gospa podkrepi z besedami, 
češ da je večni optimist. Vsakega dela, ki ga še zmore, se veseli, pravi, prav tako meni 
mož, zato zakonca skupaj postorita kar največ, kolikor jima še bolezen dopušča, ob tem 
pa jima pomaga sin, ki poskrbi za košnjo trave in obrezovanje. Rozalija nam je pokazala 
še napol prazno gredico, ki te dni že pričakuje nove cvetoče stanovalke živih barv, ki jih 
bo nato z ljubeznijo zalivala in negovala. 

Jesen je v zadnjem tednu pogumno pokazala svoje mrzle zobe, zemlja, ki je še ne dolgo nazaj tožila po padavinah, pa se spopada z 
močnejšimi nalivi in ostrim vetrom. A vsak letni čas ima svoje čare in spretni vrtnar se ves čas uči, kako naravi kar najbolje prisluhniti. 
Za vsakogar, ki začenja svoje popotovanje v rastlinski svet, sta seveda pomlad in poletje sprva veliko privlačnejša, a z izkušnjami in 
časom pravi vrtnar odkriva veliko veselja tudi v prijaznih jesenskih odtenkih. V naslednjih vrsticah nadaljujemo s predstavitvami 
kratkih zgodb udeležencev letošnjega izbora za Najlepši vrt in balkon Posavja 2009. 

V naslednji številki pa bomo podrobneje predstavili zaključno prireditev, ki bo okronala izbor 12. novembra  
na Senovem in bo posavskim ljubiteljem cvetja ponudila veliko zanimivega za oči in ušesa.

Do prihodnjega branja vam želimo še veliko jesenskega sonca,
          Uredništvo

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja,

● krovstvo, kleparstvo in vzdrževanje objektov
● hidro, termo in zvočne izolacije
● izdelava nadstrešnic, brunaric in vrtnih ut
● suhomontaža

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

GSM: 041/323-003
hribsek.pis@siol.net
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KRŠKO - Konec avgusta je bil v Krškem ustanovljen Mažoretni 
klub Baton, katerega glavni namen je izobraževati in vzga-
jati mlada dekleta za mažoretke, plesalke in športnice s po-
udarkom na vrtenju palice. 19. septembra se je v prostorih 
Mladinskega centra Krško odvijala avdicija za prve mažoret-
ke v Krškem, ki so jo vodile Anđelka Pranjič, Boža Zajec in 
Urška Šebat, vse z dolgoletnimi izkušnjami na področju ma-
žoretne dejavnosti. Zaradi velikega interesa bodo vpis po-
novili 24. 10. ob 11.00 uri v Mladinskem centru Krško. Nanj 
vabijo dekleta od 10. do 20. leta starosti, ki želijo posta-
ti krške mažoretke. Več informacij na spletni strani www.
krske-mazoretke.si.

RAKA - Komisija za strelstvo Zveze lovskih družin Posavja je ko-
nec avgusta organizirala tekmovanje veteranov in super vete-
ranov v streljanju na glinaste golobe in z malokalibrsko puško. 
Tekmovanje je bilo na strelišču LD Raka. Med veterani je zma-
gal Martin Kerin - LD Raka, drugi je bil Jože Koritnik - LD Vi-
dem, tretji pa Rudi Mlinarič - LD Zabukovje.
V kategoriji super veterani je slavil Teodor Oršanič - LD Bre-
žice, drugi Franc Pavlovič - LD Studenec in tretji Miljan Zi-
danič - LD Glo-
boko.
Na državnem 
prvenstvu, ki 
je bilo septem-
bra na strelišču 
Žančani - LD 
Slovenj Gra-
dec, je ekipa 
Posavja v se-
stavi Franc Pa-
vlovič (super 
veteran), Jože 
Koritnik, Rudi 
Mlinarič (oba 
veterana) osvojila 1. mesto v kombinaciji (glinasti golobi + MK 
puška), 1. mesto v streljanju z MK puško in 2. mesto v strelja-
nju na glinaste golobe. Posamezno je Koritnik  v kategoriji ve-
teranov osvojil 2. mesto v kombinaciji in 3. mesto v streljanju 
z MK puško, Pavlovič pa v kategoriji super veteranov 1. mesto 
v streljanju z MK puško in 2. mesto v kombinaciji.  D. R.

Posavski	lovski	veterani	
državni	prvaki

Posavski lovci na najvišji stopnički (foto: 
D. Rožman)

Mažoretke	tudi	v	Krškem
GORA – Konec avgusta je ekipa iz PGD Gora prekolesarila 
več kot 1000 km dolgo pot okrog Slovenije. Ekipo so sesta-
vljali: kolesarja Marko Levičar in Matej Kranjčevič ter ko-
lesarki Simona in 
Petra Levičar. 
Spremljal jih je 
kombi, ki so ga 
izmenično vozili 
njihovi prijate-
lji Andrej Pirc, 
Primož Mavsar 
in Aleš Levičar, 
od katerih sta 
slednja dva tudi 
občasno kolesa-
rila. Za podvig 
so se odločili z 
namenom, da bi 
pridobili še eno 
športno-družab-
no izkušnjo več, utrdili prijateljstvo, promovirali PDG Gora 
in spoznali lepote Slovenije, zlasti na njenih odmaknjenih 
kotičkih. Med razgibano in naporno potjo so si privoščili le 
kratke počitke za okrepitev in osvežitev, prenočili pa so kar 
ob poti; zlezli so v spalno vrečo pod postavljene šotore ali 
pa v kombi. Po pičlih urah spanja so spet zavrteli pedale. 
Tako je bilo vsak dan. Vse do cilja, gasilskega doma na Gori, 
kjer so jih pričakali nekateri svojci, prijatelji in znanci ter 
jih skupaj s predsednikom KS Gora Lojzetom Kerinom ve-
selo pozdravili in jim iskreno čestitali za poseben kolesarski 
uspeh, pogostitev pa jim je za dobrodošlico pripravila pred-
sednica KUD Sv. Lovrenc Cvetka Mavsar. M. P.

S	kolesi	okrog	Slovenije

SPODNJI STARI GRAD - Pod pokroviteljstvom Gasilske zveze 
Krško je PGD Dolenja vas na igrišču Spodnjega Starega Gra-
da 2. oktobra organiziralo tradicionalno gasilsko tekmovanje 
Bucov memorial, na katerem so se med sabo pomerili pio-
nirji. Predsednik dolenjevaških gasilcev Matjaž Gomilšek je 
pojasnil: „Bucov memorial pripravljamo v spomin na našega 

preminulega gasilskega mladinca Dejana Dvorančiča iz Spo-
dnjega Starega Grada. Dejan je bil za prijatelje in gasilce 
Buco. Skupaj s starši je tragično preminil v prometni nesre-
či 14. novembra 2004 na zahodni zagrebški obvoznici.“ Le-
tošnjega tekmovanja se je udeležilo pet ekip iz območja GZ 
Krško in GZ Brežice, ki so se uvrstile: na 1. mesto PGD Dole-
nja vas, 2. mesto PGD Cerina, 3. mesto PGD Zdole, 4. mesto 
PGD Malo Mraševo in 5. mesto PGD Krško.  M. K. M.

Dolenjevaški	Bucov	memorial

Mladi gasilci so pripravljeni na tekmovanje (foto: M. P.)

SEVNICA - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Sev-
nica je v začetku oktobra organiziral drugi sklop akcije »Vsi smo 
promet«. V tem delu so osnovnošolci zadnje triade osnovnih šol 
v občini Sevnica aktivno sodelovali v pogovoru, socialnih igrah in 

v delavnicah »5 x stop je cool«. Delavnice so se izvajale na OŠ 
Boštanj in na OŠ Sava Kladnika Sevnica. Na OŠ Boštanj so z mlaj-
šimi osnovnošolci izvedli tudi akcijo »Ulice otrokom«, saj so za 
eno šolsko uro zaprli cesto, ki pelje mimo šole. Ta čas so otroci 
cestno površino obogatili s slikami iz svoje domišljije. P. B.

Brez	alkohola	in	drog	na	cesto	

Na OŠ Boštanj so učenci izvedli tudi akcijo »Ulice otrokom«.

KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Letošnji teden otroka, 
ki je potekal med 5. in 11. oktobrom, so v Zvezi prijate-
ljev mladine Krško v sodelovanju s soorganizatorji, to je 
z enajstimi Društvi prijateljev mladine, z osnovnimi šo-
lami, vzgojno-varstvenimi ustanovami in krajevnimi sku-
pnosti, tradicionalno obeležili z vrsto aktivnosti tako po 
krajih občine Krško kot v Kostanjevici na Krki. 

Teden, namenjen otrokom, je letos potekal pod geslom Otro-
kove koristi - glavno vodilo, ki jih opredeljuje tudi Konvenci-
ja OZN o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 20 leti 

in predstavlja pomemben mejnik v prizadevanjih za dosego 
minimalnih standardov zaščite, varstva in razvoja otrok. Ka-
kor je na predstavitvi aktivnosti ZPM Krško ob tednu otroka, 
kakor tudi drugih projektov, ki jih izvaja ta nevladna organi-
zacija, poudaril predsednik Brane Janc, je potrebno dose-
či, da bi se štiri temeljna načela konvencije: pravica do ži-
vljenja in razvoja, do nediskriminacije, do sodelovanja ter 
načelo otrokovih koristi, dosledno uveljavljala tako na in-
stitucionalni ravni, kot tudi pridobila večji pomen v družni, 
ki pomeni temelj sodobne družbe. Kakor je še dejal Janc, 
bodo o stereotipih, rasizmu in diskriminaciji, letos sprego-
vorili tudi mladi na otroškem parlamentu. Najprej se bodo ti 
zvrstili po šolah, nakar bo v mesecu januarju prihodnje leto 
potekal otroški parlament tudi na občinski ravni.  B. M.

Teden	v	znamenju	otrok	in	
njihovih	koristi

S prireditve ob tednu otroka pri koprivniški osnovni šoli 
(foto: M. K. M.)

O svoji odločitvi je posavski 
šampion na svoji spletni stra-
ni zapisal: »Kljub temu, da 
sem osvojil svetovni in olim-
pijski vrh, se zavedam, da je 
na moji poti ostalo še mnogo 
neosvojenih vrhov. Želja, da 
bi jih osvojil, ostaja. Vendar 
trenutno za nove podvige ni-
mam in ne najdem moči. Sta-
gniranje, pa čeprav v samem 
vrhu, me utruja in potrebu-
jem premor in daljši čas za 
razmislek kako naprej.
Vsem, ki so me na poti spre-
mljali, se iz srca zahvaljujem 
za pomoč, podporo in spod-
bude na moji poti. Zahvala 
gre predvsem moji družini za 
nesebično podporo, moji eki-
pi za trdo delo, odrekanja in 
zaupanje vame (Vlado Kevo, 
Marjan Ogorevc, Severin Li-
povšek, Khalid Nasif), mojim 
sponzorjem (Generalni spon-
zor GEN energija, sponzorji 
Mobitel, Krka, Geoplin, Luka 
Koper, Avto hiša Radanovič, 
Atletska zveza Slovenije, 

Dokončno	slovo	šampiona?
BREŽICE – Prejšnji teden je Slovenijo šokirala novica, da se je Primož Kozmus, olimpijski in svetovni prvak v 
metu kladiva ter državni rekorder v tej disciplini, po krajšem premisleku odločil prekiniti svojo športno pot. 

Slovenska vojska), odličnim 
prijateljem in nenazadnje - 
vsem Slovencem, ki so me 
spodbujali in verjeli vame.
Slovo seveda ni lahka odlo-
čitev in potrebujem premor, 
zato sem se odločil, da svojo 
športno pot prekinem. Dovo-
lil si bom vzeti čas za premi-
slek in posvet z mojo ekipo, 

če je moje slovo nepreklicno 
in se pred začetkom nove se-
zone odločil dokončno. Tre-
nutno pa sem odločen, da od-
hajam. Moji razlogi so osebni 
in do tega so me pripeljali 
nekateri preobrati v osebnem 
življenju. Več o moji odloči-
tvi pa bom povedal spomladi, 
zato vljudno prosim za razu-

mevanje in spoštovanje moje 
odločitve, o kateri bom več 
povedal na tiskovni konferen-
ci pred prihodnjo sezono.«

Športna kariera Primoža 
Kozmusa: 1999 – 12. na 
EP do 23 let v Göteborgu, 
kjer je prvič vrgel čez 70 
m; 2000 – 38. na OI v Sy-
dneyju; 2001 – 14. na EP 
do 23 let v Amsterdamu; 
2002 – 25. na EP v Münch-
nu; 2003 – 5. mesto na SP 
v Parizu in 6. na VN IAAF 
v Szombathelyu, takrat je 
prvič vrgel čez 80 m; 2004 
– 7. na OI v Atenah in 4. na 
VN IAAF v Szombathelyu; 
2006 – 7. na EP v Götebor-
gu, 8. v finalu VN IAAF; 
2007 – 2. na SP v Osaki, 
6. v finalu VN IAAF, držav-
ni rekord 82,30; 2008 – 1. 
na OI v Pekingu, zmaga na 
VN IAAF; 2009 – 1. na SP 
v Berlinu, državni rekord 
82,58 m.

Primož Kozmus na sprejemu v Brežicah avgusta letos po 
vrnitvi s svetovnega prvenstva (foto: J. Urek)
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SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...).

PREJELI SMO

Občanom	občine	Krško	je	odvzeta	
ustavna	pravica	neposrednega	
sodelovanja	občanov	pri	odločanju	
v	občini	na	zborih	občanov!

Izjava župana Občine Krško v članku Posavskega obzornika 
z dne 17.09.2009, da je pisanje g. Petana vezano na nemo-
žnost odločanja na zborih občanov nesmisel je grobo spre-
nevedanje ali pa nepoznavanje vsebine lastnega statuta  s 
strani župana, ki je najbolj odgovoren za izvajanje ustavnih 
in zakonskih pravic občanov v občini.
Po veljavni zakonodaji v republiki Sloveniji na zboru obča-
nov občani:
• oblikujejo stališča
• dajejo predloge pobude in mnenja
• ali odločajo
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisano z 
zakonom ali statutom, ali če tako zahteva pet odstotkov vo-
livcev v občini (lahko pa ga skliče tudi na lastno pobudo, po-
budo občinskega sveta ali pobudo ožjega dela občine). Sta-
tut občine pa mora vsebovati podrobnejša določila glede:
• zadev, ki jih občani obravnavajo na zboru, o njih oblikujejo 

svoja stališča, dajejo predloge ali mnenja ali o njih odločajo 
• način vložitve zahteve in postopek odločanja o sklicu zbora 

občanov, če sklic zahtevajo volivci
• način sklica zborov občanov
• število volivcev, ki morajo sodelovati na zboru, da so stališča, 

predlogi, pobude in mnenja ali odločitve veljavno sprejete 
• kako sprejeta stališča, predlogi, pobude in mnenja ali odlo-

čitve zavezujejo občinske organe
• in druga vprašanja, pomembna za izvedbo zbora občanov ter 

za uveljavljanje njihovih stališč, predlogov,pobud, mnenj 
in odločitev.

Statut občine Krško obravnava zbor občanov v členih od 40 
do 41d. Po statutu zbor občanov:
• razpravlja o delu občinskih organov
• razpravlja o povezovanju z drugimi občinami
• razpravlja o lokalni problematiki
• razpravlja o spremembah območja občine
• razpravlja in daje mnenje o zadevah v javni obravnavi
• daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej
Stališča, predloge, pobude ali mnenja sprejeta na zboru ob-
čanov mora obravnavati in se o njih opredeliti župan in ob-
činski svet oziroma svet tiste krajevne skupnosti, v kateri je 
bil zbor sklican.
STATUT OBČINE KRŠKO NE DOLOČA MOŽNOSTI, DA BI ZBOR 
OBČANOV O ČEM ODLOČAL IN OBČINSKI SVET, KI JE SPREJEL 
TAK STATUT V ČASU ŽUPANOVANJA G. BOGOVIČA, JE ODVZEL 
OBČANOM PRAVICO ODLOČANJA NA ZBORIH OBČANOV.
Že v letu 2006 in še pozneje je bila občinska uprava večkrat 
upozorjena na grobo kršenje človekovih pravic, ker ne mo-
remo na zborih občanov neposredno odločati, pa se zade-
va ni uredila, celo nasprotno župan in poslanec v državnem 
zboru g. Bogovič je zapisal, da je opozarjanje na takšno ne-
pravilnost nesmisel. Če je po njegovem to nesmisel potem 
je nesmisel oz. neodgovorno tudi to da je župan in poslanec.
Kdo zdaj koga zavaja?
 univ. dipl. oec. Bojan Petan

