
Arhu za dolgoletno uspešno 
vodenje Pihalnega orkestra 
Kapele, za pedagoško delo 
z mladimi glasbeniki in za 
širjenje ljubiteljske kultu-
re doma in v tujini, Nuši ob 
10-letnici delovanja na po-
dročju zabavne glasbe, za 
promocijo občine in drža-
ve ter sodelovanje na šte-
vilnih dobrodelnih koncertih 
ter Ogorevčevi za dolgoletno 
požrtvovalno in uspešno delo 
v številnih društvih v KS Piše-
ce, za zasluge pri ohranjanju 
spomina na znamenitega slo-
varopisca Maksa Pleteršnika. 
Dom upokojencev je nagra-
do prejel ob 30. obletnici de-
lovanja, podjetje Ino ob 20. 
obletnici izjemno uspešnega 
poslovanja z lastno blagovno 
znamko in za prispevek k ra-
zvoju gospodarstva v občini 
ter Kulturno društvo Orlica 
Pišece ob 100. obletnici de-
lovanja društva za ohranja-
nje in razvijanje kulturnega 
življenja v KS Pišece in ob-
čini.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XIII, št. 22, četrtek, 29. oktober 2009

	 IZ	VSEBINE

3	 Pišece	so	
bile	in	bodo	
partizanske

5		 Pred	160-letnico	
PO	Kapele

6	 Zaključek	
Bučarijade

8	 Rokovnjači		
v	Radečah

12	 Najlepši	vrt	in	
balkon	Posavja

20	 Obvestila
21	 Križanka
22	 Mali	oglasi
23		Kam	v	Posavju

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

V občinah
KRŠKO, BREŽICE,

SEVNICA,
KOSTANJEVICA NA KRKI,

 in RADEČE 

MEMORIAL 
MATEVŽA HACETA

Iz naših krajev,
str. 4

Posavski gasilci 
pokazali spretnosti 
in znanje

NOVE KNJIGE 
IZ POSAVJA

Zadnja stran,
str. 24

Alenkin prvenec 
»Čez mavrico« toplo 
sprejeli v Ljubljani 
in Krškem

49.000 
rednih
bralcev!

vir: NRB, julij 2009 

IC

www.secom.si

Občina Sevnica praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Sevnica
Str. 9 - 11

KRŠKO - Župan Franc Bogovič in minister za okolje in pro-
stor Karl Erjavec sta 26. oktobra z odkritjem spominske 
plošče slovesno odprla dobrih 17 km dolgo kanalizacijsko 
omrežje Krško. Gre za velik korak k zaščiti tako podtalni-
ce na Krškem polju kot reke Save, pa tudi k izpolnitvi za-
vez Slovenije ob vstopu v EU na področju ravnanja z od-
padnimi vodami.

Poleg primarnega ka-
nalizacijskega voda je 
bilo od leta 2006 zgra-
jenih 12 črpališč, raz-
bremenilnik in šest za-
drževalnih bazenov, ki 
omogočajo zadrževa-
nje prvega najbolj 
onesnaženega vala 
mešane padavinske in 
komunalne odpadne 
vode z območja me-
sta Krško ter Leskov-
ca. Odpadne vode iz 
naselij Drnovo, Bre-
ge, Mrtvice, Vihre, Ža-
dovinek, Leskovec, iz 
mesta Krško, Spodnji 
Stari Grad, Dolenja 
vas in Stari Grad se po 
novozgrajenem kana-
lizacijskem omrežju 
stekajo v čistilno napravo podjetja Vipap, od koder se pre-
čiščena voda izteka v reko Savo.

Občina Krško je projekt izgradnje primarnega kanalizacijske-
ga sistema – dela je izvajalo Primorje iz Ajdovščine - izkori-
stila tudi za celovito komunalno ureditev omenjenih naselij. 
„Tako bodo številni kraji v naši občini dobili končno podobo 
lepih in urejenih naselij, vsi pa nove možnosti za ohranitev, 
varovanje in zaščito pitne vode,“ je ob odprtju poudaril žu-
pan Franc Bogovič. Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na povodju spodnje Save ima velik pomen tudi za vzpo-
stavitev infrastrukture v poslovnih conah, ki s svojo urejeno-
stjo postajajo zanimive številnim investitorjem.

Skupna vrednost projekta je znašala 6 mio evrov, od tega 
sama izgradnja kanalizacije 4,9 mio evrov. 42 % sredstev je 
bilo iz evropskega kohezijskega sklada, 40 % iz državnega, 
ostalo pa iz občinskega proračuna.  P. Pavlovič

Zavarovali	podtalnico	
in	reko	Savo

Erjavec in Bogovič ob odkritju 
spominske plošče

Založba Neviodunum 
vabi ob občinskem prazniku 

občine Sevnica
na predstavitev nove knjige

Oskar Zoran Zelič

SEVNICA
STOLETJE NA RAZGLEDNICAH

četrtek, 5. novembra 2009, 
ob 19. uri

Galerija Ana, 
Glavni trg 27, Sevnica.

Uredništvo časopisa Posavski obzornik

v a b i  n a  Z AK L J U Č N O  P R I R ED IT EV

i z b o r a  N A J L E P Š I  V R T  I N  B A L K O N  P O S AV J A  2 0 0 9 ,
ki bo v četrtek, 12. novembra 2009, ob 18. uri
v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem.

Vabljeni ljubitelji cvetja in vsi ljudje dobre volje!

vrt in balkon Posavja‘09
vNajlepsi

KRŠKO – Na Regionalni razvojni agenciji (RRA) Posavje za-
vračajo navedbe, da je Posavje z 32 % porabljenih sred-
stev na začelju slovenskih regij glede učinkovitosti črpanja 
evropskih sredstev v okviru programa Regionalni razvojni 
programi. “Na podlagi podatkov o oddanih zahtevkih občin 
iz naslova projektov, ki so v teku, do 30.9.2009 ocenjuje-
mo, da bo realizacija izplačil iz državnega proračuna na dan 
31.12.2009 znašala 71,7 % vseh odobrenih sredstev na prvih 
štirih javnih razpisih. V nasprotju z nekaterimi trditvami in 
namigovanji v medijih torej lahko zatrdimo, da je Spodnje-
posavska regija uspešna pri črpanju sredstev,“ zatrjujejo na 
posavski razvojni agenciji.  Več na str. 7. 

Krško	ostalo	
brez	GP
KRŠKO – Ljubitelje spee-
dwaya je neprijetno pre-
senetila novica, da Krško 
ne bo več gostilo najbolj 
elitne prireditve v tem 
športu – dirke za svetov-
no prvenstvo, pač pa bo ta 
naslednje leto prvič v Go-
ričanu na Hrvaškem.

RRA:	Realizacija	je	72,	ne	32	%

Brežice	praznujejo
BREŽICE - Na predvečer občinskega praznika, ki ga v Brežicah obeležujejo 
28. oktobra v spomin na leta 1941 ustanovljeno Brežiško četo, v Viteški dvo-
rani brežiškega gradu tradicionalno poteka slavnostna seja občinskega sveta. 
Oktobrske nagrade je župan Ivan Molan podelil Franciju Arhu, Nuši Deren-
da in Marjanci Ogorevc, oktobrska priznanja pa Domu upokojencev Brežice, 
podjetju Ino Brežice in Kulturnemu društvu Orlica Pišece. 

V imenu nagrajencev je Arh 
dejal, da je kljub temu, da ni 
vedno lahko vztrajati na za-
črtani poti, lepo, ko s svojim 
delom bogatiš ljudi okoli sebe 
in tvoje delo prepozna lokal-
na skupnost.
Prepolno dvorano je s kraj-
šim govorom pozdravil župan 
Ivan Molan ter rektor Univer-
ze v Mariboru prof. dr. Ivan 

Rozman, med gosti pa tudi 
predstavnik pobratene ob-
čine Dobrany ter Nedelišća. 
Prelep kulturni program so v 
skupnem nastopu prispeva-
li Tamburaški orkester KUD 
Oton Župančič Artiče in Meša-
ni pevski zbor Brežice, tam-
kajšnja glasbena šola ter z re-
citali Amir Tokić, Metka Krošl 
in Darko Ferlan. S. Vahtarič

Marjanca Ogorevc, Nuša Derenda, Andreja Flajs, župan 
Ivan Molan, Franci Arh, Branko Kos in Ivanka Zupančič 

Valvasorjevi	knjižnici	prvi	izvod
prevoda	Slave	Vojvodine	Kranjske

Dragoceno knjigo je iz rok Cvetka Sršena in Janeza 
Janše prevzela direktorica knjižnice Polona Brenčič.

KRŠKO - Ob 320-letnici izida 
Slave vojvodine Kranjske in v 
počastitev dneva reformaci-
je je v torek v Krškem pote-
kala predstavitev prve knji-
ge slovenskega prevoda tega 
znamenitega Valvasorjevega 
dela. Ob tej priložnosti sta 
predsednik krškega občin-
skega odbora SDS Cvetko Sr-
šen ter prvak stranke SDS Ja-
nez Janša prvi izvod podarila 
Valvasorjevi knjižnici Krško. 

Dan reformacije, ki ga v Slo-
veniji na zadnji oktobrski dan 
obeležujemo od leta 1992, 

nadaljevanje na str. 2
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Po besedah podžupanje bo 
Občina Radeče priskočila 
družini na pomoč s sanaci-
jo strehe na hiši, potrebna 
sredstva zanjo pa bodo zago-
tovili iz naslova proračunske 
rezerve. Svetnice in svetni-
ki so brez pomisleka sogla-

šali tudi s predlogom, da se 
tako oni kot župan odpove-
jo sejninam do konca leta in 
jih namenijo družini Čajko. 
Sicer pa so na Območnem 
združenje Rdečega križa La-
ško že odprli tekoči račun, 
na katerega se bodo steka-
la sredstva za obnovo hiše, 
takoj so se aktivirali v druž-
bi Komunala, ki bo sanirala 
pogorišče, radeška osnovna 
šola pa bo sredstva za Denisa 
namenila iz šolskega sklada.

Radečani	priskočili	na	
pomoč	družini	Čajko	
RADEČE – 19. oktobra na 19. redni seji radeškega občinskega sveta, ki jo je v odsotnosti župana Hana 
vodila podžupanja Rafaela Pintarič, so radeške svetnice in svetniki obravnavali devet točk dnevnega 
reda. V uvodu se je Pintaričeva navezala na tragedijo na Brunški Gori, kjer sta v poznih večernih urah 
18. oktobra v ognjenih zubljih, ki so zajeli zgornji del stanovanjskega objekta, izgubila življenji 39-le-
tna Simona Čajko in njen 7-letni sin, medtem ko se je uspelo starejšemu, 12 let staremu sinu Denisu 
rešiti skozi strešno okno. 

Dva prostorska oDloka
Sicer pa so na seji po hitrem 
postopku sprejeli odloka o 
občinskem podrobnem načr-
tu za poslovno trgovski cen-
ter v Radečah in spremembe 
in dopolnitve Odloka o ure-
ditvenem načrtu za mestno 
središče v Radečah. V prvem 
primeru gre za gradnjo trgo-
vskega centra Spar, za kate-
rega je podjetje Pluton, ki 
gradi  Sparove objekte, že 
pred leti kupilo zemljišče, a 
ne v celoti oziroma zahteva-
ni površini, saj je eden izmed 
občanov nasprotoval gradnji. 
Zatem je Občina odkupila ze-
mljišča v neposredni bližini 
načrtovane lokacije, nakar 
sta z družbo Pluton v minu-
lem letu zamenjali zemlji-
šča, da so lahko nadaljevali s 
postopki za gradnjo. Poslov-
no trgovski center je predvi-
den na prostoru med regio-
nalno cesto Sopota – Radeče 
ter javno potjo, travnikom in 
stanovanjsko pozidavo Pot na 
brod. Razprostiral se bo na 
6179 m2 površine s preko 80 
urejenimi parkirišči, vzpo-
redno pa bodo uredili tudi 
ostalo oziroma pripadajočo 
komunalno infrastrukturo. 

Gradbena dela naj bi po ter-
minskem planu stekla v pri-
hodnjem letu, objekt pa naj 
bi bil dokončan in predan v 
uporabo do konca leta.

Na podlagi drugega spreje-
tega odloka bodo lahko med 
območjem stikališča potoka 
Sopota z reko Savo in regio-
nalno cesto Velika Reka – Ra-
deče zgradili in uredili Turi-
stično-rekreacijski center 
(TRC) Savus. Ta med drugim 
predvideva gradnjo objek-
ta z restavracijo in Turistič-
no informacijskim centrom - 
TIC, ki bo skladno z občinsko  
turistično strategijo v nepo-
sredni bližini povezan tudi s 
splavarskim in veslaškim po-
molom s čolnarno. Člani ob-
činskega sveta pa so opravili 
tudi prvo obravnavo Odloka o 
občinskem podrobnem načr-
tu za poslovni objekt na Nji-
vicah v Radečah na območju, 
kjer je bila predvidena izgra-
dnja proizvodnega objekta 
Metalles. Ker do načrtovane 
gradnje slednjega ni prišlo, 
namerava na istem prostoru 
novi lastnik zemljišča zgra-
diti objekt, v katerem se bo 
izvajala predvsem tiskarska 

dejavnost, v manjšem delu 
pa tudi ostale obrtne in sto-
ritvene dejavnosti.

Med ostalimi točkami so spre-
jeli Pravilnik o sofinanciranju 
programov in projektov dru-
štev, ki delujejo na na podro-
čju kmetijstva, po katerem 
bo med društva v proračunih 
za leto 2009 in 2010 razde-
ljenih 2.500 evrov. V nadalje-
vanju so potrdili tudi Načrt 
razvojnih programov – inve-
sticije občine do leta 2013. 
Sprememba se sicer nanaša 
na koriščenje sredstev v leto-
šnjem letu oziroma na doda-
tna sredstva za letošnje leto, 
ki jih je glede na razpolo-
žljivost odobrila Služba Vla-
de RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko v viši-
ni 13.884 evrov za sofinanci-
ranje Titove ulice v Radečah. 
Pod točko razno pa je podž-
upanja Pintaričeva med dru-
gim še seznanila svetnike, da 
je tudi že podpisan sporazum 
za postavitev dvostranske 
nadstrešnice nad peronom 
na železniškem postajališču 
v višini 40.000 evrov.

 Bojana Mavsar

Spoštovane bralke in bral-
ci, v kolikor ste pripra-
vljeni po svojih zmožno-
stih sredstva za pomoč 
družini Čajko prispevati 
tudi vi, jih lahko nakažete 
na tekoči račun: Območno 
združenje Rdeči križ La-
ško: 06000-0003706087, 
sklic: 0019 - za družino 
Čajko.

Franc Ernestl se je pri pred-
stavitvi poročila o izvedbi 
nadzora Nadzornega odbo-
ra Občine Sevnica nad inve-
sticijo projekta CČN Sevnica 
dotaknil vprašanja gospodar-
nosti in ekonomičnosti – vpra-
šanja o kvaliteti in o uporabi 
porabljenih sredstev nalož-
benega denarja, saj se je vre-
dnost s 7,5 milijonov iz leta 
2003 povečala na dobrih 15 
milijonov evrov. »Danes niti 
ne vemo, koliko celoten pro-
jekt sploh stane in o tem je 
nadzorni organ dolžan sezna-
niti občinski svet,« je zaklju-
čil predsednik omenjenega 
odbora Ernestl. Član nadzor-
nega odbora Milan Beričič je 
dodal, da je sevniška čistilna 
naprava relativno dražja za 
50 %, v realnosti pa za 100 

Najbolj	»vroča«	tema	CČN
SEVNICA - Na seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala 21. oktobra v konferenčni dvorani sevni-
škega gradu, je bila najbolj »vroča« tema Centralna čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica. 

%. Svetnik Rudi Bec je v za-
ključku živahne razprave pre-
dlagal, da se ugotovi upravi-
čenost tako visoke podražitve 
projekta, ki ga bodo morali 
»na koncu plačati občani«, 
kot je bil jasen svetnik Bo-
jan Rugelj. Po razpravi je bil 
sprejet sklep, da delovna te-
lesa Občinskega sveta Občine 
Sevnica opravijo razpravo o 
gospodarnosti in učinkovito-
sti centralne čistilne napra-
ve, nadzorni odbor kot samo-
stojni in neodvisni organ pa 
naj opravi strokovni nadzor. 

Precej predlogov in pobud 
je bilo danih tudi pri predlo-
gu proračuna Občine Sevni-
ca za leto 2010. Med temi je 
dokončna sanacija TVD Par-
tizana v Boštanju, nakup do-

datnega vozila za pomoč na 
domu, preplastitev ceste iz 
Grahovice na Vrh pri Bošta-
nju, povečanje varnosti na 
nadvozu v Šmarju, zmanj-
ševanje stroškov zaposlenih 
na KŠTM, nadaljevanja pro-
grama defibrilatorjev in ši-
ritev omrežja, energetska 
sanacija ZD Sevnica in ZP Kr-
melj, ureditev infrastruktu-
re na Blanci, ponovna uredi-
tev nogometnega igrišča na 
Drožanjski cesti… V mese-

cu decembru je predvidena 
prva obravnava in v januar-
ju druga obravnava predlo-
ga občinskega proračuna za 
leto 2010. 

V nadaljevanju občinske seje 
so bili predstavljeni tudi do-
bitniki letošnjih občinskih 
priznanj, ki jih je posebna 
komisija izbrala med 16 pri-
spelimi vlogami. Grb občine 
Sevnica bo na slavnostni pri-
reditvi ob občinskem prazni-
ku v mesecu novembru pre-
jelo podjetje Tanin Sevnica, 
kemična industrija, d.d iz 
Sevnice. Zlato plaketo obči-
ne Sevnica bodo prejeli: Dom 
upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca Sevnica, dolgo-
letna ravnateljica OŠ Blanca 
in vsestranska kulturnica Ana 
Mešiček z Blance ter Prosto-
voljno gasilsko društvo Kr-
melj. Srebrno plaketo ob-
čine Sevnica bodo prejeli: 
Boštjan Repovž iz Šentjan-
ža, Kolesarsko društvo Sevni-
ca, Božidar Beci iz Loke pri 
Zidanem Mostu, Franc Povše 
iz Boštanja in Gostišče Dolin-
šek, s.p. z Vrha pri Boštanju.
 Smilja Radi

Predsednik Nadzornega 
odbora Občine Sevnica 
Franc Ernestl.

ARTIČE - Občina Brežice, KS Artiče in OŠ so s slavnostno otvo-
ritvijo 19. oktobra dočakali zaključek obsežne rekonstrukci-
je ceste skozi naselje in ob delu ceste na šolski poti pridobi-
li pločnik. Obnovljeno je cestišče, zgrajen pločnik, urejeno 
odvodnjavanje, kanalizacija ter javna razsvetljava in avto-
busna postajališča. Direkcija RS za ceste je urejala cestišče, 

ostalo infrastrukturo pa brežiška občina, ki v treh letih, še 
leta 2010, projektu namenja okoli 540.000 evrov, razliko do 
skupne vrednosti  900.000 evrov, je sofinancirala Direkcija, 
je dejal župan Ivan Molan. Zadovoljstvo nad dokončanjem 
del in prometno ureditvijo je izrekel predsednik KS Slobodan 
Ivanovič, artiški župnik Janez Turinek pa cesto in uporabni-
ke blagoslovil. Po prerezu traku so se po cesti zapeljali ko-
lesarji, šolarji, navdušeni nad pločnikom, pa so ob folklorni 
skupini in domačih ljudskih pevcih pripravili „cestno“ obar-
van program. Več na www.posavje.info. S. V.

Namenu	predali	pločnik	in	
cesto	skozi	Artiče

Cesto so namenu predali Janez Turinek, Slobodan 
Ivanovič, Andrej Vizjak, Ivan Molan ter v imenu 
izvajalcev Ferdo Pinterič in Marjan Pezdirc.

SEVNICA – Na sevniškem gradu bo 2. novembra potekala okrogla 
miza na temo „Razvojne priložnosti Posavja“, na kateri bodo 
s posavskimi župani in predstavniki gospodarstva  razpravljali 
ministra Gregor Golobič in Irma Pavlinič Krebs ter predsednik 
DZ dr. Pavel Gantar. Hkrati bo potekal tudi posvet o stanju in 
razvojnih priložnostih na področju kulture, ki se ga bo udeleži-
la ministrica Majda Širca. 

Visoki	gostje	v	Sevnici

Valvasorjevi	knjižnici	prvi	izvod
prevoda	Slave	Vojvodine	Kranjske

lahko poimenujemo tudi pra-
znik slovenskega jezika, saj 
so očetje slovenske besede v 
16. stoletju spisali prve knji-
ge v slovenskem jeziku. Da 
naj vsak vernik sam bere Sve-
to pismo v svojem, ljudskem 
jeziku, je bila namreč ena iz-
med poglavitnih zahtev tega 
verskega, kulturnega in poli-
tičnega gibanja, ki si je pri-
zadevalo za preureditev rim-
skokatoliške Cerkve. 