Prenehanje poslovanja 
Krajevnih uradov Brestanica, Leskovec 

pri Krškem, Podbočje in Veliki Trn 

Dne 31. oktobra 2009 bodo prenehali poslovati krajevni 
uradi: Brestanica, Leskovec pri Krškem, Podbočje in Ve-
liki Trn. Občani bodo od 1. 11. 2009 dalje lahko urejali 
upravne zadeve na sedežu Upravne enote Krško (tel.:  
07 49 81 460) in na krajevnih uradih: Senovo (torek in 
četrtek od 7. do 12. in od 13. do 15. ure, tel.: 07 49 71 
404), Kostanjevica na Krki (sreda od 7. do 12. in od 13. 
do 17. ure, petek od 7. do 13. ure, tel.: 07 49 87 007) 
ter Raka (ponedeljek od 7. do 12. in od 13. do 15. ure, 
tel.: 07 49 75 015).    
Na kateremkoli krajevnem uradu, ne glede na stalno bi-
vališče, lahko občani vložijo vloge za osebne izkaznice, 
potne liste, prijavijo stalno in začasno prebivališče, se-
stavijo zapisnik o priznanju očetovstva, pridobijo izpiske 
iz matičnega registra in potrdila iz registra stalnega pre-
bivalstva, overijo lastnoročni podpis na listinah, overijo 
prepise in kopije.

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 15. in 28. oktobrom

Četrtek, 15. 10.
• od 9.00 do 12.00 v prostorih društva Ozara v Brežicah: 

predstavitev društva
• ob 14.00 v Domu upokojencev Brežice: predavanje na 

temo „Zaščitni ukrepi pred okužbo z novim virusom gripe 
in ravnanje v primeru okužbe“

• ob 17.00 v viteški dvorani gradu Brežice: svečana pode-
litev diplom diplomantkam in diplomantom VSŠ Brežice

• ob 18.00 v prostorih Upravne enote Brežice: otvoritev 
razstave akademskega slikarja Alojzija Konca

• ob 18.00 v telovadnici OŠ Globoko: dobrodelni koncert 
„Z Roko v roki“

• ob 18.30 v MC Sevnica: starševski čvek s Sonjo Bobek Si-
mončič

• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: brezplačno predava-
nje dr. Vesne V. Godina „Problemi sodobne vzgoje - Zakaj 
kazen in prepovedi pri naši mladini ne delujejo?“ 

• ob 19.30 v Knjižnici Brežice: predavanje Bojana Jevše-
varja „Alpinistični vzpon na Pik Lenina in potovanje po 
Kirgiziji“

Petek, 16. 10.
• ob 16.00 v Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki: 

ustvarjalnica z akad. slikarjem Boštjanom Plesničarjem
• ob 18.00 v OŠ Raka: večer družabnih iger
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): Butnhrupn koncert  

Sobota, 17. 10.
• ob 9.00 v športni dvorani v Dobovi: 11. mednarodni ju-

jitsu turnir Slovenija open – pokal Brežic
• od 9.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 v telovadnici OŠ 

Brežice: seminar japonskega mojstra Keijija Tomiyame
• ob 10.00 pri Okrepčevalnici Kranjčič na Silovcu: 8. tradi-

cionalni pohod po Sromeljski pešpoti
• ob 10.00 v Godbenem domu Kapele: posvet „Od vaške 

godbe do pihalnega orkestra“
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – odtis jeseni
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – naredi svoje drevo
• ob 11.00 pri spomeniku na Oštrcu: proslava in srečanje 

Oštrc 2009
• ob 11.00 v Dijaškem domu Brežice: otvoritev amaterske 

radijske postaje s59acp na novi lokaciji
• ob 15.00 v SMC Sevnica: veselo popoldne za otroke
• ob 16.00 pri gasilskem domu na Rakovcu: predaja nove-

ga gasilskega vozila PGD Rakovec
• ob 18.00 v športni dvorani Gimnazije Brežice: K-1 and 

free fight night
• ob 19.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 

koncert MPZ Furlanija in vokalne skupine Solzice
• ob 19.00 v Radečah: rokometna tekma 1.B DRL med RK 

Radeče Mik Celje in RK Sevnica
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Vrhovo: Pozdrav jeseni
• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): jam session

Nedelja, 18. 10.
• ob 8.00 v Slovenski vasi (nekdanji Begros): regijsko gasil-

sko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 
• ob 9.00 v Športnem domu Sevnica: odprto posamezno hi-

tropotezno šahovsko prvenstvo za oktober 2009
• od 9.00 do 12.00 v telovadnici OŠ Brežice: seminar ja-

ponskega mojstra Keijija Tomiyame
• ob 11.00 v Bušeči vasi: 14. tek po vinski cesti
• ob 11.00 na prireditvenem protoru v Šentjanžu: To smo mi 

– srečanje in predstavitev društev občine Sevnica
• ob 11.00 pri planinski koči na Bohorju: srečanje planincev
• ob 17.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelni koncert za 

nakup marimbe – Aristel Škrbič z gosti
• ob 17.00 v Kulturnem domu v Dobovi: regijsko srečanje 

pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
• ob 18.00 v dvorani TVD Partizan v Boštanju: predstavitev 

jubilejne knjige „Bogastvo župnije Boštanj“
• ob 18.00 v večnamenski dvorani v Termah Čatež: koncert 

Tereze Kesovije in klape Kumpanji
• ob 19.00 v športni dvorani v Radečah: premiera gledališke 

igre „Rokovnjači“ v izvedbi Gledališkega društva Radeče

Ponedeljek, 19. 10.
• od 8.00 do 14.00 v prostorih VDC Brežice: teden odpr-

tih vrat (do 23. 10.)
• od 9.00 do 17.00 v Domu upokojencev Brežice: ogled raz-

stave izdelkov stanovalcev (do 23. 10.)

Torek, 20. 10.
• ob 11.00 v sejni sobi Upravne enote Brežice: predstavi-

tev osebne znamke svetovnega prvaka Primoža Kozmusa
• ob 16.00 v MC Brežice (začasna lokacija): delavnica di-

gitalne glasbe
• ob 17.00 v Športnem domu Sevnica: odprti redni mesečni 

hitropotezni šahovski turnir za oktober 2009 
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: muzikal za otroke 

„Mali kakadu“, za rumeni abonma in izven
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Marjana Ogorev-

ca „Axis mundi – os sveta“
• ob 18.00 v dvorani Glasbene šole Sevnica: koncert ko-

morne glasbe

• ob 19.00 v MC Sevnica: potopisno predavanje Mateja Bre-
zovška „S kolesom na Švedsko“

• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: monokomedija Bo-
risa Kobala „Kdo vam je pa to delu?“

 
Sreda, 21. 10.
• ob 18.00 v ETrŠ Brežice: predavanje Janje Frelih Gorjanc 

„Razvajenost, kaj zares potrebuje moj otrok?“
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev projek-

ta Muzej spodnjega perila – priprava eksponatov in razi-
skava pisnih virov

Četrtek, 22. 10.
• ob 14.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: osre-

dnja prireditev ob 30. obletnici Doma upokojencev Brežice
• ob 16.00 v športni dvorani pri OŠ Brežice: tradicionalno 

srečanje športnikov občin Brežice in Samobor
• ob 17.00 na dvorišču gradu Brežice: otvoritev razstave na 

prostem „Skrivnosti utrjenega mesta“
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev knjige 

Alenke Mirt Iskra „Čez mavrico“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Mile-

ne Keržič „Uganda“
• ob 18.00 v OŠ Pišece: zaključek mednarodnega tabora 

„Premikamo meje“
• ob 19.00 v galeriji na gradu Sevnica: razstava fotogra-

fij Ines Zgonc „Laicbach – The last one of Volk Tour 2008“
• ob 19.00 v dovrani Glasbene šole Brežice: predavanje 

Ruth Pogdornik Reš o urejanju grobov

Petek, 23. 10.
• v šotoru pri restavraciji Štefanič v Brežicah: razstava ma-

lih živali (do 25. 10.)
• ob 16.00 na parkirišču pri HTC Sevnica: Promet smo mi! 

- zaključna prireditev preventivnih akcij 
• ob 16.00 pri hiši družine Balas v Arnovem selu: odkritje 

spominskih plošč MSNZ in TO
• ob 18.00 pri lovski koči LD Dobova: tekmovanje v strelja-

nju na glinaste golobe
• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: komedija „Življenje 

podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni“, za modri 
abonma in izven

• ob 21.00 v Čebeln’aku (MC Krško): klubski maraton Ra-
dia Študent – nastop skupin Loudspeaker Alliance in Zircus

Sobota, 24. 10.
• ob 9.00 v Pišecah: 32. pohod „Po poteh Brežiške čete“
• od 9.00 do 13.00 pri spomeniku Kose v Brežicah: posta-

vitev amaterske radijske postaje s59acp 
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – poslikava balonov
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj – hokus pokus in buča 

je izrezana
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 15.00 pri gasilskem domu Sromlje: predaja novega ga-

silskega vozila PGD Sromlje
• ob 17.00 v SMC Sevnica: Don Boskov turnir, ob 19.30: tur-

nir v namiznem hokeju
• ob 19.00 v gasilskem domu Cerklje ob Krki: nastop ljud-

skih pevcev „Zapojmo čisto po domače“
• ob 19.30 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: le-

tni koncert MePZ Viva Brežice
• ob 19.30 v športni dvorani Sevnica: rokometna tekma 1.B 

DRL med RK Sevnica in RK Grosuplje
• ob 20.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 

rock’n’roll večer s skupino Krik
• ob 20.00 v MC Krško: obletnica skupine Momento

Nedelja, 25. 10.
• ob 7.00 na ribniku Prilipe: tradicionalna tekma v lovu rib 

s plovcem za Pokal Brežic 2009
• ob 10.00 v restavraciji Štefanič v Brežicah: mednarodni 

šahovski turnir
• ob 11.00 v Stari gostilni Krulc na Mostecu: otvoritev raz-

stave likovnih del 5. likovne kolonije Mostec
• ob 15.00 v gasilskem domu Cerklje ob Krki: gledališka 

igra „Naš Knoblehar“
• ob 16.00 na Turistični kmetiji Balon - Bela Gorca na Bi-

zeljskem: razstava bizeljskega ajdovega kolača in razsta-
va fotografij na temo „Od ajde do kolača“

Ponedeljek, 26. 10.
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: dan invalidov in bolnikov 

občine Brežice

Torek, 27. 10.
• ob 11.00 v Bivaku Senovo: kaligrafija – risanje kitajskih 

pismenk na papir
• ob 16.00 v MC Brežice (začasna lokacija): foto delavnica 

in razstava fotografij – ogenj
• ob 17.00 v viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice: 

slavnostna seja Občinskega sveta Občine Brežice

Sreda, 28. 10.
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica 
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: potopisno predavanje Mar-

ka Mohoriča „S kolesom po Afriki“

Če želite vpisati dogodek na koledar spletnega portala www.posavje.info in v rubriko 
Kam v Posavju, nam pišite na: redakcija@posavje.info

WWW.MOJEPOSAVJE.INFO
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 NAGRADE:
1. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi s predjedjo
2. nagrada:  babičino kosilo za 2 osebi
3. nagrada:  nedeljsko kosilo za 1 osebo 

Geslo prejšnje, 20/2009 številke: 

OKUSNE DOMAČE TESTENINE

Nagrade, ki jih podarja PIVNICA APOLON prejmejo:

1. nagrada: večerja/kosilo za 4 osebe prejme: 
Marjana Jošt, V Gaju 14, 1433 Radeče

2. nagrada: večerja/kosilo za 3 osebe prejme: 
Avgust Ratej, C. na Dobravo 49, 8290 Sevnica

3. nagrada: večerja/kosilo za 2 osebi prejme: 
Angelca Druškovič, Ul. Tončke Čečeve 15, 8270 Krško

Geslo križanke pošljite do petka, 23.10.2009, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RESTAVRACIJA CITY, 
Trg Matije Gubca 3, Krško

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
vas vabi na 40-urni 

»Tečaj slovenskega znakovnega jezika!«
 

Predstavitveni dan bo potekal 
v petek, 23. 10. 2009, ob 18. uri

 v prostorih DGN Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60.
 

Tečaj bo potekal predvidoma ob petkih popoldan 
(ob 17. uri), pričetek tečaja 30. 10. 2009.

Število udeležencev je omejeno.
Za dodatne informacije o ceni tečaja in poteku 

smo na voljo na GSM 041/638-165 (Vlasta Moškon), 
telefon 07/ 49-21-392 ali e-mail: dgn.krsko@siol.net.

  
Prijazno vabljeni, če želite pridobiti nova znanja v posebni 

obliki komunikacije oseb s posebnimi potrebami.

Spar temelji na kakovosti, zanesljivosti in odgovornosti tako do svojih kupcev kot 

tudi do svojih zaposlenih. Tako smo zrasli v veliko in uspešno podjetje z varno 

prihodnostjo. Naša vizija temelji na izkušnjah in znanju, imamo jasen pogled v jutri. 

Iš~emo sodelavce, s katerimi bo Spar tudi v prihodnje kos izzivu biti vedno najboljši.

1. Vodjo oddelka - (m/ž)
Pri~akujemo:
-  najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske smeri
- poznavanje trgovinskega poslovanja
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na 
  podobnih delovnih mestih v živilski 
  dejavnosti
- poznavanje dela na osebnem ra~unalniku 
  (Windows okolje)
- izkušnje pri vodenju ljudi
- organizacijske sposobnosti
- samostojnost pri delu

2. Mesarje-prodajalce (m/ž)
Pri~akujemo:
- najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske, 
  gostinske ali živilske smeri
- poznavanje dela v trgovini
- zaželene delovne izkušnje na podobnih 
  delovnih mestih
- veselje do dela z ljudmi

3. Prodajalce (m/ž)
Pri~akujemo:
- najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske ali 
  druge smeri
- zaželene delovne izkušnje v trgovini
- veselje do dela z ljudmi
- komunikativnost

Nudimo:
- delo v sodobni opremljeni poslovalnici
- prijetno delovno okolje
- zaposlitev za dolo~en ~as z možnostjo 
  podaljšanja za nedolo~en ~as
- zaposlitev v velikem in uspešnem 
  mednarodnem podjetju
- pla~evanje dodatnega pokojninskega 
  zavarovanja
- možnost izobraževanja

Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov:  Spar Slovenija d.o.o., Kadrovska služba, Letališka 26, 1000 Ljubljana oz. na kadri#spar.si 

ZNAK ZAUPANJA

SLOVENIJA

Za delo v naši novi poslovalnici SPAR SEVNICA iš~emo:

BREZPLAČNO DO NOVEGA ZNANJA ?

Vabljeni na Ljudsko univerzo Krško,
Dalmatinova ulica 6

/stavba stare glasbene šole/

VSAK DAN med 8.00 in 12. 00
na 

BREZPLAČNO

organizirano samostojno učenje.
S pomočjo računalniških programov se lahko naučite:

Angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in španščine
Računalništva in strojepisja na računalniku

Brskate po internetu in izpopolnjujete svoje računalniško znanje.

Obiščite nas ali pokličite 07/488-11-73.

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

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

Zavod KULT:

MALI KAKADU
muzikal za otroke

ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN
torek, 20.10., ob 18.00

SNG Drama: 

ŽIVLJENJE PODEŽELSKIH 
PLEJBOJEV PO DRUGI 

SVETOVNI VOJNI 
komedija 

ZA MODRI ABONMA IN IZVEN

Igrajo: Uroš Fürst, Barbara Cerar,  Boris Mihalj, Iva 
Babić,  Jose k.g., Aljaž Jovanović,  Klemen Slakonja 
AGRFT, Zvezdana Mlakar, Gašper Jarni k.g., Vanja Plut 

petek, 23.10., ob 19.30

Hotel City
Trg Matije Gubca 3
Tel.: 07 49 22 110
restavracija@city-hotel.si

w
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w
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Najboljše sladice v mestu! 

Vabljeni!

POROČILI
SO SE

• Niko Prevodnik, Bizeljsko 
in Janja Žmavc, Brežice,

• Boris Vrščaj, Leskovec pri 
Krškem in Anica Metelko, 
Gmajna,

• Gregor Goslar, Ljubljana 
in Monika Badovinac, 
Pleterje.

ČESTITAMO! 