Slovenska beseda je ohrani-
la slovenski narod. Preživela 
je, ker se je ohranila, je de-
jal slavnostni govornik Janez 
Janša in nadaljeval: »Vendar 
to, da smo Slovenci danes to, 
kar smo, da smo enakopra-
ven narod Evropske unije z la-
stnim jezikom, ki je uradni je-
zik v evropski družini, samo to 
ni dovolj. Zelo pomembno za 
naš obstanek in tudi za naš na-
predek je tudi, kaj drugi misli-
jo in vedo o nas in kako mi sami 
sebe predstavljamo svetu!« 

Baron Valvasor je, potem ko 
je prepotoval velik del sve-
ta, ugotovil, da pravzaprav ta-

kšnih lepot, kot so doma, ni ni-
kjer drugje, zato je potrebno 
o tem spregovoriti celemu sve-
tu. Napisal je Slavo Vojvodine 
Kranjske v nemškem jeziku, ki 
pa jo šele danes dobivamo v 
slovenskem jeziku. »Ob tem 
dejstvu smo lahko obenem ža-
lostni in veseli, pomembno pa 
se mi zdi, da danes ta dogodek 
obeležujemo prav v Krškem, ki 
ga je Valvasor izbral za kraj bi-
vanja zadnjih let svojega ži-
vljenja,« je poudaril Janša.

Kakor je dejal v imenu izda-
jatelja Tomaž Čeč, je do se-
daj Slava vojvodine Kranj-
ske veljala za neprevedljivo 
knjigo in jo do sedaj prav-
zaprav ni nihče v celoti pre-
bral. Prvi natisnjen izvod je v 
imenu Valvasorjeve knjižnice 
prevzela direktorica Polona 
Brenčič, ostali izvodi pa bodo 
natisnjeni v mesecu dni. Celo-
tno obsežno delo bodo izdali 
v štirih letih, strnjenega v šti-
rih knjigah, ki bodo oblikovno 
obdržale vse lastnosti izvirni-
ka. Tem bodo v posebni, peti 
knjigi, sledile še strnjene štu-
dije in stvarno kazalo.

Slovesnost je spremljal glas-
beni kulturni program, ki so ga 
oblikovali Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško pod tak-
tirko Draga Gradiška s solisti, 
violinistko Jernejo Vakselj in 
marimbistom Lovrom Ašičem, 
tenoristom Markom Železni-
kom, z modrimi besedami pa 
je zbrane nagovoril sevniški 
kulturni ustvarjalec Sine Je-
zernik v preobleki barona Ja-
neza Vajkarda Valvasorja.
 Bojana Mavsar

nadaljevanje s 1. strani

Torkovi slovesnosti bo v Kr-
škem danes sledila še osre-
dnja občinska slovesnost, 
ki bo potekala ob 18.uri v 
Dvorani v parku s slavno-
stnim govornikom, grafič-
nim oblikovalcem in krškim 
rojakom Vojkom Pogačar-
jem, ki je avtor skulpture 
v v prenovljenem parku pri 
krški osnovni šoli, tematsko 
posvečeni Adamu Bohoriču, 
Juriju Dalmatinu in Primožu 
Trubarju. 
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Oktobrski dnevi so bogato obdarjeni z nazivi »svetovnih 
dnevov«. Služijo nam lahko kot opomniki na dejstva in pro-
cese, ki tečejo z nami ali prelahkotno odtekajo mimo nas. 
V tem mesecu sta nas opominjala tako svetovni dan otro-
ka kot svetovni dan starejših. Z roko v roki dva dneva, ki 
kličeta ista ušesa in si v tem mesecu delita opozarjanje še 
z ostalimi: 1. oktober je bil svetovni dan habitata, 4. ok-
tober svetovni dan varstva živali, 6. oktober svetovni dan 
bivalnega okolja, sledil je svetovni dan kmetic (15.) in sve-
tovni dan hrane (16.). Nekje vmes se je za nekaj sekund 
medijske luči in pozornost javnosti boril svetovni dan du-
ševnega zdravja, na zavest pa nam je potrkal svetovni dan 
boja proti revščini (17. oktober). Da bi morali varčevati z 
dobrinami, nas bo opomnil 31. oktober – svetovni dan var-
čevanja. In ko prepletemo vse te opomnike, se pred nami 
izriše izjemna, odtenkov polna slika, ki združuje genera-
cije, zdravje, bolezen, stiske ter predvsem skrb za naše 
bivalno okolje.

Jan, omenjen v naslovu, pooseblja vse otroke, ki bodo živeli z dediščino naših generacij. 
Kot pri mnogih ostalih izzivih, bi morali ob (ne)ukrepih ob podnebnih spremembah še 
posebej pomisliti nanj, na Jana, je zazvenelo eno izmed sporočil predavanja mag. Vide 
Ogorelec Wagner, direktorice Umanotere. Pred multimedijskim predavanjem Neprijetna 
resnica – podnebne spremembe, ki je 8. oktobra potekalo v Prosvetnem domu Brežice, 
sem z gospo Ogorelec Wagnerjevo, ki je certifikat za izvajanje predavanja pridobila iz 
rok Al Gora na usposabljanju v Nashvillu, spregovorila nekaj besed.  

Glavni poudarek, ki ga Umanotera, skupaj z ostalimi slovenskimi organizacijami, ki de-
lujejo v okviru Okoljskega centra, želi razširiti, je »da nič še ni zamujeno«. Ves čas se 
trudijo razbiti mite o tem, kako nemočni smo posamezniki: »Mi te probleme lahko rešu-
jemo že s sedaj znanimi tehnologijami. Natančno vemo, od kod na primer prihajajo iz-
pusti toplogrednih plinov, kajne? Preden zamahnete z roko in se vdate, preverite, kaj 
vse se da postoriti.« 

Naši	načini	rabe	energije	so	kamenodobni
Učinkovita raba energije je za marsikoga pač fraza, ki je zadnja leta pridobila na popu-
larnosti. Naraščanje porabe se nam zdi neustavljivo, je kot vlak, ki drvi z noro hitrostjo. 
Kot odgovor na problem se nam mikavno ponuja gradnja novih energetskih objektov, iz 
ust gospodarstvenikov in politikov pa nove gradnje izzvenijo kot velika nuja. Sogovornica 
meni, da bi pred umestitvami novih objektov v okolje morali pomisliti tudi na možnost 
zmanjševanja razsipnosti z energijo: »Potenciali učinkovite rabe energije so v Sloveni-
ji enormni. Ocena je, da bi lahko 60 odstotkov potrebnega zmanjševanja izpustov dose-
gli na račun učinkovite rabe energije! Naši načini rabe energije so kamenodobni, no, re-
cimo raje fosilodobni.« 

Gotovo se tudi vi sprašujete, ali je res mogoče, da gospodarstvo nastopa z roko v roki z 
ukrepi za zmanjševanje globalnega segrevanja? Ogorelec Wagnerjeva opozori: »Samoumev-
no jemljemo dosedanjo relativno stabilnost podnebja. Pozabljamo, da je to ena najbolj 
dragocenih ‘storitev’, ki nam jo je planet do sedaj nudil. Tudi v finančnem smislu nam te 
spremembe že predstavljajo strašanske stroške. Zavedati se moramo dejstva, da gospo-
darskega razvoja in blagostanja brez stabilnega podnebja sploh ni.« Med predavanjem so 
bile te trditve tudi podkrepljene z grafi, ki so prikazovali intenzivno naraščanje stroškov 
svetovnega gospodarstva ob vsakodnevnih posledicah podnebnih sprememb.

Napoved multimedijskega predavanja direktorice Umanotere, Slovenske fundacije za traj-
nostni razvoj, je morda koga zasrbelo v ušesih, ker je predavanje organiziral brežiški ob-
činski odbor Zaresa: »Umanotera politično ni obremenjena. Predavam tam, kjer izkažejo 
interes za ta vprašanja. Tako dobimo vedno različen spekter poslušalcev. Glede stranke 
Zares pa – ko smo leta 2008 primerjali programe parlamentarnih strank glede na podneb-
ne spremembe, energetsko krizo in varovanje okolja, je program stranke Zares dobil naj-
boljšo oceno. Ampak eno je ocena, drugo je realizacija. Sedaj bomo tudi pri njih preve-
rili, kaj so v tem času res naredili na teh področjih.«  

Pridobivanje	hrane	in	podnebje	sta	neločljivo	povezana
Podnebje pa je neločljivo povezano tudi s hrano, revščino, okoljskimi imigranti. O priho-
dnjem pomanjkanju hrane je po predavanju Vide Ogorelec Wagner spregovoril tudi magi-
ster Filip Vučajnk iz Biotehnične fakultete. Opozoril je na izgubo dragocenih kmetijskih 
površin ob izgradnji predvidenega akumulacijskega jezera za Hidroelektrarno Brežice. 
»Organizatorjem se za to priložnost, da prvič javno opozorim na pomembno izgubo kva-
litetnih zemljišč, zahvaljujem. Ker poznam že sedanje alarmantno stanje glede kmetij-
skih zemljišč v Sloveniji, se mi zdi izredna škoda dopustiti takšen poseg in na to bom še 
opozarjal,« s temi besedami je Vučajnk napovedal posebno okroglo mizo v novembru. 

In kaj nam bo lahko očital Jan? Wagnerjeva je po glavnem delu svojega predavanja ilu-
strirala našo odgovornost z dečkom, ki je sedel v četrti vrsti dvorane. Ali bodo ta in nje-
govi vrstniki očitali staršem, zakaj niso ukrepali, ko so imeli možnost? Da so izginili lede-
niki, do so pod vodo izginila naša obalna mesta, da je narava podivjala, da zaradi hrane 
ljudje bežijo drugam itn.? Morda bo večja spodbuda kot medijski pomp okoli okoljskih 
katastrof, pomenilo dejstvo, da je učinkovita raba energije tudi odlična poslovna prilo-
žnost: »Ko se mladi odločajo za poklicno izbiro, bodo lahko prepoznali, da je to perspek-
tivno področje. Učinkovita raba bo lahko združila različne kadre, znanja iz družboslov-
ja in naravoslovja. Dejstvo pa je, da nimamo časa čakati, da te generacije odrastejo. Mi 
imamo svoj čas in priložnost. Ukrepati moramo zdaj.« 

Potrebno je natančno opazovati, kako na teh področjih dejanskega trajnostnega razvoja 
delujejo javni zavodi, vladne institucije, kakšna je državna politika, kako delujejo go-
spodarski akterji in kam gre civilna sfera. Prepoznati, kdo blefira ter prodaja in kdo želi 
resnično pomagati Janu, pa ni vedno enostavno.  

Kaj	nam	bo	očital	Jan?
razmislek ob svetovnih Dnevih in preDavanju mag. viDe ogorelec Wagner

Piše: 
Maruša Mavsar

Najprej so predstavniki do-
mačih borcev in gostov s Hr-
vaške pred spomenik, na ka-
terega so vklesana imena 46 
padlih vaščanov gorjanskih 
vasi v nemški ofenzivi ok-

tobra 1943, položili cvetje. 
Številne udeležence prosla-
ve sta pozdravila predstav-
nik organizatorja, krajevne 
organizacije Zveze borcev 
NOB Kostanjevica na Krki, 
Viljem Punčuh in kostanje-
viški župan Mojmir Pusto-

Potrč:	S	preteklostjo	
si	otežujemo	sedanjost
OŠTRC - Pri spomeniku pod vaško lipo na Oštrcu je 17. oktobra potekala tra-
dicionalna proslava v spomin na padle borce, talce in ostale žrtve 2. svetov-
ne vojne v občini Kostanjevica na Krki. 

slemšek, slavnostni govornik 
pa je bil podpredsednik Dr-
žavnega zbora Miran Potrč. 

„Imamo svojo državo. Smo 
enakopravna članica vseh 

pomembnih mednarodnih 
organizacij in spoštovani v 
Evropi in svetu. Nihče nas ne 
ogroža. Žal si življenje naj-
bolj otežujemo sami. Naj-
prej tako, da se stalno ob-
tožujemo o preteklosti. Ne 
samo doma, celo v medna-

rodni skupnosti,“ je povedal 
Potrč in se obregnil ob demo-
niziranje prejšnjega politič-
nega sistema, v nadaljeva-
nju svojega govora pa se je 
dotaknil tudi aktualnih poli-
tičnih razmer. Po njegovem 
prepričanju „je treba razu-
meti, da krizni čas zahteva 
tudi razumna odpovedova-
nja in predloge dolgoročnih 
reform na pomembnih po-
dročjih družbenega življe-
nja. Da vsak vladni predlog 
še ne pomeni končne odlo-
čitve. Da jih moramo obli-
kovati in sprejemati v so-
delovanju z ljudmi, skupaj, 
v socialnem dialogu in par-
tnerstvu.“

V pestremu programu prosla-
ve, ki ga je povezovala Lea-
Marija Colarič-Jakše, so so-
delovali kostanjeviški pihalni 
orkester, šolski pevski zbor, 
recitatorska skupina Lojze Ko-
šak, tamburaška skupina Klasje 
iz Novega mesta, mladi plesal-
ci PK Lukec, harmonikar Slav-
ko Franko s pevci in konjeni-
ca z Globočic.  P. Pavlovič 

Miran Potrč med govorom pred spomenikom na Oštrcu

V programu so sodelovali Pi-
halni orkester Kapele, Kultur-
no društvo Pišece, tako žen-
ski zbor kot oktet Orlica ter 
učenci OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece s Pegnanci skozi čas, 
ki je pozdravni recital tabo-
ra Premikamo meje ter med 
ostalim tudi z recitalom Pi-
šece Jožice Komadina. Pred-
sednik Krajevne skupnosti 
Peter Skrivalnik je svoj poz-
dravni nagovor zaključil z be-
sedami pokojnega rojaka dr. 
Alojzija Slavka Sušina: »Pi-
šece so vedno bile in vedno 
bodo partizanske«. Zbrane 

Pišece	so	bile	in	bodo	
partizanske
PIŠECE - Športna zveza Brežice je 24. oktobra v sodelovanju s Planinskim 
društvom Brežice, Krajevno skupnostjo Pišece in Zvezo borcev za vredno-
te NOB Brežice, organizirala pohod »Po poteh brežiške čete«, ki ga ni zmotil 
niti dež. Pohoda, ki je obenem tudi družabno srečanje borcev in izgnancev 
brežiške občine in Posavja, ter planincev in mladine, so se udeležili tudi po-
hodniki s Hrvaške ter predstavniki borcev samoborske antifašistične zveze. 

sta pozdravila še župan Ivan 
Molan in predsednik Zveze 
borcev za vrednote NOB Bre-
žice Stane Peskar, ki je z de-
legacijo položil venec k spo-
meniku v središču naselja. 
Slavnostni govornik, predse-
dnik Zveze borcev za vredno-
te NOB Slovenije Janez Sta-
novnik je poudaril, da se je 
Brežiška četa formirala ok-
tobra 1941, v času, „ko je 
bila cela Evropa pod Hitler-
jevo peto in ga ni bilo v Evro-
pi, ki bi se Hitlerju postavil 
v bran“. Poudaril je, da so 
se borili proti fašizmu in na-

cizmu in zavrnil očitke, da 
se niso borili proti totalita-
rizmu, navezal pa se je tudi 
na gospodarsko krizo in de-
jal, da se je tista v 30-ih le-
tih prejšnjega stoletja kon-
čala v drugi svetovni vojni. 
»Novi svet pa se ne bo gradil 
iz danes na jutri, trajalo bo 
desetletja, vendar ne na člo-
veškem pohlepu«, je še dejal 
slavnostni govornik. 
Po končanem otvoritvenem 
programu so se udeleženci 
podali na tradicionalni pohod 
mimo spominskih obeležij iz 
NOB in se v Pišece vračali po 
dveh poteh, ostali pa so se 
zbrali na družabnem sreča-
nju na prireditvenem prosto-
ru pred šolo, kjer je Športna 
zveza priredila še tekmova-
nje v lokostrelstvu.
 S. Vahtarič

Na pohod mimo spomenika padlim borcem v centru Pišec

Janez Stanovnik in Stane 
Preskar
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Kaj pa 
Posavje?
Dejstvo je, da so se ves 
čas doslej razlike v razvi-
tosti med regijami v Slo-
veniji povečevale. Osre-
dnja slovenska regija 
(Ljubljana) zaradi kon-
centracije institucij, člo-
veških virov in sodobne 
infrastrukture napredu-
je hitreje kot druge regi-
je, zato se razvojne razli-
ke še naprej večajo. Kljub 
dosedanjim ukrepom v smislu skladnejšega regio-
nalnega razvoja (Zakon o skladnem regionalnem 
razvoju, izgradnja avtocestnega križa, regijske 
davčne olajšave...) teh trendov nobeni vladi do-
slej ni uspelo zajeziti. V prejšnji vladi smo verjeli, 
da lahko decentralizacija oziroma uvedba pokra-
jin, ki bi imele ustrezne pristojnosti in vire financi-
ranja, precej pripomore k zmanjševanju razvojnih 
razlik, ker bi odločanje o razvoju, projektih in fi-
nančna sredstva približali tistim, katerim so name-
njena. Sedanja Vlada je ta projekt praktično po-
kopala, saj se zavzema za največ 6 do 8  pokrajin, 
kar pa nima zadostne politične podpore ne v koali-
cije in tudi ne v opoziciji. Posavja, Koroške, Savin-
sko-šaleške regije po teh predlogih kot samostojnih 
pokrajin namreč ne bi bilo. Potrebno je torej najti 
učinkovit način in ukrepe za spopada z naraščajo-
čimi razvojnimi razlikami in blaženje posledic fi-
nančne in gospodarske krize, ki se v razvojno ogro-
ženih regijah ob stečajih podjetij kažejo še v večji 
meri. Te ukrepe razvojno ogroženi predeli Sloveni-
je vse bolj nestrpno pričakujejo, saj gre nenazadnje 
za njihovo preživetje. Tudi politiki, ki sprejemamo 
odločitve v parlamentu in zastopamo interese naj-
širšega kroga naših državljanov, si prizadevamo, 
da vlada pripravi celovite ukrepe, ki enakovredno 
in pravično pokrijejo celo Slovenijo in učinkovi-
to rešujejo probleme. Vsak delni pristop, ki izposta-
vi posamezno okolje in mu dodeli posebno pomoč, 
je praviloma krivičen do tistih, ki so izpuščeni, a 
hkrati upravičeni do pomoči.

Država, kot solastnica Mure, je pol leta mečkala z 
odločitvijo, kaj bi s podjetjem in zaposlenimi, ki so 
v začetku letošnjega leta ob izgubi naročil praktič-
no čez noč ostali brez dela. Nedavna odločitev o ste-
čaju Mure je poslala na cesto skoraj 3000 delavk, ki 
ob sedanjih razmerah praktično nimajo možnosti 
za zaposlitev, saj ni na voljo novih delovnih mest. 
Podobne probleme zasledimo tudi na Koroškem, 
kjer grozi stečaj Preventa, v Posavju (stečaj Vina 
Brežice) in še kje. Najboljša razvojna politika v teh 
primerih bi bila politika ustvarjanja novih delov-
nih mest, ki mora biti intenzivnejša in učinkovitej-
ša v delih Slovenije, kjer je stopnja brezposelnosti 
nadpovprečna. In kaj je v rešitev ponudila Vlada? 
Odgovor: Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji 
v obdobju 2010-2015. Kaj pa Posavje? Kaj pa Koro-
ška? Kaj pa ...? Zakon o razvojni podpori Pomurju 
ima najmanj dve pomanjkljivosti. Prvič je zakon 
ustavno sporen (enakost pred zakonom), ker obrav-
nava le eno regijo, zanemarja pa vse ostale, ki se 
soočajo s podobnimi problemi.  Še pomembnejša pa 
je druga pomanjkljivost, ki se nanaša na predlaga-
ne ukrepe. Pohvalno je, da se z zakonom želi v Po-
murju ustvariti konkurenčnejše poslovno okolje in 
iz tega naslova so predlagani ukrepi, ki omogoča-
jo spodbude za zaposlovanje, dodatne davčne olaj-
šave za investiranje, vlaganja v infrastrukturo za 
oskrbo s pitno vodo in drugi. V zakonu je žal pred-
videna tudi ustanovitev posebne projektne pisar-
ne, kar po moji oceni pomeni le dodatno, nepotreb-
no birokracijo, in priprava Programa spodbujanja 
konkurenčnosti Pomurske regije, kar je tudi odveč, 
saj je napisanih že nešteto podobnih dokumentov, 
ki so veliko stali, uporabi jih pa nihče. Pomurje, 
Posavje, Koroška in drugi potrebujemo predvsem 
nova in boljša delovna mesta. To se da doseči s fi-
nančnimi spodbudami in podporo konkretnih go-
spodarskih projektov, ki jih predlagajo podjetja in 
občine in prinašajo kakovostna nova delovna me-
sta in so izvedljivi v razmeroma kratkem času. Če 
ponazorim na primeru Posavja, bi veljalo z nepo-
vratnimi sredstvi in ugodni krediti podpreti števil-
ne razvojne projekte podjetij in obrtnikov, nadalje-
vati začete projekte, kot so posavsko gospodarsko 
središče Feniks, razvoj civilnega letališča v Cer-
kljah ob Krki, pospešeno nadaljevati z izgradnjo 
verige hidroelektrarn na spodnji Savi, vzpostaviti 
podjetniški inkubator v Posavju, dokončno razvi-
ti univerzitetne programe (energetika, logistika in 
turizem) v Posavju in še mnoge konkretne razvojne 
projekte. To bi po moji presoji morali biti konkretni 
odgovor na težko današnjo situacijo. 

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Med najmlajšimi se je pome-
rilo 13 pionirskih ekip in rav-
no toliko mladinskih. Pionirji 
in pionirke so se merili v vaji 
z vedrovko ter štafeti s pre-
nosom vode, mladinke in mla-
dinci v mokri vaji z motorno 
brizgalko in štafeti z ovira-
mi na 350 m progi. V postroju 
pred podelitvijo jih je pozdra-
vil regijski poveljnik Avgust 
Mlakar, priznanja vsem so-
delujočim ekipam in poka-
le prvim trem pa sta podeli-
la Franc Urek in Ivan Šribar. 
Pri pionirkah so slavile člani-
ce PGD Loka, sledile pa ekipe 
Malega Mraševa, Šentjanža, 
Velikega Podloga in Blance. 
Med pionirji so bili najboljši 
PGD Cerina, sledile so ekipe 
Rožno, Loka, Breg, Zdole, Bo-
štanj, Dolenja vas in Globoko. 
Pri mladinkah je slavila ekipa 
PGD Veliki Podlog pred ekipa-
mi Studenec, Breg, Malo Mra-
ševo in Blanca, pri mladincih 

Posavski	gasilci	pokazali	
spretnosti	in	znanje	
SLOVENSKA VAS - Svet gasilskih zvez posavske regije je 18. oktobra izvedel regijsko tekmovanje za me-
morial Matevža Haceta, ki je potekal v organizaciji Gasilske zveze Brežice. 

pa ekipa PGD Veliki Podlog, 
sledile so Loka, Sromlje, Pod-
bočje, Krško, Spodnja Pohan-
ca, Veliki Cirnik in Krška vas.
Tekmovalo je tudi 15 član-
skih ekip ter deset veteran-
skih. Članice in člani A in B so 
imeli taktično mokro vajo, te-

oretični test in vajo razvršča-
nja, starejše gasilke in gasil-
ci pa suho vajo s hidrantom in 
vajo raznoterosti. Pri članih A 
je zmagala ekipa Poklek, sle-
dile  so ekipe Leskovec, Ko-
stanjevica na Krki, Sromlje 
in Veliki Obrež, pri članicah 

A pa Sromlje, Križe 1999 in 
Smednik. Pri članih B so dose-
gli naslednje rezultate: Loka, 
Bukošek, Spodnja Pohanca, 
Kostanjevica na Krki in Veliki 
Podlog, pri članicah B je tek-
movala le ekipa Spodnje Po-
hance. Pri starejših gasilcih je 
bil vrstni red naslednji: Buko-
šek, Sevnica, Boštanj, Krško, 
Blanca in Zdole, pri starejših 
gasilkah, kjer so se pomerile 
tri ekipe, pa Blanca, Loka in 
Sevnica.
Tehnični sekretar Gasilske 
zveze Brežice Vinko Cvetko-
vič je pojasnil, da so se prve 
tri ekipe v vseh kategorijah 
ter prvi dve ekipi pri starej-
ših gasilkah in gasilcih, čla-
nih in članicah A in B uvrstili 
na državno tekmovanje, ki bo 
prihodnje leto, samo brežiško 
zvezo pa bo zastopalo osem 
ekip, kar je velik uspeh, je še 
dejal Cvetkovič. Več na www.
posavje.info. S. Vahtarič

Ekipa PGD Cerina je bila nad uspehom in uvrstitvijo na 
državno tekmovanje najbolj navdušena.

BREŽICE - Ob vstopu v deseto leto delovanja Višje strokov-
ne šole Brežice so v Viteški dvorani 15. oktobra slavnostno 
že šestič podelili 85 diplom, skupno pa je bilo doslej 495 di-
plomantov, je dejal ravnatelj šole Jože Kranjc. V progra-
mu, ki so ga ob moderiranju prof. Rije Plut oblikovali dijaki 

Ekonomske in trgovske šole Larisa, Matjaž in Dita z Ježkovi-
mi domiselnimi aforizmi in Samanta, je diplomante pozdra-
vil župan Ivan Molan ter direktor šole Martin Šoško. Slednji 
je za uspehe čestital študentom in kolektivu ter v odsotno-
sti tudi prvemu ravnatelju Franciju Packu. Direktor Šoško in 
ravnatelj Kranjc sta podelila diplome ter pohvalo s knjižno 
nagrado za najboljši študijski uspeh Nataši Pavlovič in Mo-
niki Novak. Letos začenja s študijem 10 generacija študen-
tov. Šola je začela leta 2000 z vpisom v višješolski strokovni 
program komercialist, katerega so končali tudi tokratni di-
plomanti, zadnji dve leti pa vpisujejo v prenovljen in bolonj-
sko zasnovan višješolski program ekonomist.  S. V.

10	let	višje	šole	in	skoraj	500	
diplomantov	

Skupinska fotografija diplomirancev in profesorskega 
zbora z županom

BREŽICE - V okviru prireditev ob praznovanju praznika Obči-
ne Brežice so 30-letnico delovanja Doma upokojencev Bre-
žice počastili s številnimi prireditvami medgeneracijskega 
druženja, vseživljenjskega učenja, koncertom, podelitvijo 
priznanj, razstavo izdelkov ročnih spretnosti stanovalcev ter 
zaključili s četrtkovo osrednjo slovesnostjo v Viteški dvorani.

»V najlepšem domu v Brežicah smo mi doma«, je izzvenel 
nastop pevskega zbora oskrbovancev, ki pod imenom Žarek z 
zborovodkinjo Bojano Šekoranja deluje od leta 2001. Pojejo 
tudi zaposlene kot Iskrice, predstavili so se ob kitarski spre-
mljavi Marjana Podlogarja, z verzi iz svoje knjige Pesmi srca 

tudi stanovalka doma Bronislava Orehek, k bogatemu kultur-
nemu utripu pa dodali svojo noto še učenci Glasbene Šole Bre-
žice, sopranistka Mihaela Komočar in sestri Žarn, pa tudi pe-
snica Reza Toporišič z recitali ter zaposlena v domu Maja Čič, 
ki je občinstvu pritegnila solzo na lica z Obrazi, avtorice Ma-
teje Erjavec. Polno dvorano oskrbovancev, svojcev in gostov 
so pozdravili direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev 
Impoljca Andreja Flajs, vodja brežiške enote Zdenka Kramar 
in župan Ivan Molan, ki je obljubil, da bo občina tudi v priho-
dnje prisluhnila potrebam in storila vse, kar je v njeni moči, 
za obnovo in razširitev obstoječega doma, ki trenutno streho 
in dom nudi 116 oskrbovancem. Plakete za 30-letno delovanje 
so prejeli Rozalija Galič, Veronika Bogovič, Peter Mesarko in 
Marta Halozar, pa tudi prvi direktor dr. Cveto Gradišar, nje-
gova naslednica Milka Cizelj ter vodja enote od samega začet-
ka Erna Čater. S. Vahtarič 

30.	obletnica	DU	Brežice

Zbor oskrbovancev doma
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Magnifico & Balcountry Quartet

06.11.2009 ob 20. uri
Brežice - Prosvetni dom

Že drugo leto zapored se je Magnifico potepal po Evropskih festivalih, 
kjer je osvajal množice s svojo prepoznavno glasbo. Poleg Francije, Itali-
je, Španije, BiH, Avstrije in Nemčije, je  nastopil na enem največjih sve-
tovnih glasbenih festivalov Roskilde na Danskem. Znašel se je v družbi 
imen, kot so Nick Cave, Coldplay, Faith No More, Oasis, Pet Shop Boys, 
Kanye West ter legendarne Grace Jones. Vendar pa zapriseženemu Ši-
škarju še zdaleč ni zmanjkalo kreativne energije, in tako se v zasedbi 
Magnifico Balcountry Quartet, ki je akustična različica njegovih najve-
čjih hitov, odpravlja na turnejo po Sloveniji, v okviru katere bo v Posav-
ju gostoval samo v Brežicah.
Balcountry Quartet poleg Magnifica sestavljajo mojstri Robert Pikl na 
kitari, Anže Langus Dagi na kontrabasu in Schatz! na bobnih. Akustič-
na izvedba je nekakšen koktajl jazza, countryja, začinjenega s ščep-
cem balkanskih ritmov.
Zopet lahko pričakujemo pravo pašo za ušesa, ekipa pa že napoveduje 
gostovanja v prijetnem, sproščenem ter intimnem ozračju po vsej de-
želi, ki jih bo Magnifico nadgradil z branjem svoje poezije in svojevr-
stnim humorjem. 

Vstopnice lahko kupite v:

TiC BREŽICE – MESTNA HIŠA
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice

Tel./Faks: 00386 (0) 7 49 66 995
E-mail: mojca.lubsina@zpt-brezice.si

TiC ČATEŽ OB SAVI 
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi

Telefon: 00386 (0) 7 49 36 757
E-mail: lado.krizman@zpt-brezice.si 

CENA VSTOPNICE:
v predprodaji: 16 €, na dan koncerta: 18 €, 

za študente in dijake: 10 €

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(63)
Pa sta za menoj. Moji dve 
predstavitvi knjige. Prvo 
sem v hladnem jesenskem 
večeru pričakala v Ljublja-
ni, v središču, pri Ljublja-
nici. V prijaznem in prije-
tnem ambientu Dvornega 
bara. Tremo sem dobila po-
poldne, preden sem prišla 
pod roke maskerke Mateje, med ličenjem pa sem ponov-
no dobila tople dlani, ki so ostale takšne. Tople. Bila 
sem povsem mirna in sproščena in kar mi je bilo naj-
bolj všeč, zabavala sem se. Ko sem gledala moje goste, 
mi je bilo tako lepo pri srcu. Program je bil zabaven in 
čutila sem, da smo dobro naredili. S svojim angelskim 
glasom je zapela Severa in zaokrožila moje počutje. 
Večer poln lepih vtisov, nasmehov in rož! Koliko šop-
kov sem dobila! Manca Košir je predlagala, naj jih po-
darim, kar je bila res dobra ideja. Vsem prijateljicam 
sem ob odhodu poklonila šopek, tako dobro sem si zapo-
mnila, kdo mi je prinesel katerega, da nisem nikomur 
dala istega nazaj. Neli je prvič nastopila pred množi-
co sama in bila odlična. Cel večer je kar žarela. Ko smo 
odhajali, je prijazna noč svetila nad nami, doma pa 
me je čakala mala navihanka Lina in se čudila nad ro-
žami in darili. Prijazno sta jo čuvala Blaževa starša. 

Dolgo nisem mogla zaspati, premlevala sem, kaj vse 
se je zgodilo, se nasmihala ob izvirnih besedah mojega 
dragega kolega Janeza Usenika, ki je program povezo-
val in se spomnila Tamarinega objema. Predvsem pa 
sem videla Blaževe oči, ponosne oči, ki so me spremlja-
le. Dan po je prinesel veliko klicev, zahval in navduše-
nih e-mailov, gostje so hvalili program, sproščenost in 
knjigo, ki so se je nekateri lotili še isto noč. Pohvale so 
deževale skozi ves vikend, zanimivo, da so promocijo 
dobro ocenili tudi tisti, od katerih tega ne bi pričakova-
la. In sem si oddahnila, spremljala objave v medijih in 
prejemala čestitke. Moja prva knjiga. 

Čez teden dni je bila na vrsti krška predstavitev. V po-
polnem nalivu smo se odpeljali iz Ljubljane, malčica 
Lina, Neli in midva, jaz napeta, ker smo zamujali, je-
zna, ker se mi je pokvaril telefon in se mi je zdelo, da 
sem odrezana od sveta. Tik pred Krškim se je čez nebo 
razlegala mavrica. Resnično. Kar onemela sem. V Dvo-
rani v parku si je glasilke že ogrevala Tamara, presne-
to čedna Estera pa je preigravala tipke. Janez je že pri-
spel. Moje dlani so spet postale tople. Dvorana se je 
polnila in spoznavala sem obraze. Moje učiteljice, so-
sedje, družinski in moji prijatelji, sorodniki. Celo moja 
mladostna ljubezen je prišla. Spet je bilo lepo, sprošče-
no, zabavno. Ko sem govorila, sem gledala vaše obraze, 
tako znane, tako domače, nekateri ste si brisali solze. 

In spet toliko lepih rož, daril, besed. Skoraj celo uro sem 
podpisovala knjige in govorila z vami. Toliko toplih, 
naklonjenih besed, toliko pobožanih stavkov. Moja 
prva knjiga. Lina me je že držala za uho in vlekla dudo 
in smo pohiteli domov. Vedela sem, da je za menoj. In 
da bi bila pripravljena vse narediti znova. Spet sem 
prejemala klice in sporočila, tako ljubo mi je, ko berem, 
kako radi berete mojo knjigo in kako navdušeni ste 
nad slogom pisanja. Da sem odkrita, pravijo Ljubljan-
čani, da se bere tako, kot bi z menoj sedeli na kavi. Vi, 
dragi Posavci, to že vse veste. Ostali bralci me morajo 
še spoznati. 

Zdaj sem pripravljena začeti znova. Najti snov in jo 
tkati na tipkovnici v moji dnevni sobi. Prebirati stav-
ke in jih metati ven, ali pa brez navdiha stikati po hla-
dilniku. Zdaj sem noter. En izvod svoje knjige imam 
doma. Nežno ga pobožam z očmi, ko grem mimo, včasih 
malo polistam, preberem kakšen stavek. In jo spet polo-
žim nazaj. Moja knjiga. 

Hvala vam, moji Posavci, da ste me spustili v svoje do-
move in mi dovolili, da vstopam v vaše svetove. In kot 
sem jaz odprla okna svojega sveta. Poti nazaj ni. Zato 
že tlakujem novo. Med Ljubljano in Krškim.

Piše:
Alenka Mirt Iskra

KOLUMNA

Pihalni orkester Kapele je to-
rej eden izmed redkih orke-
strov, ki nepretrgoma (razen 
med leti 1941-1945) deluje 
dlje kot poldrugo stoletje. 
Ker so obletnice priložnost za 
vpogled v preteklost in rav-
no zato tudi za izvedbo ob-
sežnejših raziskovalnih pro-
jektov, so ambicije vodstva 
društva pogojevale pripravo 
projekta z naslovom »Od va-
ške godbe do pihalnega or-
kestra«. Kar si omenjeni or-
kester še kako zasluži, saj je 
pomemben sooblikovalec ži-
vljenja v Kapelah, v občini 
Brežice, v celotnem Posavju 
in v Sloveniji.

Pred	160–letnico	Pihalnega	
orkestra	Kapele
KAPELE – Valvasorjev raziskovalni center Krško in Pihalni orkester Kapele sta ob pomoči Občine Brežice, Mini-
strstva za kulturo in KS Kapele 17. oktobra v Godbenem domu v Kapelah pripravila posvet z naslovom »Od va-
ške godbe do pihalnega orkestra« pred 160-letnico neprekinjenega delovanja kapelskega orkestra, ki ga bo le-
ta praznoval leta 2010. Pogonska sila in moderatorka posveta je bila dipl. etnologinja Alenka Černelič Krošelj.

Na posvetu so bili slikovito in 
zgovorno predstavljeni razi-

skovalni rezultati v obliki re-
feratov, ki so jih pripravili: 
mag. Igor Teršar iz JSKD RS 
na temo »Slovensko godbeni-
štvo danes«, Mihaela Požar, 
ki si je za diplomsko nalogo 
izbrala temo »160 let: od va-
ške godbe do pihalnega orke-
stra« in jo predstavila v re-
feratu, dr. Ivanka Počkar iz 

Posavskega muzeja na temo 
»Življenje dolgo kot godba«, 
Anita Radkovič na temo »Ži-
vljenjske zgodbe kapelskih 
godbenikov«; o vlogi predse-
dnika v življenju društva je 
govoril Ivan Urek, dirigent 
Franci Arh o svojih 23-letih 
v orkestru, Alenka Černelič 
Krošelj na temo »Leta 1849 
je živel v Kapelah deček, ki 
je kazal posebno nadarjenost 
in veselje do glasbe« ter štu-
dentki OEiKA Katarina Gun-
de in Ana Vlaisavljević na 
temo »Prvi koraki po etnolo-
škem terenu«.

Zavod Neviodunum bo nasle-
dnje leto ob 160-letnici or-
kestra izdal zbornik z vpo-
gledom v življenjske zgodbe 
godbenic in godbenikov ter v 
delovanje godbe skozi priz-
mo predsednika in dirigenta.

 N. Jenko Sunčič  

S posveta

GLOBOKO - Lanski 20. oktober bo ostal prav posebej zapisan 
v družini Kos-Ajster, Tina in Bojan sta postala srečna starša 
treh deklic. Stela, Dolores in Sara, ob našem takratnem obi-
sku drobcene in krepke deklice, so dopolnile prvo leto. Punce 
so neverjetne, nasmejane, dobrovoljne in radovedne, prav 
nič boječe novih obrazov, pa tudi že mobilne, saj se plazijo 
in hodijo ob opori. Prav na rojstni dan jih je obiskal njihov 
boter, sicer družinski prijatelj, župan Ivan Molan s sodelav-
kama Jasmino Molan in Lavro Kreačič in trojčicam prinesel 
darilo. S. V.

Leto	dni	globoških	trojčic	

Trojčice s starši in botrom županom

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 22. oktober je bil na leskovški 
osnovni šoli in tamkajšnji enoti vrtca prazničen, saj so se 
otroci, tako sedanje generacije kot mnoge prejšnje, nji-
hovi starši in kolektiv v popoldanskih urah družno pove-
selili ob 40-letnem jubileju vrtca. Ob praznovanju so na 
ogled postavili tudi fotografsko razstavo, po kulturnem 
programu pa je sledilo še družabno in prijetno srečanje.

Kot je dejal ravnatelj šole Anton Bizjak, je vrtec vse od ustano-
vitve dopolnil lepa in preživel pestra leta. Najprej je deloval v 

prostorih leskovškega gasilskega doma, povsem na svojih tleh in 
na novo pa zaživel leta 1976, ko je bil ob novi šoli zgrajen tudi 
samostojen objekt vrtca. In kakor je poudaril, v slednjem že vr-
sto let z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic kot edini 
vrtec v občini uspešno izvajajo metodo Korak za korakom, ki je 
usmerjena k razvoju prav vsakega posameznega otroka, da ti pre-
ko igre in podanega znanja pridobijo nove sposobnosti, spretno-
sti in znanje. A tudi 33 let stari prostori pri osnovni šoli so postali 
pretesni in premajhni, da bi sprejeli ves podmladek v kraju, saj 
je na čakalni listi za sprejem v vrtec kar preko 20 otrok, zato se 
že veselijo dodatnih prostorov, ki jih bo Občina Krško do nove-
ga šolskega leta uredila na 350 m2 površine v nekdanjem objek-
tu Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec.
Čestitkam ob jubileju se je pridružila tudi krška podžupanja Ana 
Somrak, ki se je ob tem spomnila na pokojno domačinko in po-
budnico ustanovitve vrtca v Leskovcu Rezi Pirc, ki je kot neu-
morna aktivistka in dolgoletna predsednica ZPM v občini uvedla 
vrsto mladinskih programov. Bojana Mavsar

Vse	najboljše,	Vrtec	Leskovec!

Kolektiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vseh enot 
leskovškega vrtca

Stroške pošiljanja krije založba!
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BOŠTANJ - Peta pesem in govorjena beseda sta se prepletali 
skozi bogat kulturni večer, ki se je odvijal 19. oktobra zvečer v 
boštanjskem TVD Partizanu, kjer je potekala predstavitev zbor-
nika »Bogastvo župnije Boštanj«, ki je izšel ob letošnji 500-le-

tnici boštanjske župnije. Uredila sta ga domačinka Marija Si-
mončič kot glavna urednica in boštanjski župnik Fonzi Žibert 
kot odgovorni urednik. Številne fotografije in besedila za zbor-
nik so prispevali zunanji avtorji in domačini, ki so skupaj z ure-
dniškim odborom sodelovali tudi pri predstavitvi bogate vsebi-
ne knjige o boštanjski župniji. Spremljajoči kulturni program 
so oblikovale domače pevske skupine. S skrbno izbranimi bese-
dami je celotno prireditev povezala v prekrasen šopek »žlah-
tnih misli« Jelka Gunstek.  S. R., foto: L. M.

Zbornik	o	župniji	Boštanj

Vsem avtorjem in domačinom se je za sodelovanje 
pri nastajanju zbornika »Bogastvo župnije Boštanj« 
zahvalil tudi odgovorni urednik Fonzi Žibert. 

Iščemo najemnika gostinskega lokala

Družba Petrol oddaja v najem delno opremljen gostinski lokal v sklopu bencinskega servisa 
Radeče, Hotemež 1, 1433  Radeče. 

Lokal sestavlja 23,86 m2 barske površine, 8,13 m2 skladiščnega prostora, 2,78 m2 prostorov 
osebja z WC. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih 
mest. 