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Katja Jovanović, Brežice – 

deklico,
• Tina Zupančič, Koritnica 

pri Raki – dečka,
• Karlinca Močnik, Senovo 

– dečka, 
• Bojana Mlinarič, Blanca – 

dečka,
• Maja Haler, Brežice 

deklico,
• Alenka Šintler, Boštanj – 

dečka,
• Nastja Štus, Slake – 

deklico,
• Marjana Pirc, Ravni pri 

Krškem – dečka,
• Majda Stopar, Presladol – 

dečka, 
• Simona Dreo, Stari Grad – 

dečka,
• Klavdija Škoberne, 

Dolenji Leskovec – deklico,
• Martina Zupančič, Dolenje 

Radulje – dečka,
• Anita Tovornik, Reštanj – 

dečka, 
• Tanja Zupan, Brežice – 

dečka,
• Eta Gričar, Lomno – 

deklico, 
• Renata Furlan, Sela – 

dečka,

• Katja Rostohar, Krško – 
dečka, 

• Mateja Brečko, Rožno – 
deklico, 

• Urška Katić, Leskovec pri 
Krškem – deklico, 

• Martina Merlin, Gornje 
Pijavško – dečka, 

• Bojana Preskar Arh, 
Leskovec pri Krškem – 
dečka, 

• Mladenka Jurkovič, Straža 
pri Raki – deklico,

• Katarina Lapuh, Brežice – 
deklico,

• Dragana Krsmanović, 
Radeče – dečka,

• Božena Kamenšek, 
Virštanj – dečka, 

• Romana Iveta, Brežice – 
deklico,

• Brigita Zorko, Senovo – 
deklico.

KRŠKO - Z bučnim aplavzom so 2. oktobra 
zvečer obiskovalci v krškem kulturnem 
domu nagradili celovečerni film Sloven-
ka, kot tudi njegovega režiserja in kr-
škega rojaka Damjana Kozoleta, ki je na 
premiero filma pripeljal tudi del ekipe, 
med drugim glavna igralca Nino Ivanišin 
(na fotografiji) in Petra Musevskega. Slo-
venko si je v petih dneh predvajanja v 
Krškem ogledalo okoli 650 obiskovalcev. 
 B. M., foto: J. Urek
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AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA 

Prodam Citroen Xantia 2.0 16 
Vi, letnik 1999, lepo ohranjen, 
registriran, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 844 730

Prodam Golf V, letnik 2006, 
prevoženih 73.000 km, 4 x 4, 
črne barve, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 734 859, popoldan

Prodam Laguno Expresion, le-
tnik 2002, temno modre barve, 
prevoženih 75.000 km, cena 
5.300 €. Tel.: 07 49 25 672

Prodam Opel Corso 1,4, 5 vrat, 
letnik 1994, lepo ohranjeno, 
registrirano do 30. 5. 2010. 
Tel.: 041 610 411

Prodam traktor IMT 542, l. 
1989, s hidravličnim volanom, 
reg. in enofazni cirkular mio 
standard s šrotarjem in sko-
belno klino. Tel.: 03 58 06 131

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Bruno, nisi dočakal svojega 70. rojstnega 
dne. Na zadnje prebivališče na naši zemlji 
smo Te pospremili 31. avgusta na brežiško 
pokopališče v najožjem družinskem krogu. 

V Tvojem in svojem imenu kot žena Zala se zahvaljujem osebju 
internega oddelka I splošne bolnišnice Brežice, sostanovalcem v 
Maistrovi 4 in vsem dobronamernim ljudem, ki so nam žalujočim 
izrekli iskreno sožalje ob Tvojem slovesu. Poznali so Te kot do-
brega, delovnega in poštenega človeka, ki je rad vsem pomagal 
po svojih močeh in sposobnostih.

Posebna zahvala pa sinu Iztoku Ianu, Mojci in vnukinji Inji, ki so mu 
v življenje prinesli radost in vero v boljši jutri. V zadnjih mesecih 
Tvojega življenja pa veliko svojega dragocenega časa posvečali 
Tebi. Uresničevali Tvoje izrečene in neizrečene želje in s svojimi 
obiski prinašali radost v dušo in ponos v srce, kar pa je bilo pri Tebi 
zelo težko, saj si imel visoke zahteve do sebe in drugih. Meni pa 
ste bili in ste neprecenljiva moralna opora. Telesno si se poslovil 
od nas, živel pa boš v spominih v naših srcih, kjer imaš poseben 
dragocen prostor. Upam, da se bomo nekoč in nekje spet našli. 

Žalujoči

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, posebno družinama Švab 
in Svažič ter družinam Vidic, Lisec in Živic, Mateji Derstvenšek, sose-
dom, jadralcem iz Posavja, dobrim prijateljem, znancem, zaposle-
nim na Upravni enoti Sevnica, Aero Papiroti Krško, Mikropis holding 
d.o.o. Žalec in krajanom iz Velikega Kamna in Koprivnice, ki so nam 
v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli ustno in pisno sožalje, 
darovali cvetje, sveče, svete maše in finančno podporo ter Ivana po-
spremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala Marici Deželak, Romanu 
Novšaku in Mirku Rateju za pomirjujoče in ganljive besede slovesa. 
Posebna zahvala prijateljicam Coronkam in prijateljem glasbenikom 
za odpete pesmi, ki so bile našemu dragemu Ivanu posebno pri srcu. 
Zahvala tudi gospodu župniku Fonziju Žibertu iz boštanjske župnije za 
opravljen obred in cerkvenim pevcem za zapete pesmi pri sveti maši. 
Zahvaljujemo se tudi Borutu Vrtovšku za opravljeno delo pri izvedbi 
pogrebnega obreda. Zahvala tudi vsem, ki jih nismo posebej omenili.

Žalujoči žena Irena, hčerka Anja z Markom in Lano ter 
sin Gašper z Mojco.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, denarno pomoč in sve-
če. Zahvaljujemo se dr. Iljažu za večletno zdravljenje, 
sestri Janji za vse prijazne besede in patronažnima se-
strama Teji in Ireni za obiske na domu. Posebna zahvala 
dragim sosedom, družinam Jeršič, Molan, Ferenčak, Ko-
cjan, Stanki in Meti, Jožici Stajič za lep poslovilni govor, 
sromeljskim pevcem, Kostanjšek Francu in Mojci, Bertole 
Ivanu za zvonenje ter kolektivu Merkur za vso podporo in 
pomoč. Hvala gospodu župniku Janezu Turineku za obiske 
na domu ter poslovilno mašo. Hvala gospodu Žičkarju za 
lepo organiziran pogreb in trobentaču za zaigrano tišino.

Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste 
nam stali ob strani in našega Zvonka v času njegove bo-
lezni obiskovali na domu ter ga v tako lepem številu po-
spremili v njegov poslednji dom.

Žalujoči žena Jelka, hčerka Mojca z družino in vsi njegovi.

BRUNO GOLOB
1939 - 2009

IVANA PRUSA iz Dolenjega Boštanja

ZVONKOTA ZAKŠEK
 s Silovca

KOGAR LJUBIŠ, NIKOLI NE UMRE – 
LE DALEČ JE…..

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
ljubljenega moža, očija in dedija Ob težki in nenadomestljivi izgubi na-

šega ljubljenega moža, očeta, stare-
ga očeta, tasta, strica, svaka in do-
brega soseda 

Prodam Mercedes 124, die-
sel, letnik 1987, prevoženih 
215.000 km, lepo ohranjen, 
garažiran. Tel.: 040 796 843

Prodam traktor Porsche, le-
tnik 1960, z manjšo okvaro. 
Tel.: 031 306 010

Kupim traktor, pogon 4 x 4, 
dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim odlično ohranjen motor 
APN 6, lahko neregistriran, z 
dokumenti. Tel.: 031 736 121

Prodam VN Polo/Fox, letnik 
1991, bele barve, dobro ohra-
njen, vreden ogleda, cena 500 
€ oz. po dogovoru. 
Tel.: 031 645 175

Prodam Renault Megane 1.6, 
l. 1996, vlečna naprava, kli-
ma, bele barve in krmni je-
čmen. Tel.: 041 581 842

Kupim prednji odbijač za Za-
stavo 750. Tel.: 070 894 344

KMETIJSTVO, LES

Prodam predsetvenik, delovne 
širine 2 m, cena 300 €. 
Tel.: 041 621 362

Prodam koruzo v zrnju in v stor-
žih ter ječmen. Tel.: 49 74 048

Prodam suha metrska drva, v 
okolici Studenca. 
Tel.: 041 809 074

Prodam suha, kratko žagana 
bukova drva, ter parcelo v iz-
meri 14 a, v bližini Čateških to-
plic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam 150 litrsko stiskalnico 
ter dve plastični kadi, 750 in 
500 litrski. Tel.: 040 496 167