Od bodočega najemnika se po potrebi pričakuje manjše investiranje v opremo lokala in 
ponudbo, ki mora vključevati predlog mesečne najemnine z eno mesečnim predplačilom.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol, d.d. Dunajska 50, 1527 Ljubljana, 
Sektor podpora maloprodaji, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« prispele v osmih 
dneh od objave tega obvestila.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 257 v času od 10. do 12. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega 
ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

Celoten projekt rekonstrukci-
je je precej zapletene nara-
ve, saj dela potekajo v celo-
ti v urbanem predelu Radeč, 
kar pa povzroča še dodatne te-
žave tako za izvajalce del kot 
uporabnike. Dejstvo je, da 
ni moč zagotoviti ustreznega 
obvoza v času izvajanja del, 
tako da rekonstrukcija poteka 
ob stalni prometni obremeni-
tvi polovice cestišča. Tudi če 
sodimo po sami projektni reši-
tvi, le-ta predvideva komple-
ksno urejanje, ki vsebuje ru-
šitev stanovanjskega objekta, 
odstranitev in vgradnjo nove 
voziščne konstrukcije, vključ-
no z meteorno kanalizacijo, 
izgradnjo novega hodnika za 
pešce na celotni dolžini trase, 
obnovo oziroma vgradnjo po-
trebne komunalne infrastruk-
ture (CATV, Telekom, Elektro, 
T2 ipd.), zamenjavo obstoječe 

Jesen	menja	barve	narave,	Titova	ulica	
pa	počasi	dobiva	svojo	novo	podobo
Mineva leto dni, od kar sta podjetji CM Celje d.d. in Gradnje d.o.o. Boštanj pričeli s pripravljalnimi deli na regionalni 
cesti R3/665 1191 Velika Reka – Radeče, natančneje na odseku ceste skozi Radeče, ki je občanom Radeč poznan pod 
imenom Titova ulica. Izvajanje investicije, katere investitor je Direkcija Republike Slovenije za ceste, sofinancer pa 
Občina Radeče, se je pričelo na lokaciji pod delom stare Njivške ceste, kjer je bil zgrajen podporni zid, ki je nakazal 
prve obrise bodoče ureditve Titove ulice ter novega cestnega priključka Njivške ceste.

javne razsvetljave z novo ter 
izgradnjo kamnitih zložb, pod-
pornih in parapetnih zidov, po-
trebnih za zaščito ceste in sta-
novanjskih objektov ob cesti. 

Ob tem poteka vzporedno še 
izgradnja meteorne in fekalne 
kanalizacije ter obnova oziro-
ma zamenjava vodovodnih pri-
ključkov. To vse narekuje izje-

mno usklajeno izvajanje del, 
saj manevrskega prostora za-
radi omejitev, ki jih predsta-
vljata tip obstoječe pozidave 
in vodotok Sopota, ni.

Trenutno je realiziranih okoli 
70 odsotkov predvidenih grad-
benih del, na novo pa je že 
asfaltirano cestišče v dolžini 
1220 metrov, pri čemer ce-
lotna rekonstrukcija poteka 
v dolžini 1800 metrov. Glede 
na dosedanjo dinamiko del, ki 
sledi začrtanemu terminske-
mu načrtu, ob upoštevanju 
predpostavke, da bo tudi vre-
me še naprej naklonjeno izva-
jalcem in v kolikor na preo-
stalem delu trase ne bi prišlo 
do kakšnih dodatnih nepredvi-
denih del, bo projekt uspešno 
dokončan do pogodbeno dolo-
čenega roka, t. j. 30. novem-
bra 2009.

obvestilo 
uporabnikom 
nepremičnine s parc. 
št. 572/16, k.o. 
raDeče

Občina Radeče obvešča vse 
občanke in občane, ki obde-
lujete ali ste v preteklosti 
obdelovali vrtove na VPD-ju, 
na parc. št. 572/16, k.o. Ra-
deče, to je na parceli pred 
stanovanjskim blokom Pot 
na brod 12, Radeče, da se 
najkasneje do 6. 11. 2009, 
v času uradnih ur, zglasite v 
vložišču Občine Radeče. Vsi 
tisti, ki imate v zvezi s tem 
sklenjeno pogodbo oz. kakr-
šnokoli drugo listino, jo pri-
nesite s seboj!

vračilo vlaganj v 
javno telekomuni-
kacijsko omrežje v 
občini raDeče

Vse upravičence za vračilo 
vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje v Občini 
Radeče, ki so zahtevke vlo-
žili preko KS JAGNJENICA in 
KS RADEČE: TK linija Jelo-
vo – Zavrate, TK linija Go-
reljce – Budna vas – Brunk 
– Novi grad – Jablanica, ob-
veščamo, da so ti zahtevki 
še v reševanju na Državnem 
pravobranilstvu RS, ki v tem 
postopku zastopa Republiko 
Slovenijo. Upravičenci bodo 
o rešitvi navedenih zahtev-
kov obveščeni na krajevno 
običajen način.

Dela na Titovi ulici (Foto: Občina Radeče)

Tako kot pretekli dve leti so 
tudi letos vrli organizatorji  
izbrali in podelili priznanja 
za najtežjo in najizvirnej-
šo bučo ter za najlepši aran-
žma iz buč. Tretjo nagrado 
za »bučni« aranžma je pre-
jela družina Musar za zani-
miv voz pijančkov, drugo na-
grado je osvojilo PGD Veliki 
Cirnik za postavitev gasilske 
enote v akciji, prva nagrada 
pa je pripadla vaščanom na-
selja Potok v neposredni bli-
žini Šentjanža, ki so iz buč 
naredili kmečko družino z 
otroki pri oranju na star na-
čin. Nagrado za najizvirnejšo 
bučo »Labodji spev« sta pre-
jela Jože in Ruša Kotnik iz 
Breškega pri Šentjanžu. Naj-
težjo bučo je pridelal Janez 
Košar z Žigarskega Vrha pri 
Sevnici, tehtala je 100 kilo-
gramov. Med domačini v Šen-
tjanžu sta se z najtežjo bučo 
predstavila zakonca Marija 
in Franc Kovač, njuna buča 
je tehtala 83 kilogramov.
 
Na zaključni prireditvi so 
se predstavila tudi številna 
društva, ki delujejo v sevni-
ški občini: Krekova konjeni-
ca Šentjanž, Kolesarsko dru-
štvo Sevnica, društvo Hrast 
iz Tržišča, PGD Veliki Cirnik, 
Šentjanž in Tržišče, sevniške 
mažoretke, Boštanjski fan-
tje, Mlade žurerke iz Trži-
šča in Folklorno društvo Raz-
bor, z unikatnimi izdelki pa  
so se na posebej za to prilo-
žnost postavljenih stojnicah 
predstavila še mnoga ostala 
društva iz sevniške občine. 
Po zaključenem programu so 
Aktiv kmečkih žena Budna 
vas in Društvo vinogradni-
kov Šentjanž v sodelovanju 
z ostalimi društvi ponudili 
različne prigrizke iz buč ter 
ostale domače dobrote, med 
katerimi je bilo tudi izvrstno 

Zaključek	tretje	Bučarijade	
v	Šentjanžu
ŠENTJANŽ - V hladnem jesenskem dopoldnevu 18. oktobra se je v Šentjanžu na Dolenjskem zaključi-
la letošnja tretja Bučarijada – turistična, etnološka, kulinarična in slikarska prireditev, ki je v kraj vabi-
la vse od sredine septembra. 

pecivo iz medu ter medica. 
Tople jedi iz buč je na pri-
reditvenem prostoru pridno 
pripravljal potrpežljivi kuhar 
Janez. Med povabljenimi go-

sti je bila letošnja cvičkova 
princesa Vesna Perko iz Šen-
tjanža ter lanskoletni in leto-
šnji kralj cvička Janez Col-
nar s Trške gore pri Novem 

mestu in Andrej Tratar iz Tr-
žišča. Obiskovalce so pozdra-
vili: predsednik KS Šentjanž 
Ivan Orešnik, podžupanja 
občine Sevnica Breda Dre-
nek Sotošek, predsednica 
TZO Cvetka Jazbec in pred-
sednica TD Šentjanž Petra 
Majcen, ki je bila tudi mo-
deratorka prireditve. V sej-
ni sobi tamkajšnjega krajev-
nega urada so obiskovalci ob 
ogledu letošnjih umetniških 
del z likovne kolonije Por-
tal Ana 2009, ki je potekala 
v okviru tradicionalne Buča-
rijade v mesecu oktobru, iz-
rekli veliko pohval. 
 Smilja Radi, 
 foto: P. Biderman

Družina Musar je za zanimiv voz pijančkov osvojila na 
šentjanški Bučarijadi tretjo nagrado.

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

KRŠKO - Z namenom povečati participacijo Romov v družbi, 
še predvsem mladih, so v krškem Društvu zaveznikov mehke-
ga pristanka ob podpori Evropskega socialnega sklada v letu 
2008 začeli s projektom „Vključevanje Romov v javno življe-
nje preko medijev. Vanj se je 
vključilo šest pripadnikov rom-
ske manjšine, ki so v društvu 
preko organiziranih delavnic in 
kar 450 ur praktičnih vaj pri-
dobili osnovna znanja za pro-
dukcijo kratkih filmov oziro-
ma televizijskih prispevkov. V 
obdobju enega leta so posneli 
kar okoli deset kratkih filmov 
in reportaž, med njimi sta vidne dosežke in priznanja preje-
li 18-letna Martina Hudorovič in 11-letna Silvija Hudorovič 
z Drnovega. Martinin film »Babica mi je povedala« je bil na-
mreč uvrščen v ožji izbor filmov Stranger festivala v Amster-
damu, v Gdansku pa je isti film na svetovnem tekmovanju 
neodvisnih filmskih avtorjev v konkurenci več sto filmov pre-
jel celo bronasto medaljo. To je Martino še dodatno vzpod-
budilo, da se bo, kakor pravi, po končanem srednješolskem 
izobraževanju, je dijakinja 4. letnika vrtnarske srednje šole 
v Novem mestu, posvetila študiju novinarstva. Ob njenem 
ustvarjalnem delu pa je še posebej razveseljivo, da so ji ve-
liko podpore izkazali tako v krogu družine kot tudi sošolci in 
profesorji. Po stopinjah svoje sestrične gre tudi Silvija, ki se 
je pred dvema tednoma udeležila v Izoli delavnic za najmlaj-
še filmske ustvarjalce.  B. M.

Nagrajen	film	Martine	
Hudorovič

Martina in Silvija 
Hudorovič
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lokalno partnerstvo krško

Več podatkov o svoji bodo-
či zaposlitvi Ostrelič ni želel 
razkriti, razen tega, da na-
merava še naprej kot poslov-
ni partner sodelovati s posa-
vskimi družbami. „Odločitev 
ni posledica pomanjkanja iz-
zivov, ampak moje osebne že-
lje, da svoje znanje in oseb-
nost preizkusim v realnem 
sektorju. Ocenjujem, da smo 
v triletnem skupnem delova-
nju in upravljanju RRA Posav-
je dosegli glavnino ciljev, ki 
smo si jih postavili na začet-
ku mandata,“ je dejal Ostre-
lič, ki je mandat direktorja 
nastopil v letu 2006, iztekel 
pa bi se mu oktobra 2010. 
Ob tem je dejal, da se konec 
tega meseca zaključuje tudi 
glavnina programov, ki so jih 
ob njegovem prihodu v letu 
2006 prijavili na javne razpise 
za črpanje sredstev iz naslo-
va regionalnih razvojnih pro-
gramov. 

V nasprotju s podatki Služ-
be vlade za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj iz 
meseca avgusta letos, po ka-
terih naj bi bila Spodnjepo-
savska regija med dvanajsti-
mi slovenskimi statističnimi 
regijami najmanj učinkovi-
ta, je Ostrelič zatrdil, da so 
do tedaj zajeti podatki sicer 
pravilni, a ne povsem mero-

Direktor	RRA	Posavje	
zapušča	javni	sektor	
KRŠKO – 15. oktobra je na tiskovni konferenci, ki so jo pripravili na Regionalni ra-
zvojni agenciji Posavje, njen dosedanji direktor Robert Ostrelič seznanil novinarje 
s svojo odločitvijo, da nadaljuje poklicno pot v gospodarski dejavnosti izven Posav-
ja, in sicer na vodstvenem položaju v zasebnem sektorju na področju energetike. 

dajni, saj naj bi posavske ob-
čine glavnino zahtevkov po 
črpanju sredstev oddale do 
konca septembra letos, za-

radi česar naj bi bil odsto-
tek počrpanih sredstev viden 
šele čez nekaj mesecev. Po 
njegovih besedah naj bi de-
lež počrpanih sredstev zna-
šal okoli 72 % in ne 32 %, kot 
je navedla Služba Vlade RS 
za lokalno samoupravo in re-
gionalni razvoj.

Do imenovanja novega direk-
torja je Upravni odbor RRA 
Posavje funkcijo vršilca dol-

žnosti zaupal Marku Kovači-
ču, svetovalcu za področje 
infrastrukture, okolja in pro-
stora na RRA. Zainteresirani 

kandidati za mesto direktor-
ja so morali vloge oddati do 
23. oktobra, v teh dneh pa 
naj bi vloge obravnaval tudi 
upravni odbor RRA, ki bo iz-
branega kandidata v nada-
ljevanju predlagal v potrdi-
tev občinskim svetom občin 
Krško, Sevnica, Brežice, Ko-
stanjevica na Krki, Radeče in 
Bistrica ob Sotli. 

 Bojana Mavsar

Marko Kovačič (levo) kot v.d. direktorja ni želel 
razkriti, če bo kandidiral za mesto direktorja, kakor 
je bil okoli svoje bodoče zaposlitve redkobeseden tudi 
Robert Ostrelič, ki se mu odpovedni rok izteče sredi 
prihodnjega meseca.

KRŠKO - Sevniška Območ-
na služba Zavoda RS za za-
poslovanje je 23. oktobra 
v krškem hotelu predstavi-
la novosti in bistvene spre-
membe na področju izvaja-
nja javnih del v naslednjem 
letu. Z njimi so seznanili 
tako potencialne kot nove 
izvajalce in na posvet pova-
bili tudi predstavnike posa-
vskih občin. 

Prvi rok za prijave tistih, ki 
bi z javnimi deli radi začeli 
1. januarja 2010, se izteče 6. 
novembra. Sevniška območ-
na služba ima na voljo 720 
tisoč evrov, kar je tretjina 
več kot doslej, vendar tudi 
letošnjih niso porabili v ce-
loti. Direktor Območne služ-
be Anton Koren je pojasnil, 
da težko pridobijo nove no-
silce javnih del, navedel pa 
različne vzroke, od obsežne 
papirologije do nezaintere-
siranosti ali nepripravljeno-
sti sofinanciranja, čeprav ob-
stajajo tudi programi, ki jih 
Zavod lahko v celoti krije. 
Koren je predstavil stanje 
brezposelnosti, kjer so že 
septembra presegli predvi-
denih 3.400 brezposelnih na 
letni ravni, zdaj je v eviden-
ci okoli 3.700 oseb, kar je v 
primerjali z lanskih decem-
brom tisoč oz. 28 % več (na 
državni ravni je porast 33 %). 
Boji se, da bo do konca leta 
še sto ali dvesto brezposelnih 
več. Tudi zato so v Posavju 
dobrodošli ukrepi aktivne po-
litike zaposlovanja, eden ta-
kih so tudi javna dela, v ka-
tera je letos vključenih 133 
oseb, štiri manj kot lani. 
 S. V. 

Šteje	vsaka	
zaposlitev Inštitut	za	javno	upravo	

pripravlja	pravne	podlage	
za	določitev	kriterijev	rabe	

nadomestil
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 
na podlagi projektne naloge, ki jo je potrdila delovna 
skupina v okviru Lokalnega partnerstva Krško, pripravlja 
analizo možnih pravnih rešitev za uvedbo individualne 
rabe nadomestil za omejeno rabo prostora v Občini Kr-
ško. V okviru mnenja bodo pripravljene pravne podlage 
za izvedbo izbrane rešitve ter določeni kriteriji.

V okviru Lokalnega partnerstva Krško je bila oblikovana 
posebna delovna skupina z namenom, da se opredeli do 
zahtev prebivalcev Občine Krško glede individualne rabe 
nadomestil za omejeno rabo prostora. Osnovna ideja je, 
da se rešitev tega problema poskuša najti v okviru nor-
modajnih pristojnosti Občine Krško ter v okviru sredstev, 
ki jih občina prejema oziroma jih bo prejemala (skupaj 
z odlagališčem NSRAO) iz naslova nadomestil za omeje-
no rabo prostora. Da bi se delovna skupina sploh lahko 
opredelila do teh zahtev prebivalcev in predlogov reši-
tev, je treba predhodno poiskati odgovore na dve ključ-
ni pravni vprašanji, in sicer: ali v okviru veljavne zako-
nodaje obstaja pravna podlaga za uvedbo individualne 
rabe nadomestil, tako da se del sredstev, ki jih občina 
prejema iz naslova nadomestil za omejeno rabo prosto-
ra, nameni za razdelitev med individualne upravičence? 
In če pravna podlaga obstaja, na kakšen način bi se dalo 
urediti sistem razdeljevanja sredstev med individualne 
upravičence in na podlagi kakšnih kriterijev?

Inštitut je pred meseci že zaključil z mnenjem za prvo 
fazo projektne naloge, ki se je nanašala na preveritev 
pravnih podlag. V tem mesecu pa je delovna skupina 
že obravnavala osnutek mnenja za drugo fazo, torej na 
kakšen način bi bilo možno urediti sistem. V tej fazi je 
posebna pozornost namenjena jasnim in enakopravnim 
merilom za določitev kroga upravičencev do individu-
alne rabe nadomestil. V osnutku mnenja, ki ga bo po 
razpravi dopolnil do začetka novembra, je Inštitut tako 
opredelil statusne in teritorialne kriterije. Predlagana 
shema bo namreč morala upoštevati temeljna ustavna 
načela, med katerimi je še posebej izpostavljeno na-
čelo enakosti.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE KRŠKO
projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda na povodju Spodnje Save

Projekt delno financira

Evropska unija

Kohezijski sklad

Projekt delno financira

Republika Slovenija

Priprave na investicijo in prvi kontakti s 
takratnim Ministrstvom za okolje, prostor 
in energijo so se začeli že v letu 1999. 
Evropska sredstva so bila pridobljena na 
osnovi vloge za sofinanciranje, ki je bila 
junija 2002 preko ministrstva posredovana 
Evropski komisiji. Predstavniki Evropske 
komisije so nato skupaj s predstavniki 
Evropske investicijske banke preverjali 
upravičenost projekta. V Posavju so bili 
septembra 2002. Projekt je bil pozitivno 
ocenjen ter novembra 2002 odobren na 

Odboru ISPA v Bruslju (Management 
Committee ISPA.) Finančni memorandum 
je bil podpisan decembra 2002 v Bruslju 
in januarja 2003 v Ljubljani. Gradbena 
dela so potekala v letih 2006 do 2009.  

V občini Krško je v okviru projekta 
izgradnje kanalizacijskega omrežja 
Krško zgrajen primarni kanalizacijski 
vod v dolžini 17,25 km, 6 zadrževalnih 
bazenov, 1 razbremenilnik in 12 črpališč. 
S tem bo obstoječi kanalizacijski sistem 

mesta in bližnje okolice, kjer živi 13.000 
ljudi, povezan s čistilno napravo v Vipapu.  

Izgradnja primarnega kanalizacijskega 
omrežja Krško je vzporedno omogočila 
celovito ureditev naselij Spodnji Stari 
Grad, Drnovo, Brege, Velika vas-Gorenja 
vas, Mrtvice, Vihre, Dolenja vas, Spodnja 
Libna in Pesje. Investicija urejanja naselij 
z novo kanalizacijo in ob tem obnovljeno 
infrastrukturo, vodovodnim omrežjem, 
javno razsvetljavo, cesto ter položenimi 

vodi za širokopasovne povezave celovito 
spreminja podobo urejenosti omenjenih 
krajev.

Skupna vrednost projekta odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda na povodju Spodnje 
Save -  Kanalizacija Krško je znašala 6 mio 
EUR, od tega sama izgradnja kanalizacije 
4,9 mio EUR. Iz Kohezijskega sklada EU 
je bilo zagotovljenih 42%, iz državnega 
proračuna 40% in iz občinskega proračuna 
18% potrebnih sredstev.

Ta projekt pomaga zmanjševati gospodarske in socialne 
razlike med državljani Evropske unije.
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Glasbo je posebej za to prilo-
žnost napisal skladatelj Tomaž 
Habe, skladbe je odpel MPZ 
Papirničar Jagnjenica s soli-
sti in ob spremljavi Godalnega 
orkestra Strunikat Radeče. Za 
odlično kostumografijo sta po-
skrbeli Suzana Pinosa in Maja 
Blaj, skupini igralcev pa se je 
pridružilo tudi Folklorno dru-
štvo Brusači ter Otroška gleda-
liška skupina Drejčki.

V sami predstavi je sodelovalo 
več kot sedemdeset nastopa-
jočih, ki so obiskovalce z dina-
mično igro odpeljali v skrivno-
stni svet rokovnjačev – vojaških 
begunov ali dezerterjev, ki jim 
dolga vojaška služba (7 ali več 
let) v času Napoleonovih Ilir-
skih provinc na slovenskih tleh 
ni bila všeč. Zavetje so našli v 
osrčju temnih slovenskih goz-
dov, kjer so živeli v trdno ure-
jeni skupnosti, v kateri so bile 
tudi ženske in otroci. Rokov-
njači, ki niso kmetovali niti 
niso delali kako drugače, so 

Gledališki	spektakel	
Rokovnjači	v	Radečah
RADEČE - Gledališko društvo Radeče je 18. oktobra v tamkajšnji športni dvorani pripravilo gledališki 
spektakel pod naslovom Rokovnjači, ki je nastal na podlagi literarne predloge dveh priznanih sloven-
skih pisateljev – Jurčiča in Kersnika. Predstavo je režiral in zanjo pripravil tudi scenarij likovni ume-
tnik, igralec, violinist in član nekdanjega Mladinskega gledališča Radeče Bojan Sumrak, ki je poskrbel 
tudi za dih jemajočo scensko postavitev. 

bili odvisni od lastne iznajdlji-
vosti. Poglavar rokovnjačev, ki 
so živeli v okolici Kamnika, je 
bil Groga (Mitja Kočevar). Ži-
vel je dvojno življenje - pod-
nevi kot premožen kmečki fant 
Nande,  ponoči kot rokovnjaški 
poglavar Groga, ki so mu mno-
gi pripisovali tudi nadnaravne 
moči, zato so se ga vsi bali in 
spoštovali hkrati. V vasi, kjer 
je podnevi živel, si je našel 

nevesto – čedno kmečko dekle 
Polonco (Vesna Močilar). 