Prodam suha, cerova drva, 
možna dostava, ugodno. 
Tel.: 051 219 625

Prodam mešana, suha drva, 
možna dostava. 
Tel.: 041 709 486 

Prodam bukova drva, dolži-
ne od 30 do 40 cm, razkala-
na, možna dostava ter gume s 
platišči dim. 195-65-15. Tel.: 
040 738 059

Prodam dva metra suhih buko-
vih drv, edini pogoj, da jih od-

peljete sami, lokacija Senovo, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 464 927 

Prodam kotel za kuhanje žga-
nja, 100 l in mixer za mletje 
jabolk. Tel.: 040 796 143

Prodam otepalnik za grozdje, 
rabljen eno sezono. 
Tel.: 031 206 874

Prodam kosilnico BGS diesel, 
lepo ohranjeno, stara 12 let. 
Tel.: 031 304 226

Prodam obračalnik 2,40 širine, 
v dobrem stanju, cena 380 €. 
Tel.: 07 49 51 400

Prodam cirkular domače pro-
izvodnje, motor 7,5 kw, 50 m 
kabla, možnost rezanja drv in 
manjše hlodovine, cena 650 €. 
Tel.: 041 729 885

Prodam veliki koruznjak, žele-
zni, močan. 
Tel.: 031 842 097

Prodam 1000 l kovinsko cister-
no za kurilno olje, cena 70 €. 
Tel.: 040 670 708

NEPREMIČNINE

V centru Krškega (Videm) od-
dam 2,5 sobno stanovanje; 57 

m2, balkon, 2x klet, je obno-
vljeno in delno opremljeno: 
nova okna, radiatorji, kopalni-
ca in kuhinja, prebrušen par-
ket. Cena 300 €/mesec + stro-
ški. Kontakt: 070 878 781

Prodam opremljeno hišo 
cca 190 m2, pritličje, nad-
stropje, podstrešje, z dvema 
pomožnima prostoroma (šupi) 
cca 40 m2 50 ari sadovnjaka in 
vrta. Tel.: 051 638 731

V Sevnici, na Florjanski uli-
ci prodam ali menjam opre-
mljeno hišo v velikosti 130 m2 
z  1.300 m2 zazidljivega zemlji-
šča. Tel.: 041 751 695

Prodam v Sevnici trisobno 
stanovanje, 70 m2, obnovlje-
no, opremljeno, balkon, kli-
ma, možnost dokupa garaže, 
cena 75.000 €. 
Tel.: 051 236 466

Prodam vikend z vinogradom 
in sadovnjakom, na sončni legi 
– Zdole pri Krškem. 
Tel.: 07 49 25 341

Oddam opremljeno stanova-
nje v starem mestnem jedru 
Krško, 80 m2, 300 €/mesec in 
stroški. Tel.: 040 372 986

Prodam 10 arov vinograda, v 

Radečah, na parceli je lopa, 
elektrika in voda, cena po do-
govoru. Tel.: 041 369 233

Prodam 1 ha plačilnih pravic 
za travnike. Tel.: 031 261 404

Prodam vikend z vinogradom 
v Malkovcu pri Tržišču, asfalti-
ran dostop z vodo in elektriko. 
Tel.: 031 492 397

Prodam 14.924 m2 gozda in 
18.551 m2 travnika na Žejnem. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 564 191

Prodam stanovanjsko hišo v 
Sevnici, zgrajeno l. 1992, 170 
m2 stanovanjske površine z vr-
tom in zelenico. Okvirna cena 
z vso opremo je 170.000 €. 
Tel.: 051 211 737

Prodam družinsko hišo s po-
slovnim prostorom, vrtom in 
sadovnjakom, na Obrežju - Je-
senice na Dolenjskem. 
Tel.: 07 49 57 500

Oddam opremljen gostinski lo-
kal v Brežicah, Bizeljska klet 
(znan kot bunker). 
Tel.: 041 959 467

Prodam komunalno opremlje-
no zazidalno parcelo v Breži-
cah. Tel.: 041 392 709 

V zahvalo in spomin
ZAHVALA

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

PE Brežice Tel :  0599/35468 GSM: 030 315 430

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

Tel.: 07/499-22-33, www.optika-keber.informacija.net

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

V našem domu je praznina,
v srcih velika bolečina.
Sledi ostale so povsod,

od dela pridnih tvojih rok.



Posavski obzornik - leto XIII, številka 21, četrtek, 15. 10. 2009 23OBVESTILA

Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

BREZPLAČNI 	MALI 	OGLASI
Brezplačni mali oglas lahko odda 
le fizična oseba, izključno pre-
ko objavljenega obrazca v Posa-
vskem obzorniku in za nekomer-
cialne namene. Obrazcev poslanih 
preko E-pošte ali faksa ne spreje-

mamo! Vsak bralec lahko objavi v 
posamezni številki praviloma le po 
en oglas. Za ponovno objavo mora 
naročnik ponovno poslati naročilo, 
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-
javili največ dvakrat.

vsebine in zavrnitve oglasa. Za re-
sničnost in verodostojnost objavlje-
nih oglasov odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o pre-
prečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (Ur. list RS, št.: 36/2000) v 
2. odstavku 6. člena določa, da je 
naročnik oglasa dolžan ob naroči-
lu oglasa navesti podatke o njego-
vi identiteti. Zaradi tehnike poši-
ljanja oglasov ne moremo izpolniti 
pogojev zgoraj omenjenega zakona 
in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. 
zaposlovanje, ne objavljamo brez-
plačno, pač pa jih morajo zaintere-
sirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, 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 dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da lahko dobite bele težke piščance, 
žive ali očiščene, hranjene z domačo 

hrano, od 15.10. dalje, do 
razprodaje zalog.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

Prodam stanovanje C. 4. ju-
lija, Krško, 69 m2, opremlje-
no, garaža, kotlarna, podstre-
šna soba, vsi priključki. 
Tel.: 031 550 302

Prodam opuščeno žago, mlin 
in kozolec z dvoriščem ter 70 
a gozda ob vodi in glavni cesti 
Sevnica - Planina. 
Tel.: 041 725 115

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam pohištvo za spalnico: 
postelja (za velikost vzmetni-
ce 180 x 200) ter dve dvokrilni 
garderobni omari 77 x 199 x 58. 
Cena: 60 €. Tel.: 030 333 123.

Prodam ugodno gugalnik le-
žalnik in gugalnico za dojenč-
ke ter voziček od 1 do 3 let, 
zložljiv v marelo ter oblačila 
od 3 do 5 let, vse za 60 €. 
Tel.: 070 321 467

Prodam voziček Peg Perego 
– Pliko Pramette, sive barve, 
primeren za otroke od rojstva 
dalje, cena 140 €. 
Tel.: 041 501 572

Prodam stolčka za hranjenje 
Peg Perego in Giordani, oba 
imata priloženo mizico, vsak 
60 €. Tel.: 041 883 675

Prodam kuhinjo Svea, dolžine 
4 m, ugodno. Tel.: 07 49 03 610

Prodam francosko posteljo 160 
x 200, masivno, staro tri leta, 
cena 180 €. Tel.: 031 316 166

Prodam otroški avtosedež 
Kiddy (9-18 kg), modre barve, 
enostaven za uporabo, malo 
rabljen, cena 70 €. 
Tel.: 031 305 758

Prodam dve, malo rabljeni 
vzmetnici 90 x 200 cm, linea-
flex, ortopedski. 
Tel.: 031 430 078

Prodam otroški voziček Peg 
Perego Pramette P3, oranžno 
sive barve, skoraj nov, upora-
ben od 1 meseca do 4 leta. 
Tel.: 031 251179

Prodam otroško posteljo, sta-
rejšo, kovinsko, z mrežo in jo-
gijem, cena 50 €, masiven gu-
galnik, hrast, Novoles, cena 50 
€. Tel.: 070 866 618

ŽIVALI

Prodam prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo, težke oko-
li 160 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 894 507