Gledališki spektakel se je za-
čel na semenji dan v Kamni-
ku. Na sramotilnem stebru 
je stal privezan berač Tomaž 
(Dejan Počivalšek). Okoli vra-
tu je imel zvezano tablico, na 
kateri je pisalo, da je tat. Mi-
moidoči so se zbirali okoli nje-
ga, ga gledali in ga poniževa-

li… Zaključek zgodbe, v kateri 
ni manjkalo spletk in za ka-
tere je bil kriv pretkani vaški 
pijanček Blaž Mozol (Bojan 
Sumrak), je bil srečen – ro-
kovnjači, ki so uspeli pridobi-
ti veliko bogastvo, so skupaj s 
svojim poglavarjem in njegovi 
lepo ženo odšli živet na tuje, 
kjer jih ni nihče poznal.

Obiskovalci, ki so do zadnjega 
kotička napolnili športno dvo-
rano v Radečah, so s skoraj de-
setminutnim aplavzom nagra-
dili vse sodelujoče v dve uri 
trajajočem gledališkem spek-
taklu, nastopajoči pa so se na 
koncu zahvalili s posebnim da-
rilom še predsednici Gledali-
škega društva Radeče in vod-
ji gledališkega spektakla Saši 
Plevel. Radeški gledališčniki 
bodo 21. novembra z Rokov-
njači gostovali na dobrodel-
ni prireditvi »Ohranimo iskri-
ce v očeh« v sevniški športni 
dvorani.
 Smilja Radi, foto: P. B.

Predsednica Gledališkega društva Radeče Saša Plevel je 
po zaključeni predstavi predstavila nastopajoče.

OREHOVO - Na zgledno urejeni ribiški tekmovalni trasi na 
Orehovem je potekalo zadnji vikend v mesecu septembru 
državno tekmovanje v ribolovu v slovenski B ligi in 11. ok-
tobra že 16. ribiško tekmovanje za grb občine Sevnica. Sep-
tembrskega državnega tekmovanja v lovu rib s plovcem se 
je udeležilo 12 ekip s po petimi člani – tekmovalo je 60 špor-
tnih ribičev iz celotne Slovenije. Na koncu je slavila ekipa RD 

Sevnica, ki ji je z 276 točkami uspel preboj v državno A ligo. 
Za člane RD Sevnica predstavlja vstop v državno A ligo nov 
izziv, nova znanstva, nove tekme. Trudili se bodo, da bodo 
ostali med najboljšimi 12 ekipami v Sloveniji; skušali bodo 
osvojiti tudi prvo mesto v A ligi, saj jih lahko le-to pripelje 
do tekmovanja na svetovnem ribiškem prvenstvu. Zmago-
valno ekipo Sevničanov so sestavljali: Ludvik Korak, Julij 
Glavan, Stane Plazar, Boris Krajnc, Toni Stritar in Viki Ko-
šar. Na že tradicionalnem ribiškem tekmovanju za grb obči-
ne Sevnica je slavila tričlanska ekipa RD Brestanica v sesta-
vu: Franc Štefanič, Srečko Lamut in Tomi Štefanič. Ekipa 
je osvojila lesen prehodni pokal z grbom občine Sevnica, ki 
ji ga je podelil sevniški župan Srečko Ocvirk.  S. R.

RD	Sevnica	v	državni	A	ligi

Uspešna peterica ribičev RD Sevnica s predsednikom 
Sandijem Kosmačem

KRŠKO – Krško „Sožitje“, gre za društvo, v katerem nudijo z 
izobraževanjem in raznimi aktivnostmi pomoč osebam z mo-
tnjami v duševnem razvoju in njihovim svojcem, deluje na 
območju občin Krško in Kostanjevica na Krki že 41 leto. Za iz-
vajanje programov, preko katerih skušajo poiskati in izvajati 

sistemske rešitve za osebe z motnjami v duševnem razvoju 
v lokalnem okolju tako na področju zdravstva, kot tudi izo-
braževanja od predšolske vzgoje dalje, varstva in zaposlova-
nja, ob tem pa tudi poskrbeti za njihovo kakovost življenja, 
so, kakor poudarja dolgoletni predsednik Dane Mižigoj, ne-
pogrešljive prostovoljke – spremljevalke. Slednje pod vod-
stvom Angelce Druškovič prevzamejo razne zadolžitve tudi 
na nivoju Zveze Sožitje, zaradi česar so se jim v društvu za-
hvalili s priznanji. 25. septembra so jih prejele Nada Selič, 
Ivanka Cotar, Anica Kelher, Angelca Druškovič, Štefka Ci-
merman in v odsotnosti Marija Uršič.   B. M.

Nagrajene	prostovoljke	Sožitja

S priznanjem Sožitja v rokah (od leve proti desni): Nada 
Selič, Ivanka Cota, Anica Kelher, Angelca Druškovič in 
Štefka Cimperman, zadaj pa stojita Angelca Perec in 
Marija Medvešek.

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



Posavski obzornik - leto XIII, številka 22, četrtek, 29. 10. 2009 PRAZNIK OBČINE SEVNICA 9

Spoštovane Sevničanke in Sevničani!

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 Sevnica, 

dragi sosedje!

Je čas dela in je čas praznovanja, pogled nazaj, 
na dosežene uspehe in uresničene načrte. 

Z dobrimi idejami in zavzetim delom 
je mogoče ustvarjati življenje, ki je v ponos 

in veselje vseh vaših občank in občanov. 
To je pomembno poslanstvo in želimo vam, 

da bi ga uspešno opravljali tudi v bodoče. 

Iskrene čestitke ob prazniku, z željo, da bi dobre 
medsosedske odnose ohranjali tudi v bodoče.

 Franc Bogovič,
          župan občine Krško

               s sodelavci

Ponedeljek, 2. novembra, do ponedeljka, 30. novembra
v odpiralnem času Knjižnice Sevnica

• Razstava izdelkov Varstveno delovnega centra Krško–
Leskovec, enote Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, 
enota Sevnica

v odpiralnem času Knjižnice Sevnica
• Priložnostna razstava ob 50-letnici  
ustanovitve občinske ljudske knjižnice

Knjižnica Sevnica

v odpiralnem času Knjižnice Sevnica
• Razstava fotografij avtorja Ljuba Motoreta  

v knjigah o Sevnici
Knjižnica Sevnica

Torek, 3. novembra,
ob 11. uri na Gradu Sevnica

• Novinarska konferenca župana
Občina Sevnica

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
• Literarni večer z odprtjem razstave Rudija Stoparja

Knjižnica Sevnica

Sreda, 4. novembra,
ob 19. uri v Lekos Galeriji Ana

• »Življenje kamenčkov« - odprtje razstave Nataše Žičkar
Lekos Galerija Ana

Četrtek, 5. novembra,
ob 19. uri v Lekos Galeriji Ana

• »Sevnica – stoletje na razglednicah« -  
predstavitev knjige avtorja Zorana Zeliča

Zavod Neviodunum Krško

Petek, 6. novembra,
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica

• OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA  
S PODELITVIJO PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM

Občina Sevnica

ob 18. uri v kapeli cerkve sv. Helene  
v Loki pri Zidanem Mostu

• »Kamen na kamen« - odprtje fotografske razstave 
Borisa Koteskega

KUD KreArt Loka pri Zidanem Mostu

Sobota, 7. novembra,
ob 10. uri v Domu krajanov Razbor

• »Kako se z mladostnikom pogovarjati o drogah?« - 
svetovalni pogovor

Zavod Pelikan Karitas, KŠTM Sevnica,  
Občina Sevnica, KŠTD Razbor

ob 11. uri v mali telovadnici pri OŠ Krmelj
• Ekipno tekmovanje v judu za najmlajše  

za pokal Občine Sevnica
Judo klub Olimpija Krmelj

ob 13.30 uri v Domu krajanov Razbor
• Zaključek akcije »Za mladost brez drog« -  
osrednja prireditev s kulturnim programom  

in strokovnim ogledom komune
Zavod Pelikan Karitas, KŠTM Sevnica,  

Občina Sevnica, KŠTD Razbor

ob 14. uri na parkirišču pri trgovini na Studencu
• »Martinovanje na Studencu« - povorka s prikazom 

vinogradniških opravil in običajev
Društvo vinogradnikov Studenec

ob 15.30 uri v šotoru pri Gostilni Janc
• Slovesnost ob 10-letnici Društva vinogradnikov Studenec 

s kulturnim programom in ansamblom Pogum
Društvo vinogradnikov Studenec

ob 18. uri v Salezijanskem mladinskem centru Sevnica
• Odprtje prenovljenih prostorov SMC Sevnica

Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica

Nedelja, 8. novembra,
ob 14. uri na Leskovcu

• Predaja vodovoda Zakal-Osreški Vrh-Leskovec in javne 
poti Leskovec-Kocutna v uporabo

Občina Sevnica, Krajevna skupnost Šentjanž

ob 15. uri v Športnem domu Sevnica
• Tretje državno kvalifikacijsko plesno tekmovanje  

v standardnih in latinsko ameriških plesih
Plesni klub Lukec Krško

Torek, 10. novembra,
ob 15.30 uri v učilnici Rdečega križa Sevnica

• Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo 
avtomatskega defibrilatorja

Območno združenje Rdečega križa Sevnica

ob 17. uri pri zavetišču pod sv. Rokom
• Srečanje ob tabornem ognju s slavnostnim odprtjem 

obnovljenih planinskih poti v občini Sevnica
Planinsko društvo Lisca Sevnica

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
• »Ukročena lepotica« - predstavitev zbornika o reki Savi 

z razstavo »Rad imam svojo reko« učencev podružnične 
šole Studenec

KŠTM Sevnica, Knjižnica Sevnica, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica – podružnica Studenec

Sreda, 11. novembra,
ob 11.11 uri na Gradu Sevnica

• Tradicionalno martinovanje Posavskega društva 
seniorjev, managerjev in strokovnjakov

Posavsko društvo seniorjev, managerjev in 
strokovnjakov Krško, pododbor Sevnica

ob 16. uri v jedilnici Lisce Sevnica
• »V Domu upokojencev Sevnica 30 let skupaj bogatimo 

življenje« - srečanje s svojci
Dom upokojencev Sevnica

Sreda, 11. novembra, do srede, 18. novembra,
od 9. do 17. ure v Domu upokojencev Sevnica

• Teden odprtih vrat v Domu upokojencev Sevnica
Dom upokojencev SevnicaPetek, 6. novembra,

ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica
• OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA  

S PODELITVIJO PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM
Občina Sevnica

PRIREDITVE	OB	PRAZNIKU	OBČINE	SEVNICA	2009

Občinski praznik običajno ohranja spomin na čase, 
ki predstavljajo pomemben del preteklosti in enega temeljnih 

kamnov gradnje sodobnih lokalnih skupnosti, kot jih poznamo 
danes. In četudi spomini postopoma bledijo, je odgovornost 
za ohranitev spominov na te čase na ramenih mladih rodov. 

Na ramenih teh rodov pa je tudi ohranjanje in krepitev zdravega 
rivalstva in dobrega medsosedskega sodelovanja, 

ki že vrsto let povezuje občini Sevnica in Radeče.

Naj tudi v prihodnje dobri medobčinski odnosi ne zamrejo 
in naj naši občini ne veže le skupna legi ob reki Savi, temveč 

uspešno gospodarsko, družbeno-politično in kulturno sobivanje.

Matjaž Han 
župan občine Radeče  

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

spoštovane članice in člani Občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam in 

občanom občine Sevnica!

Praznovanja so odlična priložnost 
za pregled opravljenega dela in prijetno 

druženje vseh občank in občanov. 
Sadovi vašega sodelovanja so vidni 

v lepo urejenem mestu in številnih vaseh 
ter društvih, ki skrbijo za kulturni 

in družabni utrip v občini. 

V prihodnje vam želim še mnogo 
uspehov na vseh področjih in uresničitev 

vseh zastavljenih ciljev. 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci
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Vsem občankam in občanom 
ter našim gostom iskreno čestitamo 

ob prazniku občine Sevnica.

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica!
 

Iskrene čestitke ob vašem prazniku.
Želimo vam prijetno praznovanje 

ter veliko osebnih in poslovnih uspehov.
 

Iskrene čestitke tudi prejemnikom 
občinskih nagrad in priznanj.

 
Občinski odbori

SDS Brežice, Krško in Sevnica

Kmečka zadruga Sevnica z. o. o. 
si s svojimi dejavnostmi prizadeva biti 

partner neposredno kmetom, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo  
in vsem prebivalcem, ki imajo posredne 

koristi od lokalnega kmetijstva, ker lahko 
uživajo v lokalno pridelani hrani 

in živijo v kultiviranem okolju 
obdelanih polj, vinogradov in sadovnjakov, 
pokošenih travnikov in popasenih pašnikov 

ter oskrbovanih gozdov.

Občanom Sevnice želimo, da se v 
lokalnem okolju dobro ter spoštovane 

počutijo, da zadružno kmetijstvo 
zaznavajo kot varnost, 

delavnost, skrbnost, solidarnost 
in tradicionalnost, 

ki nam omogočajo preživeti 
tudi v časih krize.

Naše vodilo so zadovoljne stranke, 
ki se vračajo - KZ Sevnica.

Savska c. 20 c, Sevnica
tel.: 07 816 36 00

Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 3, Sevnica, tel.: 07 81 627 60
Odpiralni čas: 

31.10. od 8.00 do 17.00 ure, 01.11. od 8.00 do 11.00 ure

Cvetlični butik, TC Mercator
Odpiralni čas: 

pon - pet: 8.00 - 20.00, sob.: 31.10.:  8.00 - 12.00, Ned. 1.11.: zaprto

Cvetlični butik Radeče, Ul. Milana Majcna 3, Radeče, tel.: 03 56 883 88
Odpiralni čas: 

Pon - Pet: 7.00 - 18.00, Sob.: 8.00 - 17.00, Ned.: 8.00 - 11.00

 Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica

Akcija:
Sadike vrtnic

P R I D R U Ž UJ E M O  S E  V Z P O D B U D N I M  VO Š Č I LO M  O B  P R A Z N I KU  O B Č I N E  S E V N I C A !

NIZKE GRADNJE BENCE

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

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

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

Čestitamo ob prazniku občine Sevnica!

IME S TRADICIJO

KOMUNALNE STORITVE

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

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

30
let
30
let

Pridružujemo se voščilom ob občinskem prazniku!

Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica
www.knjiznica-sevnica.si

OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE SEVNICA 
ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU!

Vsi, ki še niste člani naše knjižnice, vabljeni, 
da se pridružite številnim bralcem 
in obiskovalcem Knjižnice Sevnica

v tednu brezplačnega vpisa 
od petka, 20. novembra, do sobote, 28. novembra 2009 

v obratovalnem času knjižnice (v Sevnici in v Krmelju ter Loki).

V SKRBI ZA VAŠO VARNOST

Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega kot njegovo 
lastno prepričanje, da je naredil najboljše kar je mogel. 

(Mihailo Pupin)
 

V Domu upokojencev Sevnica 30 let skupaj 
bogatimo življenje in vas vabimo na teden 

odprtih vrat od 11. do 18. novembra!
 

Čestitamo ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko uspeha in medsebojnega razumevanja!

DOM UPOKOJENCEV
SEVNICA

SEVNICA - V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu je 
v tednu otroka potekala predpremierna uprizoritev gledališke 
predstave Prijatelji iz škatlice veselja, ki  jo je otrokom po-
darila skupina vzgojiteljic Vrtca Ciciban Sevnica, poimenova-
na »Bouhice«. Ži-
vahna gledališka 
predstava, prire-
jena po igri Luke 
Paljetka, je otro-
ke tudi z glasbe-
no-plesnimi vlož-
ki odpeljala v 
svet otroške na-
gajivosti, prvih 
iskric ljubezni in 
velikih strahov. 
V vlogi navihane 
Katke se je pred-
stavila Tanja Sor-
čan, nagajivega 
Jaka Kuštavca je odlično interpretirala Barbara Vovk, zvi-
ti Tarabas Barabas je bila Marjana Peša, pravljični lik naiv-
nega Capka je udejanila Sonja Bobek Simončič. Za polurno 
otroško gledališko predstavo, ob kateri so se otroci skupaj s 
starši odlično zabavali, so bile  igralke z režiserko Snježano 
Pungerčič, scenografom Bernardom Pungerčičem ter avtor-
jem glasbe Igorjem Karličem nagrajene z močnim in dolgim 
aplavzom, ki naj bo spodbuda za še kakšno podobno pred-
stavo. S. R.

Prijatelji	iz	škatlice	veselja

Capek (Sonja Bobek Simončič), Jakec 
(Barbara Vovk), režiserka Snježana 
Pungerčič, Katka (Tanja Sorčan) in 
Tarabas Barabas (Marjana Peša).
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Prebivalcem občine Sevnica 
čestitamo za praznik.

SEVNICA - Tretji vikend v oktobru je v MC 
Sevnica potekala dvodnevna likovna delav-
nica v organizaciji OI JSKD Sevnica, ki jo je 
vodila znana sevniška likovnica Jerca Šan-
tej. Uvodni del je bil sprostitveno-ustvar-
jalen ob glasbi, ob kateri so udeleženci 
delavnice z zaprtimi očmi risali različne 
oblike na bel list papirja. Uvodnemu delu 
je sledila izdelava barvne lestvice, kjer je 
bilo potrebno veliko potrpežljivosti, nasle-
dnji dan pa se je vsak udeleženec oz. ude-
leženka lotil izdelave samostojnih likovnih 
izdelkov. Likovna delavnica je bila uspešno 
izpeljana, zato organizator že razmišlja o 
njeni ponovitvi. S. R., foto: P. B.

Sevniška	avantura	barv

Udeleženci likovne delavnice
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Za nami je nekaj oktobrskih dni, ki so imeli že povsem novem-
brski navdih – po dolinah se je ovijala gosta megla, sivino nad 
pokrajino je tu pa tam razbil sončni žarek, pred hladom pa smo 
se poskrili v ogrevane prostore. Nekateri šele sedaj pospravljate 
odcveteno cvetje z balkonov, v zemljo smo vtaknili že veliko če-
bulic, vestno odstranjujemo odmrle dele trajnic in vodnih rastlin, 
vrtnice še kar kličejo po pozornosti in negi.

Glavna opravila na okrasnih površinah gredo torej h koncu, 
načrti za naslednje leto pa so večinoma že narejeni. Načrtovanje 
vam pomeni pravi izziv, ste nam mnogi dejali ob naših obiskih na 
terenu. Nekateri misli ženete do pomladi, drugi pa ste z željami že 
pri zgodnjem poletju. 

Komisija in novinarska ekipa na popotovanju  
po Posavju

Po dolgem in počez, povprek in nazaj, poti so nas vodile od Ča-
teža ob Savi do Okroglic, od Metnega Vrha do Gorice pri Krškem, 
od Podbočja do Malega Vrha, prevozili smo zanimive in čudovi-
tih razgledov ter pogledov polne poti v občinah Brežice, Krško, 
Sevnica, Radeče, malo sramežljivejša so bila letos področja občine 
Kostanjevica na Krki, a izbor je potekal prvič in možnosti, da se 
vrtnarji ostalih lepih krajev dokažejo, bo še dovolj. 

Po terenu smo hodili v dveh postavah, prva je bila novinarska 
ekipa, druga uradna komisija izbora. Oboji smo vedno doživljali 
izjemno prijetne trenutke med vami, z besedami ste nas popeljali 
skozi leta urejanja vaše okolice in rezultat tega so kratke zgodbe, 
utrinki iz vaših življenj, ki jih objavljamo v nadaljevanju časopisa. 

Že samo popotovanje bi lahko služilo za dober potopis. Dodo-
bra smo spoznavali tudi posavske ceste, ki so nas včasih, v krajih, 
ki so bolj oddaljeni od glavnih mest, presenetile z ozkostjo in pred-
vsem neoznačenostjo del na cesti. Luknja tu, odrezan asfalt tam, 
bagri in tovornjaki v polnem teku, predhodnih oznak, ki bi vozni-
ka opozorile, pa pogosto nikjer. Srečevali smo zanimiva, doma iz-
delana prevozna sredstva, včasih spotoma pobrali kakega pešca, 
da smo mu skrajšali del poti, če pa smo kje zgrešili kak odcep ali 
ovinek, ste nam vsi radi pomagali z nasveti, pa kjerkoli smo vas 
že zmotili – nekatere na njivah, druge v hlevih, tretje obtežene z 
vrečkami na poti iz trgovine, četrte hiteče v službe. 

Ko smo prispeli na cilj, k vrtnarjem, je veljalo predvsem eno: v 
sončnem vremenu ali močnih nalivih, vedno smo se srečevali in 
razhajali z nasmehom.

Zavzetost ljubiteljev cvetja 
nas je presenetila

Srečevali smo se v dveh 
različnih letnih časih, o dru-
gih pa so pričale vaše fotogra-
fije. Posavski ljubiteljski vrtnar-
ji ste marljivi. In zavzeti. Mnogi 
navdušeno vrtnarite in prisluhnete 
nasvetom, nekateri ste posebno do-
bri v oblikovanju in kombi-
niranju, drugi pa imate izje-
mno žilico za razmnoževanje 
rastlin. Nekateri poznate vse domače cvetličarne 
do potankosti in se ravnate tudi po določenih trendih, drugi ste 
v rastlinjake in cvetličarne zašli le nekajkrat, prenašate naprej 
rastlinske vrste svojih mam in se držite pretežno domače vzgoje. 
Vsak ima svoj način in pogosto je vaš trud težko primerjati, saj se 
vsak po svoje odlikujete. 

Veliki finale bo predvsem še eno prijetno druženje
Izbor bo dobil svojo krono na zaključni prireditvi, ki se bo odvi-

jala v četrtek, 12. novembra, ob 18. uri v Domu XIV. divizije 
na Senovem. Do dogodka nas ločuje le še nekaj dni! Čigav vrt je 
presenetil in čigav balkon je navdušil? Skupaj bomo tako skozi 
zabavni, glasbe in plesa polni program izvedeli, kdo izmed leto-
šnjih prijavljenih vrtnarjev je s svojimi dosežki posebej izstopal. 
Prireditev pripravljamo predvsem zato, da se bomo lahko srečali 
v prijetnem, sproščenem okolju, da bo zelena energija med nami 
zakrožila in nas navdahnila za nove vrtnarske podvige. Prijeten 
večer obeta veliko lepih spominov - kar si nedvomno zaslužite.

Veselimo se srečanja na Senovem! 

Več informacij o zaključni prireditvi
Na prireditev ste vabljeni vsi, ki imate cvetje radi, ne glede na 

to, ali ste v letošnjem izboru sodelovali, morda se boste za to še 
odločili v prihodnjih letih ali pa si preprosto želite doživeti zaklju-
ček tega največjega cvetličnega izbora Posavja v živo.

Več informacij o prireditvi in sodelujočih v zabavnem progra-
mu bomo objavljali v različnih medijih, glavne informacije pa bo-
ste našli tudi v Posavskem obzorniku, ki izzide na dan prireditve, 
12. novembra! 

Uredništvo

Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja,

Večinoma boste prihajali s svojimi prevozi, 
ker pa vemo, da je prevoz za nekatere ovira, bo 

do Senovega za zaključno prireditev organiziran 
avtobusni prevoz iz Brežic, Krškega in Sevnice. 

Za več informacij o brezplačnem avtobu-
snem prevozu in rezervaciji prostora nas pokli-

čite od 8. do 16. ure na telefon 07 49 05 780 
ali nam pišite preko elektronske pošte na  

marketing@posavje.info.

Strokovna komisija izbora med ogledom pri Petrišičevih
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Zinka Ameršek
Iz hiše Amerškovih se pogosto vije omamni vonj po peče-
nem kruhu. Peka domačih dobrot, posebej najrazličnejših 
vrst kruha, in cvetje sta namreč dve veliki ljubezni Zinke, 
ki se je na Metni Vrh priselila iz bližnjega Podvrha. V hiši, 
kjer živi šestčlanska družina, rože kukajo iz vsakega vo-
gala, balkon pa se šibi pod cvetjem. »Zjutraj, še preden 
grem v hlev k živini, so na prvem mestu moje rože,« nam z 
nasmehom, ko se spomni na svoje cvetje, pojasni Zinka. V 
okolici hiše se vidi, da ima Zinka rada tople, sončne barve, 
posebej rumeno in rdečo ter da ima očiten naravni dar za 
razmnoževanje rastlin. Od nekdaj čuti, kako mora prisluhni-
ti rastlinam, pove. Trideset glav živine, od tega enaindvajset 
krav molznic, ji seveda vzame veliko časa, prav tako ostala 
opravila in vinograd, a Zinka pravi, da je čas za rože prav-
zaprav njen čas, čas, ki ga posveti sebi in katerega ji ni žal: 
»Od majhnega sem rasla na zemlji. In rože so z mano ves 
čas. Namenim jim toliko pozornosti, kolikor ob opravilih 
zmorem. Cvetje pomeni tudi veliko veselje, zato naj vsak, ki 
srčno čuti željo po svojem cvetju, to željo uresniči!« 

Edi Blazevic
V družini Blaževič je cvetje kot zrak - rože morajo biti in pika. Za 
urejanje okolice je Edija navdušila mama, na srečo pa je spoznal tudi 
v cvetje in naravo zaljubljeno življenjsko sopotnico, s katero skupaj 
ustvarjata okoli hiše in stremita k pestrosti barv in oblik: »Včasih 
res kar tekmujeva, kaj bova kam posadila, kako bova uredila, katere 
barve izbrala. Vsak letni čas je prav poseben izziv.« Edi pojasni, da 
na balkonu in vrtu zakoncev Blaževič tako vidimo trud vsaj dveh 
družinskih članov. Odraščal je v sosednji hiši, starša ima tako še 
vedno blizu in jima pomaga pri vsakdanjih opravkih. Ko konča s 
službo, Edi je zaposlen pri Slovenskih železnicah, z veseljem prime 
za glasbilo. Navdušen glasbenik je z različnimi glasbenimi zasedbami 
razveseljeval številne ljubitelje glasbe. »Lepo je, ko z glasbo polepšaš 
dogodek, seveda. Ljudje so nas 
veseli in našo glasbo ohranijo v 
lepem spominu.« Edi je tudi ljubi-
telj barv: »Zelo rad imam barve, 
več kot jih je, bolje se počutim. 
Najraje bi imel vse pisano! Am-
pak pri cvetju z ženo sklepava 
kompromise, ona pa se raje od-
loča za elegantne kombinacije 
manjšega števila barv.« 

Lidija Omerzu
Ko se je Lidija pred 36 leti priselila na Mali Kamen na mo-
ževo kmetijo, je takoj pričela s sajenjem rož in urejanjem 
okolice. Cvetlice ima rada že od majhnega in pravi, da jim 
iz leta v leto posveča več pozornosti, še posebno, odkar ji 
je pred štirimi leti umrl mož. Najljubše so ji bršljanke, ki se 
pogumno zoperstavljajo tudi vetrovnemu vremenu, letos jih 
je na njenih oknih in balkonih cvetelo kar dvesto. Dela ima 
na pretek, saj skrbi za kmetijo, njive in vinograd, a kljub 
temu nikoli ne tarna. Zjutraj vedno najprej pregleda svoje 
pisane rožice, opravi dela v hlevu in se odpravi s sosedo 
na enourni sprehod. Rada posluša narodnozabavno glas-
bo, peče kruh, štrudelj, potico. »Pa palačinke, pa šmoren!« 
doda eden izmed njenih treh razigranih vnučkov. Lidija ima 
sina in hčerko, ki tudi kaže ljubezen in občutek za delo z 
rožami in jih z ljubeznijo vzgaja na bližnjem Senovem. Na 
gredicah, kjer sedaj mimoidoče pozdravljajo nežne mačice, 
se v drugih letnih časih bohotijo najrazličnejše cvetlice – od 
zvončkov, narcis, tulipanov, pa do barvitih dalij. Lidija nam 
še zaupa, da si sploh ne predstavlja, da bi ljudje živeli brez 
rož. »To je tako kot dan brez sonca,« pravi. 

Ida Glušic
V Spodnjih Mladetičih smo obiskali Ido. Od-
kar je brez službe, večino časa skupaj z mo-
žem posveti kmečkim opravilom. Ida ima po-
sebej rada balkonsko cvetje, sicer pa ji veliko 
pomenijo živali in ljubezen družine. Novope-
čena babica se je primožila v Spodnje Mlade-
tiče pred šestindvajstimi leti iz bližnjega kraja, 
Spodnjih Vodal. »Cvetje polepša vsako hišo. 
Že moja mama je rada skrbela za cvetje in to 
sem očitno podedovala,« pove Ida. Preživljala 
se je s šivanjem in seveda tudi danes spretno 
sešije kaj za vnuka. »Dokler mi bodo roke slu-
žile, bom lahko zašila kaj, še največje veselje 
je seveda razvajati naše najmlajše!« Prednjo 
stran hiše krasi palček s kanglico, zato vpra-
šamo, ali morda ponoči kaj zalije? »No, morda 
tudi. Z možem sva ga kupila na sejmu, takoj 
nama je padel v oči, no, sedaj pa vidim, da bo 
potreboval kakšno barvanje, čepica je že kar 
zbledela,« se zasmeji Ida. 

Janez Nuncic
Janeza Krčani poznajo - nekateri kot nekdanjega sokrajana, drugi zaradi nje-
govega dela, ko je skrbel in vodil izobraževanja o varstvu pri delu, tretji ga 
povezujejo s speedwayem. Danes vodi gostinski lokal na Okroglicah, kar pa 
se je pravzaprav zgodilo po naključju, ko je začel graditi hišo. »Gradili smo 
hišo, zraven uredili ribnik, mimoidoči pa so se vedno pogosteje ustavljali. Nato 
sem pomislil, da bi lahko bila to takšna točka, gostišče. In stvari so stekle, čas 
hiti, in drugo leto bomo imeli že 15 let gostinstva.« Janez pravi, da je skrb za 
cvetje lepo opravilo in da cvetje sodi k urejenosti vsakega objekta, pa naj bo 
to gostišče ali ne. Motorji so še vedno njegovo veselje, posebej pa ga veselijo 

živali, ki jih nima malo: »Živali imamo pa res 
kar nekaj. Naše živali so pravi ljubljenčki: 
imamo ponije, ribe, francoske mini ovce, ne-
kaj koz burske pasme, sedem psov različnih 
pasem. Pravzaprav sem ljubezen do urejeno-
sti, cvetja, vode in živali doživljal doma, v Krškem, in jo nosim s sabo že vse življenje.« 
Janez je delaven in poln energije, mimogrede se še pošali, da preprosto nima časa za 
bolezen, ker je vsak dan poln zgodb, ljudi in doživetij. Ob pripovedovanju o mlajših letih 
pa je poudaril, da bi si kljub hitenju, v katerega smo vsi tako ali drugače ujeti, morali 
znati vzeti čas za spomine in majhna veselja, pa naj bo to zvok motorjev, balkonsko 
cvetje, naklonjenost, ki jo izkazujejo živali, ali sproščeno druženje s sokrajani. 

lahko zares začne. V enem izmed korit je med našim obiskom 
zadovoljno predla muca, Rezi pa nam je ob pogledu na spečo 
mačko v smehu dodala, da so cvetlična korita očitno še na 
druge načine koristna. „Zdi se mi, da s cvetjem vse zaživi, pa 
tudi delo je lažje, ko te na dvorišču razveseli cvet, kajne?“   

Rezi Zonta
Rezi je kot ena izmed štirih sester odrasla na kmetiji, kjer 
so se posvečali predvsem vzreji živali, danes pa njene 
dneve prav tako zapolnjuje prašičereja. Prašički so sim-
bol domačije, celo palček na trati jezdi prašička, prašiči 
so tudi na prtih. Domačija družine Žonta je od nekdaj 
polna pisanega cvetja, predvsem surfinije so prave kra-
ljične posestva: „Prav ste opazili, surfinije nad hlevi, na 
kozolcu, ob hiši, povsod jih imamo. Najraje jih ima mož 
in resnično so čudovite in košate. Meni pa so posebej 
ljube vrtnice.“ Nasveti za nego rastlin prihajajo iz vseh 
strani, pri vsakodnevnih opravilih pa stopi skupaj vsa 
družina. Da so dnevi še prijetnejši, Rezi z veseljem preži-
vlja čas s članicami Društva kmečkih žena Arnika Svib-
no. Nedavno je Rezi gostila prijateljice na svoji domačiji 
in so pripravili prijeten večer ličkanja. „Včasih tolčemo 
orehe, drugič ličkamo, tretjič pečemo dobrote, tu in tam 
obiščemo kak zanimiv kraj, preprosto povedano - zdru-
žujemo koristno in zabavno, srčno se nasmejeno in si 
kakšno zapojemo!“ Ko otroke Rezi razvozi v šolo, se dan 
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Zavod Neviodunum Krško, uredništvo časopisa Posavski obzornik
vabi na 

ZAKLJUČNO PRIREDITEV
izbora NAJLEPŠI VRT IN BALKON POSAVJA 2009,

ki bo 

v četrtek, 12. novembra 2009, ob 18. uri
v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem.

V kulturno-zabavnem programu bodo sodelovali 
Plesno društvo IMANI Brežice, Plesna skupina Amine Pillich, 

Ansambel Brežiški flosarji, Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo in drugi.

Prireditev bomo pripravili v sodelovanju s Turističnim društvom Senovo
 in Osnovno šolo XIV. divizije Senovo.

Vabljeni ljubitelji cvetja in vsi ljudje dobre volje!

Jozica Mlakar
Jožica iz Rovišča pri Studencu ima izjemno rada prav vsako živo bitje - od rož, 
živali do ljudi. Odlikujeta jo toplina in čut za sočloveka, zato je služba v Domu 
upokojencev in oskrbovancev Impoljca kot nalašč zanjo. »V svojem delu zelo 
uživam, saj rada pomagam vsakemu, ki potrebuje pomoč. V službi je tako, a 
tudi doma. Vsi imamo radi našo belo muco, ki je resda gluha, a tako bistra in 
spretna, da sem nanjo zelo ponosna.« Poleg mačk imajo še pse, prašiče, koko-
ši. Mož, ki je avtomehanik in ima popoldansko obrt, jo pri njenem delu podpira 
in, če le utegne, ji tudi pomaga. Jožičina nesebična ljubezen se odraža tudi na 
njenih oknih in balkonih, ki so polni cvetočih bršljank, tu in tam pa se smejijo 
tudi črnooke suzane in drugo cvetje. Hčerka in sin sta se 
že nalezla mamine energije, gotovo pa tudi skrbi za cvetje. 
„Moja najljubša barva? Recimo da rdeča, čeprav imam tudi 
sončno rumeno tako rada, no, pa saj ste že opazili, da so 
mi všeč elegantne tunbergije, ki poleti tako obilno cvetijo!“ 
Jožica bo za cvetje skrbela še naprej, saj jo pogled na bal-
konske rože vedno znova očara in razveseli. 

Martina Zibert
Na vasi Jelenik ne manjka pridnih ročic. 
Dokaz za to je tudi Martina z družino. 
Ljubezen jo je na Jelenik pripeljala iz vasi Brlog, kjer je bila eden 
izmed treh otrok, danes pa ima tudi ona tri otroke, dve hčerki in 
triletnega sina. Službo je zamenjala za skrb za domačijo in svoj čas 
posvetila vzgoji otrok. Že na prvi pogled opazimo, da se domačija 
Žibertovih ves čas razvija, pri tem pa pomagajo vsi družinski člani. 
»Kako si popestrim dan? No, dela je veliko, ko je narejeno vse v hle-
vu in v vinogradu, pa rada kaj spečem, poslušam glasbo, sicer pa je 
mali zdaj že tako živahen, da ga je polna hiša in da je precej tekanja 
za njim. Vse to je eno veselje, od časa, ko negujem svoje rože, do 
časa, preživetega z otroki.« Urejenost cenita oba z možem, ideje 
za urejanje okolice pa Martina črpa iz zgledov – ko se kam pelje, 
radovedno opazuje urejenost vrtov, včasih pobrska za kak nasvet o 
ravnanju s cvetlicami tudi v kaki reviji, prava zakladnica nasvetov 
pa postaja najstarejša hči, ki obiskuje kmetijsko šolo. »Rože so za 
vsakogar! Tudi za mlade, na kar včasih kar pozabimo. Cvetje je 
res ena velika sprostitev in bi kot taka gotovo koristila mladim, ki 
vsakodnevno potrebujejo sprostitev po delu ali pouku. Nekaj časa z 
rastlinami ali v naravi nasploh in dan je takoj bolj prijazen!« 

Slavko Geršak
Na Studencu si je Slavko z družino ustvaril „cvetočo pravljico“. Slavko, zaposlen v Vipapu, 
kot iz topa izbere najljubšo rožo: „To je zagotovo vitezova zvezda. Izjemno lep cvet ima in 
dolgo cveti.“ Balkon Geršakovih zacveti aprila, preko dvajset cvetličnih korit pa jim ni treba 
pospravljati vse do novembra. „Doma, na Glogovem Brodu, smo imeli vsi radi cvetje. In zdaj 
nadaljujem to predanost.“ Z ženo, s katero si skrb za okolico razdelita, vsako leto vnašata 
spremembe v razporeditvi in izboru rastlin. „Seveda je s cvetjem veliko dela, navadno po-
rabiva vsaj uro in pol samo za zalivanje. Če pomislim še na izbiranje, presajanje, obiranje in 
špricanje, se resnično veliko vrtiva po našem balkonu,“ smeje pove Slavko. Nad teraso lahko 
naštejete 7 palčkov s Sneguljčico in čarovnico v kotu. Vsak palček je povezan z lepim trenut-
kom, večinoma gre za rojstnodnevna darila Slavkovega prijatelja iz Velenja. V vinogradu pri 
Bučki je zgodba podobna: „Res je, tam imamo 'majhno golico'. Z vsaj 500 cvetovi različnih 
narcis naš vinograd in sadovnjak veselo zacvetita v pomlad. Pa še voluharji jo pobrišejo!“ 
Slavko, ki ima najraje aktivni dopust in zelo rad odide v hribe, za zaključek pove, da je 
ljubezen do rož povezana z ljubeznijo nasploh: „Kdor ljubi ženo, ljubi tudi rože, kajne?“ 

Jozica Petrišic
Jožica je željo po ustvarjanju ves čas čutila, a dolgo ni vedela, kako 
naj jo kar najbolj polno in sebi zvesto izrazi. Njen oče, ki je bil po po-
klicu kolar, je imel izjemen občutek za oblikovanje in izbiro materialov, 
a Jožica pove, da je to spoznanje o očetovi nadarjenosti prepoznala 
pozno, ker jo je življenje peljalo po drugačnih poteh. Tudi pri sebi je 
utripe kreativnosti začela izražati kasneje: „Družina, delo, dom, šele ob 
upokojitvi sem se odločila, da se umetnosti posvetim, ker sem vedela, 
da to potrebuje veliko več kot le košček osebe. Slikanje, oblikovanje, 
vse potrebuje veliko časa in predanosti in ko si mlajši, si ga je ob vseh 
obveznostih težje vzeti. Ko je prišel moj čas za to, sem začela z novimi 
iskanji in učenjem tehnik, postopkov, zakonitosti in rešitev.“ Jožičin vrt 
je mlad, v njem pa se dopolnjuje rastlinje s skulpturami. „Vrt govori 
svojo zgodbo, ki se sicer še razvija, ves čas se učim tudi, katere rastlin-
ske vrste izbrati, da bodo kar najbolj srečne v tem prostoru. Sadovnjak 
in vinograd, ki ga vidite ob vrtu, pa je trud moža,“ pojasni Jožica in 
se hkrati pošali o moževi natančnosti in urejenosti, tako značilni za 
kozoroga. „Vrt je res dopolnitev hiše, človekov izrazni prostor. Zado-
voljna sem, ko se gostje v našem kotičku dobro počutijo.“ Načrtov je 
še veliko, a zdaj je vloga babice na prvem mestu. „Toliko idej imam 
in toliko nedokončanega, ampak vse lahko počaka na pravi trenutek. 
Najsrečnejše dneve mi podarjajo vnuki.“ 

Ljubica Pavkovic
Vedno več ljudi pridno vrtnari, ne-
kateri pa imajo občutek za estetiko 
prirojen. Ena takih je Ljubica, ki ima 
rada „vse, kar je lepo, pa naj bo to 
vezenje, šivanje, nega rastlin, glasba, 
slikanje ali ples.“ Čeprav je Ljubica 
velik del življenja z možem preživela 
v Nemčiji, je Jelenik pri Raki, moževa 
domačija, njen pravi dom, nam zaupa. 
Ob sprehajanju po Ljubičinem vrtu je 
dovolj, če samo opazujete in videli boste vse značilnosti te vrtnar-
ke: iz zemlje puhtita delavnost, urejenost in barvna usklajenost, 
ni glasnega kričanja, temveč bolj napev oblik in odtenkov. Mož 
pove, da žena dela od zgodnjega jutra do noči brez ustavljanja in 
to že vsa leta, kar sta skupaj. „Če bi bil dan dolg eno leto, pa bi bil 
prekratek,“ vzdihne Ljubica. Včasih si je želela, da bi imela veliko 
kmetijo, kjer bi se ukvarjala tudi z ekološko pridelavo, a pot jo je 
v tujini peljala skozi vsa dela, ki jih je bilo treba opravljati poleg 
šole, da bi si lahko nekoč zgradila dom – čiščenja, vodenja gospo-
dinjstev, razna pisarniška dela in kasneje računovodska dela, kar 
v manjši meri opravlja še danes. Mož, sicer slikopleskar, potarna, 
da mora žena ves čas nekaj spreminjati in da obdeluje vedno večjo 
površino, a Ljubica si življenja brez tega ne predstavlja: „Dokler 
bom lahko, bom spreminjala, dodajala, sadila, sejala, obrezovala, 
saj lahko človek re-
snično vsak košček 
zemlje polepša. Od 
malega sem si žele-
la hišico v cvetju! 
Spomnim se, da 
sem že pri babici, 
ki me je vzgajala, 
skrbela za cvetje. 
To je in bo vedno 
del mene.“ 
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BREŽICE – 16. oktobra so se na rednem letnem srečanju zbrali 
člani in članice Društva invalidov občine Brežice, obenem pa 
ob prisotnosti brežiške podžupanje Milene Jesenko počasti-
li tudi brežiški občinski praznik. Zbrane je nagovoril predse-

dnik Alfonz Duhanič: »Delo v društvu poteka po programu, ki 
smo si ga začrtali v začetku leta. Čeprav se pozna kriza tudi 
pri nas, saj je zelo težko priti do denarja, pa verjamem, da 
nam bo uspelo aktivnosti obdržati vsaj na takšnem nivoju, 
kot smo jih imeli do sedaj.« Z optimizmom pa zrejo v priho-
dnost tudi zato, ker bodo prihodnje leto obeležili že 35-le-
tnico svojih aktivnosti.   M. K. M.