Prodam več odojkov težkih 25 
– 30 kg. Tel.: 041 778 087

Prodam bikca ČB, težkega 150 
kg. Tel.: 070 272 227

Podarim lepega, odraslega 
mucka, najdenega v gozdu, za-
radi nerazumevanja s hišnimi 
živalmi. Je prijazen z otroki, 
čist, zdrav. Tel.: 051 672 570

Prodam več ovničev in kozli-
čev, različnih starosti. 
Tel.: 041 901 542

Kupim bikce od 150 do 200 kg, za 
nadaljnjo rejo. Tel.: 031 515 710

Prodam teličko, pasme limu-
zin, staro 10 tednov. 
Tel.: 07 81 89 001

Prodam jagenjčke ter mlade-
ga ovna, starega 7 mesecev za 
zakol ali pleme, ter nekaj vrst 
žganja. Tel.: 041 598 873

Prodam dva prašiča, težka 50 
kg, hranjena z domačo hrano, 
možen zakol. Tel.: 041 778 087

Prodam dva prašiča, težka 100 
kg. Tel.: 07 49 67 231

Prodam kozlička za zakol, sta-
rega 5 mesecev, 25 kg, cena 50 
€. Tel.: 041 377 860

Prodam kravo simentalko, sta-
ro 5 let, brejo 2 meseca. 
Tel.: 07 49 68 331

Prodam prašiče, okolica Sev-
nice, mesnate pasme, težke 
od 30 do 80 kg, po zelo ugodni 
ceni. Tel.: 031 434 572

Prodam prašiča, 2 kom., 80 kg 
in porodna boxa, 2 kom., do-
mače izdelave, nova. 
Tel.: 041 385 653 

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

Zaključna dela v gradbeništvu  Jakl s.p.
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Spomladanski 5% popust. Oglas velja kot kupon.

tel.: 051 814 104

Prodam breje ovce in 4 zim-
ske gume s platišči in rezerv-
ne dele Mercedes benz, letnik 
1994-C 180 elegance. 
Tel.: 041 724 490

Prodam prašiče, težke od 50 
do 90 kg. Tel.: 031 563 503

Prodam teličko simentalko, 
staro 20 dni, za 250 €. 
Tel.: 031 211 565

Prodam mini pudle mladič-
ke črne in svetlo rjave barve, 
cepljeni, s potnim listom EU. 
Tel.: 031 461 013

Prodam prašiče, težke 45 do 
50 kg ter 2 toni lanske koruze 
naravno sušene, okolica Dobo-
ve. Tel.: 031 306 136

Prodam teličko simentalko, 
staro dva tedna, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 486 076

Prodam, zaradi bolezni, kravo 
s prvim teletom, star 8 tednov, 
pasma limosine, cena po dogo-
voru. Tel.: 051 813 563

Prodam prašiča težkega cca 
120 kg, domače reje, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 75 301

Prodam letošnji par koza in 
kozel, stara 4 mesece, iz ro-
dovnika bele sanske koze, ena 
paritev z burcem, druga s srna-
stim, cena 80 €, Tržišče. 
Tel.: 031 706 264

Prodam krave, po izbiri. Tel.: 
041 229 522

ŽIVILA, VINO

Prodam domače žganje, sad-
jevec do 50 litrov 6 €/liter, nad 
50 litrov pa 5 €/liter. 
Tel.: 041 572 690

Prodam sod, 200 l, odvret beli 
in rdeči mošt, voz za starine in 
hrbtno škropilnico Solo, v ga-
ranciji. Tel.: 041 741 067

Prodam leseni 500 l sod, ba-
kreno škropilnico, gume na pla-
tiščih M+S 145-80-13 za Jugo, 
gumi voz. Tel.: 051 477 245

Prodam cviček, cena 0,70 €/
liter. Tel.: 041 764 092

Prodam mošt beli in rdeči, 
različnih sort. Cena 1€/l. Ve-
čje količine pripeljemo. 
Tel.: 041 720 308. 

Prodam belo vino, zelo kvali-
tetno, ali menjam za prašiča. 
Tel.: 031 510 872

Prodam mošt modre frankinje 
in črnine. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 982 599

Prodam mošt, cena 0,80€/l. 
Tel.: 040 577 552

Prodam mošt gamay, odličen. 
Tel.. 041 690 280 

Prodam stare sorte travniških 
jabolk, čisti bio, zelen, ščeti-
ner, bobovec, antonija, čebu-
lar, 1€/kg. Tel.: 07 49 56 664

Za ozimnico prodam beli in 
rdeči jedilni krompir kalinford 
in romano, kličite po 20. uri. 
Tel.: 07 49 67 826

Prodam pirino moko. 
Tel.: 041 464 485 

Prodam koruzo, ječmen, sila-
žne bale in elektro motor, 28 
kw, 2800 obratov. 
Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju, cca. 
1000 kg. Tel.: 031 312 651

Prodam meso mlade krave, 
termin konec oktobra. 
Tel.: 031 306 072

Prodam ječmen virgo in pšeni-
co sorte super žitarka, primer-
no za setev. Tel.: 031 845 064

Prodam ugodno mošt za cvi-
ček ali mošt modre frankinje. 
Tel.: 041 929 830

RAZNO

Prodam avto prikolico doma-
če izdelave, starejša, cena 200 
€ in harmoniko B,ES,AS, nova, 
odlična cena, zelo ugodno. 
Tel.: 07 49 87 209

Prodam 300 litrsko stiskalni-
co na vreteno ali hidravliko, 
odojke težke 30 kg ter travni-
ški mulčar 120 cm. 
Tel.: 031 796 019

Prodam kromiran radiator - 
lojtra, 100 x 60, nov, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 596 163

Prodamo novo (v originalni 
embalaži) tuš kabino z vsemi 
priključki - steklena vrata, ar-
matura, radio..., zaradi odlo-
žitve adaptacije, popoldne po 
16. uri. Tel.: 07 45 22 056

Kupim calorex peč, malo ra-
bljeno. Tel.: 07 49 61 211

Prodam štedilnik na trdo go-
rivo KVŠ 90, kurišče na levi, 
malo rabljen, cena polovico 
novega - 290 €. Tel.: 49 76 031

Prodam masažno blazino, 10 
motorjev, nova, 150x50 cm, 
cena 40 €, grelec za noge, 
oblika čevlja, nov, 20 €. 
Tel.: 041 773 484

Prodam mizarski »hubelpank«, 
po 20. uri. Tel.: 041 331 543

Kupim kosilnico s frezo, Muta 
Gorenje. Tel.: 040 995 491

Prodam nove ribiške škornje, 
»Balzer« št. 42 (pajac). Tel.: 
051 250 053

Prodam 8 vreč apna in 5 vreč 
mivke, po polovični ceni. 
Tel.: 031 532 656

Prodam krila vrat, širina 60 in 
80 cm, 10 kom, v dobrem sta-
nju. Tel.: 031 466 504

Prodam betonske zidake, 20 in 
25 cm, cena po dogovoru, oko-
lica Radeč. Tel.: 041 478 809

Prodam opeko za strešno kri-
tino, cca 250 m2, po ugodni 
ceni. Tel.: 040 798 979

Kupim rabljene strešne žlebo-
ve, če jih kdo proda ali podari. 
Tel.: 041 736 012

Prodam ali menjam balkonsko 
ograjo za vino ali odojke, dol-
žine cca 25 m in prodam okna, 
zastekljena. Tel.: 031 302 355

Prodam štedilnik na drva, Pla-
men, dobro ohranjen, cena 
250 €, rumene barve, možen 
ogled. Tel.: 49 25 097

Prodam kovinski trofazni cir-
kular, el. motor, 10 KM in ko-
silnico BCS ACME motor, možna 
menjava za prašiče. 
Tel.: 041 552 915

Prodam, ugodno, sesalnik po-
končni, električno metlo in 
priročni sesalec s polnilnikom, 
v odličnem stanju. 
Tel.: 070 321 467

Prodam novo diatonično har-
moniko štajerko C-F-B, ugo-
dno. Tel.: 031 793 132

Prodam jakno, kostim, hlače, 
bluze, vse št. 40-42. 
Tel.: 031 524 254

Prodam ohranjena otroška 
oblačila, večjo količino, za 
fanta 8-9 let za 100 €, novo šol-
sko torbo – 45 €, traktor, manj-
ši tv, bencinski motor 4x4, za 
900 €. Tel.: 040 637 453