SROMLJE - Turistično društvo 
Sromlje je pred že 8. poho-
dom po Sromeljski pešpoti 
gostilo predstavnice agenci-
je za razvoj podeželja iz po-
krajine Mayo v Zahodni Irski. 
Ob tej priložnosti so jih poz-
dravile brežiška podžupanja 
Patricia Čular, Kristina Račič 
Ogorevc z RRA Posavje ter 
Milena Vranetič z Občinske 
turistične zveze. 

Na pohodu naslednjega jutra, 
17. oktobra, se je zbralo pre-
ko tisoč pohodnikov iz števil-
nih slovenskih mest, ki so se 
po skupinah podali na 15 ki-
lometrov dolgo pešpot. Do-
mačini so jim na šestih po-
stojankah pripravili hrano in 
pijačo. Zbrane pohodnike je 
najprej gostila Okrepčevalni-
ca Kranjčič na Silovcu, nato 
so se ustavili pri Vinski kleti 
Kos – Preskar, pri Kmetiji Mo-
lan, pri Domu krajanov v Sro-
mljah, pri Kmetiji Petan na 
Okljukovi Gori in pri Vinskem 

Preko	tisoč	sromeljskih	
pohodnikov

Dobro razpoložena skupina pohodnikov

RAKOVEC - 17. oktobra je bila v Rakovcu posebna slovesnost, 
saj so namenu predali novo gasilsko vozilo GV-1 z vso potreb-
no in še dodatno opremo ter posadko za šest gasilcev. Pro-
stovoljno gasilsko društvo Rakovec šteje 69 gasilcev in gasilk ter 
25 pionirjev in pionirk gasilcev, ki jim predseduje Vinko Cvet-
kovič, poveljuje pa Jože Volčanjk. Mesec požarne varnosti so 
tako združili s praznovanjem brežiškega občinskega praznika. 
Na lepo pripravljeni prireditvi, kjer so se zbrali številni krajani, 

predstavniki drugih krajevnih društev in tudi delegati iz vrst ga-
silcev preko meje, so prisotnim spregovorili brežiški župan Ivan 
Molan, predsednik brežiške GZ Mihael Boranič, predsednik KS 
Kapele Anton Cerjak in predsednik rakovških gasilcev Cvetkovič. 
Podeljena so bila tudi zahvalna priznanja, ki so jih namenili za 
trud pri nabavi gasilskega vozila. Cena vozila je znašala 34.738 
evrov, brežiška GZ je iz proračuna pokrila 20.842 evrov, doma-
če gasilci so prispevali preostanek sredstev in sredstva za doda-
tno opremo, ki je znašala 3.317 evrov. Novo pridobitev je blago-
slovil duhovnik Silvester Molan, za kulturni utrip pa so poskrbeli 
pevci KUD MPZ Kapele.  M. K. M.

Rakovški	gasilci	z	novim	
vozilom

Slavnostni prerez traku

BREŽICE – V atriju Uprav-
ne enote je potekal uvod 
v otvoritev razstave Alen-
ke Jovanović in Slobodana 
Olića »Skrivnosti utrjenega 
mesta«. Pripravil in izvedel 
jo je Arhos d.o.o., njeno po-
stavitev pa so omogočili Mi-
nistrstvo za kulturo, Občina 
Brežice in Zavod za podje-
tništvo in turizem Brežice.

Razstavni projekt na štirih 
lokacijah na odprtem - pri 
občinski stavbi, gradu, po-

šti in nemški hiši - predsta-
vlja Brežice v drugi polovi-
ci 16. stoletja. Razstava z 
ohranjeno arhitekturo in s 
pomočjo informativnih pa-
nojev z risanimi rekonstruk-
cijami, fotografijami ter be-
sedili je pripoved o času, ki 
ga je zaznamovala izgradnja 
renesančne utrdbe. Vodja ar-
hitekturnih raziskav ob ob-
novitvenih delih mesnih ulic 
Slobodan Olić je pojasnil, da 
gre za nekoliko drugačno raz-
stavo - ker je na odprtem, je 
dostopna vsem, kar galerij-
ski prostor ne omogoča. Raz-
stavo je odprla podžupanja 
Patricia Čular, se zahvalila 
avtorjema, ki sta z njo obo-
gatila občinski praznik, obča-
nom pa na ta način omogo-
čila doživeti del zgodovine. 
Zgodovinsko vzdušje ob otvo-
ritvi so prispevali: plesalke 
Celestine iz Plesnega društva 
Imani s plesi iz 16. in 17. sto-
letja ter bojevniki iz Združe-
nja svobodnih mečevalcev s 
predstavitvijo vadbe zgodo-
vinskih evropskih veščin z re-
plikami ohranjenega orožja.
 N. Jenko S. 

Na Levstikovi cesti so dela po-
tekala dlje od predvidenega 
časovnega okvira, saj je arhe-
ološka najdba iz bronaste dobe 
naložila Občini Brežice nadalj-
nje arheološke raziskave oz. 
izkopavanja, sedaj pa je tudi 
ta del v fazi zaključevanja. 
Obnove Levstikove ceste in 
Černelčeve ulice je projekt 
v okviru operacije »Ureditev 
starega mestnega jedra«, ki 
je delno financirana s stra-
ni Evropske unije, in sicer iz 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. Projekt je obse-
gal obnovo ceste in pločnikov 
(s signalizacijo in ostalimi pri-
padajočimi ureditvami, kot je 

Zaključna	dela	na	
Levstikovi	cesti	v	Brežicah

odvodnjavanje s ceste), obno-
vo kanalizacije in obnovo jav-
ne razsvetljave. Vrednost iz-

vedbe projekta je 348.000 
EUR.
 Vir: Občina Brežice

Skrivnosti	
utrjenega	
mesta

Avtorja razstave Slobodan 
Olić in Alenka Jovanović

BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva  se je 24. oktobra v napol-
njeni dvorani zvestih poslušalcev v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja predstavil s 16. letnim koncertom, ki je bil vklju-
čen v prireditve posvečene občinskemu prazniku. Za vrhunske 

izvedbe na nastopih in številne nagrade je, tako je hvaležno 
prepričano članstvo zbora in množica poslušalcev, zaslužna 
zborovodkinja Simona Rožman Strnad, ki zboru dirigira vsa 
ta leta; tokratni  koncertni program pa so dopolnili še solisti: 
Tanja Kadivnik, Aleksander Zupančič, Barbara Les, Katja Ilc, 
Sabina Tokić, Ana Marija Siter in Anja Hrastovšek. N. J. S.

BREŽICE - Društvo zbirateljev Verigar Brežice je v počastitev 
zlate medalje Primoža Kozmusa predstavilo osebno znamko, 
priložnostni žig in ovitek. Zbrane je nagovoril predsednik „Veri-
garjev“ Darko Bukovinski in dejal: „Verigar je majhno društvo, 
ki z nekajletnimi prekinitvami deluje že od leta 1950. Njegovo 
bogastvo so člani društva, njihove filatelistične in ostale zbir-

ke. S svojo dejavnostjo skrbimo tudi za ohranjanje zgodovin-
ske in kulturne dediščine našega kraja ter tako delujemo vpe-
ti v naš brežiški prostor. Leta 2007 smo ob velikem športnem 
uspehu našega Primoža Kozmusa, srebrni medalji na svetov-
nem prvenstvu v Osaki, z njegovim soglasjem in v sodelovanju 
z Občino Brežice izdali njegovo osebno znamko nominale A. Ob 
osvojitvi zlate olimpijske medalje leta 2008 v Pekingu je Pošta 
Slovenije izdala priložnostno poštno znamko nominale D. Tudi 
v tem letu je naš Brežičan osvojil veliko zlato medaljo na sve-
tovnem prvenstvu v Berlinu. Ob tem izjemnem uspehu našega 
atleta izdajamo osebno znamko nominale C.“ Primož Kozmus 
se je ob natisu že tretje znamke zahvalil. Brežiški župan Ivan 
Molan pa je med drugim dodal, da bodo vabila na slavnostno 
sejo poslali s Kozmusovo znamko. Razstava je na ogled v pro-
storih brežiške pošte.  M. K. M. 

BREŽICE – Sobotni večer 17. oktobra je v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice pripadel glasbenim sladokuscem, ki so 
ga polno užili v koncertnem programu Vokalne skupine Solzi-
ce Glasbene šole Brežice z zborovodkinjo Marjetko Podgoršek 
Horžen, ki je z glasbeno šolo gostila MoPZ Gruppo polifonico 
»Claudio Monteverdi« Ruda iz Italije. Gostujoči zbor deluje od 
leta 1976, njegov repertoar obsega obdobje glasbe od 16. sto-

letja do romantike, pomemben del repertoarja pa je tudi so-
dobna in ljudska glasba. V času delovanja je zbor izvedel več 
kot 600 koncertov povsod po svetu. Solzice so leta 2008 sode-
lovale na mednarodnem festivalu »Cori d’ Europa« v Italiji, ka-
terega organizator je bil prav gostujoči zbor, ki ga vodi priznani 
dirigent Matjaž Šček. Člani gostujočega zbora so se zahvalili za 
povabilo, radi so prišli in upajo, da se bo to sodelovanje med 
zboroma v glasbenem in prijateljskem duhu tudi nadaljevalo. 
Sijajno glasbeno druženje sta zbora sklenila s skupno pesmijo 
Ave Maria Antona Brucknerja. N. Jenko S.

hramu Pinterič na Rucman 
Vrhu. Ob tem so jih pričaka-
li še s pestrim kulturnim pro-
gramom, pozdravil jih je tudi 
brežiški župan Ivan Molan in 
v. d. direktorice Zavoda za 
podjetništvo in turizem Bre-
žice Vesna Savić. Predsedni-
ca TD Sromlje Anica Kranjčič 
pa je dejala, da se na dogo-
dek, ko obenem počastijo še 
občinski praznik, pripravlja-
jo kar pol leta: „Saj skupina 

24 zagnancev uredi vse po-
drobnosti. Letos gostimo tudi 
Irke, s katerimi smo podpisali 
sporazum o medsebojnem so-
delovanju, izmenjavo dobrih 
praks, med sabo se bomo obi-
skovali in pripravljali skupne 
projekte.“ Na Sromljah je bilo 
pestro do poznih večernih ur, 
saj jih je pod šotorom zaba-
val ansambel Zdravica. Več na 
www.posavje.info.
  M. K. M., S. V. 

Z	glasbo	povezati	Evropo

Skupen nastop zborov (foto: Danica Rožman)

Viva	znova	navdušila

Mešani pevski zbor Viva (foto: Matej Brezovšek)

Tretja	Kozmusova	znamka

Primož Kozmus na predstavitvi že tretje znamke z 
njegovo podobo.

Z	optimizmom	v	35-letnico
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Občina Sevnica je poskrbela za razširitev in ureditev 450 me-
trov dolgega makadamskega odseka ceste Svinjsko - meja z 
občino Šentrupert, ki povezuje obe občini. Ta odsek ceste 
Občina Sevnica načrtuje asfaltirati v prihodnjem proračun-
skem obdobju v letu 2010. Z dobrim medsebojnim sodelo-

vanjem obeh občin in krajanov bo povezanost obeh občin še 
boljša, krajanom pa bo omogočila hitrejši dostop do občin-
skih središč ter večjo prometno varnost na tem območju.

Dobro medsebojno čezmejno sodelovanje z Alpsko-jadran-
skim centrom za čezmejno sodelovanje iz Celovca, kate-
remu predseduje Bernard Sadovnik, je tokrat pripeljalo v 
Sevnico udeležence strokovne ekskurzije z avstrijske Koro-
ške. Obiskovalce je na sevniškem gradu sprejel župan Sreč-
ko Ocvirk, kjer jim je predstavil občino Sevnica, njeno de-
lovanje, največje projekte ter gospodarstvo tega območja. 

Po ogledu gradu so obiskali turistično kmetijo Vidka Močiv-
nika na Okroglicah, ogledali so si Hidroelektrarno Blanca ter 
se po Zgornjedolenjski vinsko turistični cesti odpeljali do 
Malkovca, kjer so se jim v družabnem delu predstavila neka-
tera društva, o naših vinih in tradiciji vinogradništva pa sta 
spregovorila kralj cvička Andrej Tratar ter cvičkova prince-
sa Vesna Perko. 

V Šentjanžu deluje Mladinsko društvo Šentjanž, ki se lahko 
pohvali s častno vizijo. Izboljšati želijo kakovost življenja 
mladih na podeželju. Ponuditi želijo boljše možnosti za pri-
hodnost in kakovostnejše preživljanje prostega časa. Tako 
namesto brezciljnega visenja za šankom raje organizirajo 
projekte, kot so rock koncerti, kjer so gostili že Pera Lovši-
na, Zmelkow, Orleke in druge. Skozi celo leto organizirajo 
potopisna predavanja, v jesenskem času potekajo fotograf-
ski tečaji, pozimi pa tudi stand up komedije in še mnogo dru-
gih privlačnih projektov. To leto je za Mladinsko društvo Šen-
tjanž še posebej pomembno, saj je ob krajevnem prazniku 
potekala slavnostno odprtje Mladinske točke Šentjanž. To so 
klubski prostori, ki so opremljeni z računalniki, internetom 
in projektorjem. Služili bodo za potrebe aktivnosti društva, 
za sestanke, ob uradnih urah pa tudi za dostop do interne-
ta ostalim občanom, ki možnosti interneta na domu nimajo. 
Skratka, mladi na Šentjanškem so znova pokazali svoj poten-
cial. V svoje vrste vabijo tudi preostalo mladino, ki meni, da 
nima kaj početi ali pa bi bili radi družbeno bolj aktivni, da 
postane del častnega gibanja za boljšo prihodnost mladih. 
Vabijo vas na obisk spletne strani in foruma na spletni stra-
ni mds.sentjanz.si.

Sestala	se	je	posebna	komisija	
za	spremljanje	izgradnje	HE	
Blanca
V torek, 20. oktobra, se je na gradu Sevnica sestala Poseb-
na komisija za spremljanje izgradnje Hidroelektrarne Blan-
ca. V uvodu je poleg predsednika Posebne komisije za spre-
mljanje izgradnje Hidroelektrarne Blanca Zvoneta Košmerla 
in župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka prisotne pozdravil 
tudi predsednik Odbora za izgradnjo verige na spodnji Savi 
Niko Galeša. Le-ta je prisotnim predstavil potek in proble-
matiko, s katero se srečuje odbor pri umeščanju verige na 
spodnji Savi. Namen tokratnega sestanka je bil pregled iz-
vedenih del na hidroelektrarni Blanca, saj je v tem mesecu 
že sklicana komisija za izvedbo tehničnega pregleda hidro-
elektrarne. Vodja projekta izgradnje infrastrukturnega dela 
hidroelektrarne Blanca Anton Vetrih je povedal, da so vsa 
dela, ki so povezana z dvigom gladine vode na končno obrato-
valno koto, zaključena. Neizvedena ostajajo še manjša dela, 
kot so izvedba dostopnih kmetijskih in sprehajalnih poti, za-
saditev grmovnic ob celotnem bazenu Hidroelektrarne Blan-
ca in izvedba rekreacijskih površin ob bazenu. Nekatera ne-
izvedena dela se bodo dokončala še v tem letu, določena pa 
v pričetku drugega dela. 
V kolikor bo uspešno opravljen tehnični pregled akumulacij-
skega bazena hidroelektrarne Blanca ter pridobljeno upo-
rabno dovoljenje, bo v uporabo predan tudi most na ener-
getskem delu hidroelektrarne, kar bo velika pridobitev za 
našo občino.

Seja	nadzornega	odbora	
podjetja	Komunala	d.o.o.	
Sevnica
Na 11. seji se je sestal nadzorni odbor javnega podjetja Ko-
munala d.o.o. Sevnica, ki je obravnaval med drugim tudi po-
ročilo o poslovanju podjetja v prvem polletju 2009. Podjetje 
Komunala d.o.o. Sevnica posluje stabilno in opravlja vse na-
ložene gospodarske javne službe. V poslovanju so primanj-
kljaji pri izvajanju javne gospodarske službe nekoliko nižji 
od načrtovanih zaradi racionalizacij, ki so bile uvedene. Iz-
redno pozitivno je bila ocenjena močna aktivnost podjetja 
pri izvajanju in vodenju investicij, kar zagotavlja podjetju 
stabilno poslovanje tudi v prihodnje, občanom pa izboljša-
no raven oskrbe. Podjetje investicije v pretežni meri izva-
ja na območju občine Sevnica, prav tako pa tudi iz naslova 
gradnje Hidroelektrarne Blanca.

Ukinitev	pošte	8291	Sevnica
Župan Srečko Ocvirk se je sestal z direktorjem poslovne eno-
te Pošte Slovenije v Novem mestu Cvetkom Sršenom ter sve-
tovalcem poslovodstva Bojanom Radinjo. Direktor je župa-
na seznanil, da bodo pošto v stari Sevnici pod Davčno upravo 
zaprli, tako bo pošta 8291 Sevnica priključena matični po-
šti 8290 Sevnica. Pogovor je nadalje tekel o možnosti za-
gotovitve poslovnih prostorov pošte v načrtovanem novem 
upravnem centru ter o obnovi in urejanju ostalih pošt v sev-
niški občini.

Strokovni	simpozij	o	tretji	
razvojni	osi
Župan Srečko Ocvirk in Robert Kaše, višji svetovalec za ce-
ste in komunalo, sta se udeležila posvetovanja o tretji razvoj-
ni osi v Velenju. Tematika posvetovanja je bila namenjena 
predstavitvam realizacije projektov, pogledom nosilcev ure-
janja prostora, investitorjev in drugi problematiki v postop-
ku umeščanja tretje razvojne osi v prostor. V celodnevnem 
programu posvetovanja so udeleženci tako lahko prisluhnili 
referatom o predstavitvi vizije nadaljnjega razvoja izgradnje 
avtocestne mreže v Sloveniji, o financiranju infrastrukture v 
času gospodarske krize ter o vključevanju javnosti v postopke 
priprave Državnega prostorskega načrta s poudarkom na tre-
tji razvojni osi. Za občino Sevnica je bil še posebej zanimiv 
sklop referatov o  umeščanju srednjega dela tretje razvojne 
osi s predstavitvijo Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture v obdobju 2007-2013 z možnost-
mi črpanja finančnih sredstev iz evropskih skladov, strokovne 
podlage in upravičenost gradnje srednjega dela bodoče hitre 
ceste ter projektno tehnična predstavitev posameznih vari-
antnih rešitev srednjega dela trase bodoče hitre ceste med 
avtocestama A1 Šentilj - Koper in A2 Karavanke - Obrežje.

Zaključek	akcije	»Vsi	smo	
promet«
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v prete-
klem mesecu na območju občine Sevnica izvajal preventivne 
akcije s področja prometa. Najmlajši udeleženci v prometu 
so spremljali dogajanje na parkiriščih, še posebej na parkir-
nih mestih, namenjenih invalidom. Pravilno parkirana vozila 
so nagradili s »Smeškom«, s »Kiskom« pa so opozorili na ne-
ustrezno parkiranje. Učenci zadnje triade vseh osnovnih šol 
v občini pa so aktivno sodelovali v preventivnih delavnicah 
na temo Alkohol in droge v cestnem prometu. V akciji so so-

delovali tudi dijaki Srednje šole Sevnica, ki so obiskali loka-
le po sevniški občini in iskali cenovno najugodnejše brezal-
koholne pijače. Na zaključku preventivne akcije z naslovom 
Vsi smo promet so bili predstavljeni rezultati predhodnih 
sklopov v predstavitvenem filmu avtorja Bojana Kostevca. 
Slavnostni govornik na zaključni prireditvi je bil mag. Bojan 
Žlender, prisotne je nagovorila podžupanja Občine Sevnica 
Breda Drenek Sotošek, v kulturnem programu pa so sodelo-
vali otroci iz vrtca Ciciban Sevnica, učenci osnovne šole Kr-
melj, Kulturno društvo Godba Sevnica in Damjana Golavšek. 
Učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica so v sodelovanju 
s sevniškimi gasilci, Zdravstvenim domom Sevnica ter Poli-
cijsko postajo Sevnica uprizorili prometno nesrečo ter pri-
kazali postopke, ki nesreči sledijo. Ob vsem dogajanju so si 
obiskovalci na stojnicah lahko ogledali tudi razstavo opre-
me in delovanje pristojnih institucij na področju preventive 
in varne udeležbe v cestnem prometu.

Najmlajši udeleženci v prometu so med drugim še 
posebej spremljali dogajanje na parkiriščih (vir: občina 
Sevnica).

Koroški	Slovenci	na	strokovni	
ekskurziji	po	občini	Sevnica

Koroški Slovenci so z zanimanjem prisluhnili županovi 
predstavitvi občine (vir: arhiv Občine Sevnica).