Podarim  večjo količino ostan-
kov volne. Tel.: 07 49 70 507

Prodam razne dekorativne 
okraske, spominčke, nami-
zne prte, slike, okvirje za sli-
ke, sete kozarcev in skodelic, 
orginalno zapakirano in novo, 
primerno za darila. Cena od 2 
do 6 €. Tel.: 041 542 910

Prosim, če mi kdo podari sta-
jico za otroka, ali proda po 
ugodni ceni. Tel.: 040 761 037

Prosim, če ima kdo odveč ve-
čjo kletko za papige, tudi pro-
ti plačilu. Sem upokojenka in 
težko kupim. Tel.: 07 49 79 323

STIKI, POMOČ

Če si osamljen, urejen, razgle-
dan, višje postave, star med 
60 do 65 let, voznik, se ogla-
si Bošnjakinji dobrih lastnosti. 
Tel.: 031 728 121

Prijateljica, vem, da me po-
trebuješ, tudi jaz tebe, živim 
sam, zaposlen, star 45 let, po-
nujam ti roko topline. Tel.: 041 
508 401

Upokojenka sprejme par ali 
malo družino za pomoč, možno 
dedovanje. Tel.: 040 548 565

Vdovec srednjih let želi spo-
znati žensko okoli 50 let, da 
pride k meni, imam pokojni-
no in hišo. Tel.: 07 814 02 28
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»So trenutki, ko se ustavim, pomislim na 
drage mi ljudi, misel se dotakne besed, ki 
se mi kar same pretočijo v pesmice;  na-
pišem jih  na razglednice, pošljem sporo-
čilca, toliko jih je že, da si jih  zapišem v 
majhno zlato beležnico. Pa jih razdajam 
za srečo pomnožiti, za žalost potolažiti, 
praznike z njimi odišaviti. V pretemnih no-
čeh z mesecem pot osvetljujejo, dan s son-
cem pozlatijo. Kristalni vrč je bil prepoln, 
zato sem svoje verze v to knjižico iz nje-
ga pretočila. Iz srca vam jih podarjam in 
tudi vi jih darujte naprej, vsem tistim, ki 
se jih misel z ljubeznijo dotakne.« (Iz spre-
mne besede avtorice)
Podatki o knjigi: format 150 x 150 mm, 32 
strani, štiribarvni tisk, trda vezava, cena 
knjige z DDV: 9,00 EUR

»Alenka Mirt Iskra ima rada ljudi, največ 
ji pomenijo prijazni medčloveški odnosi in 
dobrota, ki se ne razkazuje in napihuje, 
ampak čisto preprosto – je. V njenih lju-
deh. In v njej, ki »hodim 
naokoli z odprtim srcem 
in paleto razpoloženj na 
obrazu.« Hodi z utripa-
jočim, toplim srcem. S 
srcem, ki ljubi in je lju-
bljeno. Zato doživlja ži-
vljenje z žlahtno pre-
prostostjo in presunljivo 
globino. S spoštljivostjo 
in hvaležnostjo, ki se nas 
dotakne in nas poboža z 
najlepšim darom med da-
rovi – s človeško bližino. 
Življenje je lepo, priču-
je sleherna njena bese-
da, četudi kdaj utrujena, 
žalostna, samotno tiha. A 
vedno nabita z vero, ki ji 
je Alenka dala svoje ime – 
Upanje. Zato je knjiga, ki 
jo držite v rokah, majh-

na knjiga z velikim smislom.«  (Iz spremne 
besede Mance Košir)
Podatki o knjigi: format 135 x 225 mm, 176 
strani, trda vezava, cena z DDV: 21,70 EUR

V sodelovanju z:

Zdaj je pravi čas 
za nakup Prima 

kurilnega olja!

Privlačne 

nagrade!

Vse kupce Prima kurilnega 
olja nad 1.000 litri čakajo 

privlačne nagrade!

Za več in informacij pokličite 

080 22 66 
ali obiščite 

www.petrol.si/primakurilnoolje

Promocijska akcija traja od 12.10. do 31.10.2009.

Predstavitev knjige 
SEVNICA – 

STOLETJE NA RAZGLEDNICAH 
bo v četrtek, 5. novembra 2009, 

ob 19. uri 
v Galeriji Ana v Sevnici. 

Predstavitev knjige 
ČEZ MAVRICO 

bo v četrtek, 
22. oktobra 2009, 

ob 18. uri
v Dvorani v parku 

v Krškem. Predstavitev knjige 
MESEČEVI KAŽIPOTI 

bo v petek, 23. oktobra 2009, 
ob 18. uri

v Gostišču Loka 
v Novem mestu. 

Nove	 knjige	 iz	 Posavja	 *	 Nove	 knjige	 iz	 Posavja	 *	 Nove	 knjige	 iz	 Posavja

SLIKOVITA	IN	(NEZNANIH)	PODROBNOSTI	POLNA	
PRIPOVED	O	STO	LETIH	ŽIVLJENJA	V	SEVNICI
KRŠKO – V prejšnji številki Posavskega obzornika smo že na kratko predstavili dve knjižni novosti iz domače založbe Neviodunum 
– ČEZ MAVRICO Alenke Mirt Iskra in MESEČEVI KAŽIPOTI Marjance Kočevar, tokrat pa vas želimo opozoriti na knjigo Oskarja Zorana 
Zeliča SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH, ki bo izšla v začetku meseca novembra. 

Alenka	Mirt	Iskra:	ČEZ	MAVRICO Marjanca	Kočevar:	MESEČEVI	KAŽIPOTI

V knjigi je zbranih in objavljenih preko 200 razglednic z mo-
tivi Sevnice iz obdobja od 1897 do današnjega dne, vsem pa 
so dodani zanimivi opisi ter podatki o tem, kdo jih je izdal in 
kdaj so bile poslane (če je bilo to le mogoče ugotoviti). Kot 
pravi avtor, je najbolj pogost motiv pogled na veduto kraja, 
med bolj podrobnimi motivi pa najdemo glavni trg, gostilne 
in trgovine, hotel in restavracije, cerkve, grad, industrijski 
obrati, železniška postaja, cestni in železniški most, sedeži 
društev in organizacij, spomeniki, blokovsko naselje, plaval-
ni bazen, kegljišče in še marsikaj drugega. 
Vsako izmed petih poglavij (Sevnica od 1850 do 1918, Šmar-
je od 1880 do 1918, Sevnica med svetovnima vojnama, Šmar-
je med svetovnima vojnama in Sevnica od 1945 do danes) 
vsebuje zgodovinski pregled s prikazom življenjskega utri-
pa kraja v posameznem obdobju, pri tem pa so nekateri po-
datki sploh prvič objavljeni. Čeprav si je danes morda težje 
predstavljati, je z razglednic med drugim mogoče razbrati 
tudi to, da je bila Sevnica nekoč precej popularno letoviško 
mesto, prav tako pa se je tu najprej v Posavju začela razvi-
jati industrija.
V delo je vloženo ogromno truda dobrega poznavalca sevni-
ške preteklosti Oskarja Zorana Zeliča in njegovega zvestega 
sodelavca Ljuba Motoreta, katerega bogata zbirka razglednic 
in dokumentov je bila temelj tega projekta, seveda pa ne gre 
pozabiti sodelovanja drugih zbiralcev in nekaterih institucij.
Knjiga je pravzaprav nadaljevanje zbirke Stoletje na razgle-
dnicah, ki smo jo v Neviodunumu že pred leti začeli s podob-

no knjigo o Krškem, ta pa je že nekaj časa razprodana. V za-
ložbi že pripravljamo drugo, nekoliko dopolnjeno izdajo, ki 
bo izšla prihodnje leto, prav tako je za leto 2010 v pripravi 
podobna knjiga z brežiškimi razglednicami.
Za razliko od nekaterih drugih podobnih projektov v našem 
okolju knjiga ni bila deležna sponzorske podpore, v založbi 
pa upamo, da bodo tako ljubitelji lepih in dobrih knjig kot 
tudi sevniška ter posavska podjetja segli po njej. Še poseb-
no v tem predprazničnem času, saj je zelo primerna tako za 
osebna kot poslovna darila.
Najbolj zainteresiranim bralcem nudimo knjigo SEVNICA – 
STOLETJE NA RAZGLEDNICAH po ugodnejši, prednaročniški 
ceni 33,15 EUR, ki je za 15 % nižja od redne cene (39,00 
EUR), velja pa za vse nakupe oziroma naročila knjige do iz-
ida (5. november 2009). S. M.
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