Boljša	cestna	povezava	
med	občinama	Sevnica	in	
Šentrupert

Cestni odsek, ki povezuje občini Sevnica in Šentrupert 
(vir: arhiv občine Sevnica).

Krajevni	skupnosti	Krmelj	in	
Šentjanž	sta	praznovali
V teh dneh sta svoj krajevni praznik obeležili krajevni skupno-
sti Krmelj in Šentjanž. Občina je z zagotavljanjem sredstev 
za delo krajevnih skupnosti in dodatnimi sredstvi poskrbela za 
uresničitev številnih, krajevno pomembnih projektov. Krajev-
ni skupnosti v dobrem sodelovanju z društvi in občino odlično 
vodita ter usmerjata gospodarsko, kulturno in družbeno ži-
vljenje krajevnih skupnosti in skrbita za sorazmerno razvitost 
vseh predelov. Praznik krajevne skupnosti sta počastili z osre-
dnjima slovesnostima ter številnimi drugimi dogodki in prire-
ditvami, ki so se v krajevnih skupnostih odvijali ves mesec.

Mladinsko	društvo	Šentjanž	
odprlo	mladinsko	točko

SEVNICA – Na sevniškem gradu je 
bila 22. oktobra otvoritev reporta-
žnih fotografij absolventke zgodovi-
ne in umetnostne zgodovine iz Kr-
melja Ines Zgonc, ki je v fotografski 
objektiv ujela zanimive trenutke z 
dveh koncertov mednarodno pri-
znane slovenske skupine Laibach. 
Razstava bo odprta do sredine no-
vembra. S. R., foto: L. M.

SEVNICA - Preteklo soboto je v sevniškem hotelu Ajdovec po-
tekalo srečanje jubilantov Društva upokojencev Sevnica pod 
pokroviteljstvom Občine Sevnica. Tradicionalnega srečanja 
se je udeleži-
lo 53 starostni-
kov, ki so do-
polnili 70, 80, 
90 in več let. 
V kratkem kul-
turnem pro-
gramu, ki ga 
je povezova-
la Fanika Ze-
mljak, je na-
stopil MePZ 
Prijatelji, ki 
ga sestavljajo 
člani in članice  
društva sevniških upokojencev, vodi pa Milena Krajnc. Pri-
sotne sta pozdravili podžupanja občine Sevnica Breda Dre-
nek Sotošek in predsednica društva Marjana Kralj, ki je to 
funkcijo nastopila letošnjega prvega septembra. Za zaklju-
ček je Kraljeva vse upokojence povabila še na božično-novo-
letni koncert in na novoletno srečanje 8. januarja prihodnje 
leto. Za dobro voljo in prijetno razpoloženje je z igranjem 
na sintisajzer poskrbel Janez Košar, s katerim so mnogi zna-
ne slovenske ljudske pesmi tudi zapeli.  S. R., foto: P. B.

Srečanje	jubilantov	

Razstava	fotografij	Ines	Zgonc

V razstavnih prostorih galerije 
na sevniškem gradu se z repor-
tažnimi koncertnimi fotografi-
jami skupine Laibach predsta-
vlja Ines Zgonc iz Krmelja.  

Tradicionalnega srečanja jubilantov 
Društva upokojencev Sevnica se je 
udeležilo lepo število povabljenih.
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P R O S L A V A
ob dnevu reformacije 

ČETRTEK, 29. oktobra 2009, ob 18. uri v Dvorani v parku, Krško

VOJKO POGAČAR

KRŠKE IDENTITETE
29. OKTOBER - 12. DECEMBER 2009

O avtorju in razstavi: Mario Berdić
Program: Aristel Škrbić, marimba
Slavnostni govornik ob dnevu reformacije: Vojko Pogačar

Junija 2009 je bil slovesno odprt obnovljeni park na Vidmu, poimenovan 
po Krčanu Juriju Dalmatinu in sooblikovan z obeležjem v čast dosežkov 
Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina in Primoža Trubarja.

Avtor oblikovne zasnove parka in skulpture je akademski slikar Vojko Pogačar.

Razstava bo odprta 
do 12. decembra 2009 od torka do sobote od 12. do 14. ure. 

Informacije: 07/488-16-50 ali 051/833-428, JSKD OI Krško

Proslavo so sooblikovali: Občina Krško, JSKD Območna izpostava Krško in Slovensko 
protestantsko društvo Primož Trubar - Podružnica Posavje.

Izjava župana Občine Krško v 
članku Posavskega obzornika 
z dne 17.09.2009, da je pisa-
nje g. Petana vezano na ne-
možnost odločanja na zborih 
občanov nesmisel, je gro-
bo sprenevedanje ali pa ne-
poznavanje vsebine lastnega 
statuta s strani župana, ki je 
najbolj odgovoren za izvaja-
nje ustavnih in zakonskih pra-
vic občanov v občini.
Po veljavni zakonodaji v repu-
bliki Sloveniji na zboru obča-
nov občani:
• oblikujejo stališča
• dajejo predloge pobude in 

mnenja
• ali odločajo.
Župan mora sklicati zbor ob-
čanov, če je tako predpisano 
z zakonom ali statutom, ali 
če tako zahteva pet odstot-
kov volivcev v občini (lahko 
pa ga skliče tudi na lastno po-
budo, pobudo občinskega sve-
ta ali pobudo ožjega dela ob-
čine). Statut občine pa mora 
vsebovati podrobnejša določi-
la glede:
• zadev, ki jih občani obrav-

navajo na zboru, o njih obli-

Občina Krško poziva k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno – 
zasebno partnerstvo za projekt Športno rekreacijski center Bre-
stanica v delu, ki zajema izvedbo obnovitvenih del gostinskega 
dela razen strehe. Z obnovitvijo gostinskega dela, pridobi pro-
motor pravico do upravljanja z gostinskim delom in z bazen-
skim kompleksom. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainte-
resiranosti je objavljena na spletni strani www.krsko.si, v rubriki 
razpisi in objave ter v Uradnem listu RS. Dokumentacijo mora-
jo zainteresirani oddati do 15. decembra 2009, najkasneje do 
12. ure. Več informacij o projektu posreduje Zdravko Pilipovič – 
zdravko.pilipovic@krsko.si, o postopku pa Feđa Markovič – feđa.
markovic@krsko.si.

Občina Krško je k investici-
ji, ki so jo pred poletjem po-
trdili tudi svetniki Občinske-
ga sveta, pristopila s ciljem 
zagotavljanja pogojev za iz-
vajanje plavalnega športa 
in rekreacije vseh občanov, 
kva litetnega preživljanja 
pro stega časa v poletnem ča-
su, v prehodnem obdobju, do 
izgradnje pokritega olimpij-
skega bazena v Krškem, pa 
bo obnovljen olimpijski ba-
zen omogočal tudi treniranje 
plavalcem Plavalnega kluba 
Celulozar Krško v poletnem 
času. 
Investicija obsega sanacijo 

Vse starše, ki imajo otroke vključene v vrtce, obveščamo, da je na 
podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih potrebno 
praviloma do 15. novembra tekočega leta oddati »vlogo za znižano 
plačilo vrtca« pri pristojni občinski upravi oz. v vrtcu, če želijo uve-
ljavljati znižano plačilo vrtca v naslednjem letu, od 1.1. 2010 dalje 
za otroke, ki so vanj že vključeni. 

Vloga za znižano plačilo vrtca in obrazec za oprostitev plačila za dru-
gega in nadaljnje otroke iz iste družine sta na voljo v knjigarni, v iz-
branem vrtcu, na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport, na 
državnem portalu E-uprava in na spletni strani Občine Krško (www.kr-
sko.si). Vloge v času uradnih ur oddajte na oddelku za družbene de-
javnosti Občine Krško, kjer so vam na voljo tudi za dodatna vprašanja.

Vlogo je potrebno izpolniti  čitljivo, v celoti in pravilno, s podatki o 
vlagatelju in družinskih članih ter njihovih osebnih podatkih (EMŠO, 
davčna številka), na podlagi katerih si lahko po uradni dolžnosti  pri-
dobimo podatke iz uradnih evidenc. Za podatke, navedene na vlo-
gi, vlagatelji prevzemajo materialno in kazensko odgovornost.

Ob tem opozarjamo, da naj vlagatelji na vloge vpišejo resnične 
podatke. Občina Krško dobiva vse več opozoril o lažnem prikazo-
vanju določenih podatkov, predvsem glede statusa samohranilk, 
premoženjskega stanja in podobnega, zato bodo v letu 2010 izva-
jane kontrole s strani pristojnih organov in v primeru ugotovlje-
nega lažnega prikazovanja podatkov uvedeni kazenski postopki 
in polno plačilo vrtca. 

Vsa natančnejša navodila so navedena v navodilih k vlogi za zni-
žano plačilo vrtca. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete tudi 
na Oddelek za družbene dejavnosti (tel: 49-81-287 ali 49-81-285).

Statut občine Krško obravnava zbor občanov v členih od 40 
do 41.d. Ureditev v Statutu je zakonita in sledi ureditvi v Za-
konu o lokalni samoupravi. Slednji v prvem odstavku 45. čle-
na res določa, da lahko občani na zboru v skladu z zakonom 
ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, obli-
kujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali celo 
odločajo, vendar daje zakon lokalni skupnosti diskrecijsko 
pravico, da sama odloči, ali bo zboru občanov podelila tudi 
pooblastilo da odloča oziroma sprejema obvezujoče odloči-
tve. V četrtem odstavku istega člena je jasno določeno, da 
se s statutom občine predpiše način delovanja zbora obča-
nov oziroma sama vsebina tega instituta, seveda v okviru za-
konskih možnosti. Zato še enkrat poudarjamo, da zbor obča-
nov po Statutu občine Krško kot institut ni organ, ki sprejema 
neposredno zavezujoče akte, seveda pa sta župan in občin-
ski svet na podlagi 41.d člena Statuta dolžna obravnavati in 
se opredeliti glede njegovih odločitev. 

Občina Krško
vljudno vabi na

otvoritev celovito prenovljene ploščadi
pred Kulturnim domom Krško

v sredo, 4. novembra, ob 16. uri.

Kulturni program bodo oblikovali
Big Band Krško in KD Leskovec pri Krškem.

Življenje bogatijo nove pridobitve…

Prijazno vabljeni!

Franc Bogovič,
župan

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

kujejo svoja stališča, daje-
jo predloge ali mnenja ali o 
njih odločajo 

• način vložitve zahteve in 
postopek odločanja o skli-
cu zbora občanov, če sklic 
zahtevajo volivci način skli-
ca zborov občanov

• število volivcev, ki morajo 
sodelovati na zboru, da so 
stališča, predlogi, pobude in 
mnenja ali odločitve veljav-
no sprejete 

• kako sprejeta stališča, pre-
dlogi, pobude in mnenja ali 
odločitve zavezujejo občin-
ske organe

• in druga vprašanja, po-
membna za izvedbo zbora 
občanov ter za uveljavlja-
nje njihovih stališč, predlo-
gov, pobud, mnenj in odlo-
čitev.

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 proble-

matiki

• 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 zbo-
ru občanov, mora obravnava-
ti in se o njih opredeliti žu-
pan in občinski svet oziroma 
svet tiste krajevne skupnosti, 
v kateri je bil zbor sklican.
STATUT OBČINE KRŠKO NE 
DOLOČA MOŽNOSTI, DA BI 
ZBOR OBČANOV O ČEM OD-
LOČAL, IN OBČINSKI SVET, 
KI JE SPREJEL TAK STATUT V 
ČASU ŽUPANOVANJA G. BO-
GOVIČA, JE ODVZEL OBČA-

NOM PRAVICO ODLOČANJA 
NA ZBORIH OBČANOV.
Že v letu 2006 in še pozneje 
je bila občinska uprava več-
krat upozorjena na grobo kr-
šenje človekovih pravic, ker 
ne moremo na zborih obča-
nov neposredno odločati, pa 
se zadeva ni uredila, celo na-
sprotno, župan in poslanec v 
državnem zboru g. Bogovič 
je zapisal, da je opozarjanje 
na takšno nepravilnost ne-
smisel. 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

Občina	Krško	pojasnjuje	
mnenje	Bojana	Petana,	ki	
zadeva	statut	občine	Krško	oz.	
odločanje	na	zboru	občanov.	

Začetek	sanacije	ŠRC	
Brestanica
V Brestanici je prejšnji teden stekla obnova in ureditev bazenskega kompleksa, ki predstavlja pomembno 
letno kopališče in zbirališče ter je vitalnega pomena za športno - rekreacijsko dogajanje v tukajšnjih krajih. 
Pogodbo o gradnji je Občina Krško podpisala z izvajalcem del, komunalno stavbnim podjetjem Kostak d.d.

školjke velikega olimpijske-
ga bazena, sanacijo otroške-
ga bazena, postavitev nove 
strojnice in bazenske teh-
nike, prav tako bo v celoti 
obnovljen tudi spremljajoči 
objekt z garderobami in sani-
tarijami ter pripadajoče zu-
nanje ureditve. Za delovanje 
bazena bo zagotovljeno tudi 
lastno dogrevanje kopalne 
vode. Kompleks športno re-
kreacijskega centra obsega 
tudi gostinski del, čigar ob-
nova bo predmet javno za-
sebnega partnerstva.
Kompleks, ki zajema 11.000 
kvadratnih metrov površin, 

je bil leta 1978 zgrajen s sa-
moprispevkom krajanov, od 
leta 1997 pa delovanje ba-
zena v kopalni sezoni zago-
tavlja Občina Krško, ki kom-
pleks vsako sezono odda v 
najem najugodnejšemu po-
nudniku, izbranemu na javni 
dražbi. „Do sedaj je bil ba-
zen izkoriščen le v poletnem 
času, od približno 25. juni-
ja do 31. avgusta, s sanacijo 
pa naj bi se kopalna sezona 
podaljšala na vsaj 120 dni, v 
primeru interesa in potreb 
pa tudi za dlje,“ izpostavlja 
skrbnik projekta Zdravko Pi-
lipovič.  

Nekaj več kot 1,8 milijonov vre-
dno investicijo bo Občina Krško 
pretežno financirala iz lastnih 
sredstev. Ministrstvo za šolstvo 
in šport bo projekt sofinancira-
lo v višini 227.000 evrov. Inve-
sticijo bo Občina Krško konec 
tega leta prijavila tudi na raz-
pis Fundacije za šport.
Projektno dokumentacijo je 
izdelalo podjetje CRP d.o.o. 
iz Brežic, ki bo izvajalo tudi 
gradbeni nadzor. Izvajalec 
del, družba Kostak d.d., pa 
bo z obnovo športno rekre-
acijskega centra Brestanica 
zaključila predvidoma maja 
2010.

Odgovor na članek v Posavskem obzorniku št. 19, 17.9.2009

ODDAJA	VLOG	ZA	ZNIŽANO	
PLAČILO	VRTCA	ZA	LETO	2010
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ČREŠNJICE - V sklopu praznika KS Cerklje ob Krki je TŠKD Čre-
šnjice organiziralo tradicionalno kolesarjenje po poteh kra-
jevne skupnosti. Za varnost na trasi so poskrbeli gasilci PGD 
Cerklje ob Krki ter člani društva Moto kluba Škorpijon. Po vr-
nitvi na Črešnjice je sledilo razdeljevanje medalj za udelež-

bo in žrebanje štartnih številk, s katerim so razdelili praktič-
ne nagrade, ki so jih prispevali sponzorji. Na koncu je bila še 
pogostitev.  S. F.

BREŽICE - Karate klub Soltec Brežice je v počastitev občin-
skega praznika priredil vseslovenski karate seminar s slovitim 
japonskim mojstrom Keijijem Tomiyamo. Na vikend seminar-

ju se je v Brežicah zbralo preko 150 karateistov in karateistk 
iz celotne Slovenije. Seminar je odprla podžupanja občine 
Brežice Patricia Čular, ki je mojstru izročila spominsko da-
rilo občine. V imenu kluba pa je visokemu gostu izročil da-
rilo tudi umetnik Andrej Pinterič, ki je posebej za to prilo-
žnost izdelal unikatno darilo.

Kolesarjenje	po	poteh	KS	
Cerklje	ob	Krki

Udeleženci kolesarjenja v Gadovi peči

DOBOVA - 17. oktobra je v Dobovi v organizaciji Društva boril-
nih veščin Katana iz Globokega in Ju-jitsu zveze Slovenije po-
tekal že 11. tradicionalni turnir Slovenija open - pokal Brežic 
v ju-jitsu, ki se ga je udeležilo 247 športnikov in športnic iz 
23 ekip in 8 držav. Predstavniki domače Katane so se ponovno 
odlično odrezali, saj sta mladinska svetovna prvaka Andrej-
ka Ferenčak in Matic Derenda med mešanimi mladinskimi 

pari v duo sistemu ponovno zmagala, med člani pa sta bila 
četrta. Dobro so nastopili tudi ostali Katanini reprezentanč-
ni kandidati: Tilen Kolarič in Andraž Božičnik sta bila med 
moškimi mladinskimi pari tretja, Jure Žabjek in Žan Obra-
dovič med kadetskimi druga, Pija Jankovič in Špela Obra-
dovič pa med kadetinjami drugi. V borbah je Irma Pirc v ka-
tegoriji kadetinj do 52 kg zasedla 2. mesto, Matej Knezič v 
kategoriji kadetov do 60 kg 3. mesto, hudo pa se je poško-
doval evropski mladinski podprvak Matej Žerjav. V skupnem 
seštevku za pokal Brežic so suvereno zmagali reprezentanti 
Italije 1, Katana je bila peta.
Tekmovanje, že 11. po vrsti, je slavnostno odprl brežiški žu-
pan Ivan Molan in se zahvalil domači Katani za uspešno or-
ganizacijo velikega športnega dogodka, ki poteka tudi v po-
častitev občinskega praznika. S. Preskar

Ju-jitsu	za	pokal	Brežic

DBV Katana po podelitvi medalj (foto: Franc Kolarič)

Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana. Simbolne slike.

• Sevnica - M Center tehnike, gradnje in pohištva Sevnica, Savska cesta 20b, 07/816 32 10
• Brežice - M Center tehnike, gradnje in pohištva Brežice, Cesta svobode 31, 07/495 39 52
• Krško - M Center gradnja in vrt Krško, Cesta krških žrtev 145A, 07/488 06 32

Nakupi s kartico Mercator Pika in zbrane pike vam še hitreje 
prinesejo dodatni 3 do 6 odstotni popust na vso ponudbo.

Pri nakupu s kartico Mercator Pika, vam ob 
nakupu pnevmatik priznavamo dodatni

S plačilno - kreditno kartico Mercator Pika vam nudimo 
plačevanje nad 12 in do največ 24 obrokov brez 
obresti in drugih stroškov, kjer je najnižji znesek 
obroka 40 EUR.

Redne cene smo znižali za 37 %

+ dodatna ugodnost

2 %  popust

z zbranimi pikami s 
kartico Mercator Pika

3-6%
popustaAkcijska ponudba zimskih pnevmatik, velja od 7. 10. do 18. 11. 2009.

Posavski obzornik 260x188.indd   1 15.10.09   14:36

Karate	seminar	z	japonskim	
mojstrom	Tomiyamo

SEVNICA – Člana AK Sevnica Robert 
Lendaro in Miha Povšič sta se v Murski 
Soboti udeležila državnega prvenstva 
v cestnem teku na 10 km. Lendaro je 
bil z osebnim rekordom 34,02 tretji v 
članski konkurenci, Povšič pa je s ča-
som 34,34 z veliko prednostjo zmagal 
v kategoriji starejših mladincev. 

Medalji	za	sevniška	tekača
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PODPORNO OKOLJE 
ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

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

Županu	Krškega	Francu	Bogoviču
Sprašujem vas, ali vam ni nerodno, da županujete mestu, v katerega 
je že skoraj 30 let umeščena nuklearna elektrarna. Mene kot krajana 
je sram, da bivam v tako zanemarjenem mestu. 
Predlagam vam, da se sprehodite od krožišča pri Podmornici do odce-
pa za Nuklearno elektrarno Krško in lahko boste opazili vse, kar potr-
juje mojo trditev o zanemarjenosti. Kot primer pa bi izpostavil cesti-
šče, pločnike (makedam, blato), pročelja, še posebej blokov, okolico 
objektov, opuščen dom upokojencev, tržnico, avtobusno postajo in že-
lezniško postajo in še bi lahko našteval. 

Center za podjetništvo in turizem Krško kot ena 
izmed vstopnih točk VEM v okviru JAPTI, javna 
agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja 
celovite podporne storitve, kjer lahko med dru-
gim pridobite naslednje informacije oz. storitve:  

 � Osnovno svetovanje o postopkih pred 
ustanovitvijo podjetja, pogojih za ustanovitev 
podjetja in za opravljanje dejavnosti, vodenju 
poslovnih knjig, virih in dostopu do finančnih 
sredstev.

 � Brezplačni postopki registracije, 
doregistracije in spremembe pri re-
gistraciji za samostojne podjetnike 
in družbe z omejeno odgovornostjo 
preko spletne aplikacije e-vem omo-
gočajo med drugim naslednje:

   
• Registracija enostavne eno-osebne ali več-

osebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register 
ter samodejna dodelitev matične in davčne 
številke), 

• Prijava sprememb firme, poslovnega naslo-
va, zastopnika in dejavnosti (enostavne spre-
membe) pri eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v 
sodnem/poslovnem registru, 

• Vpis in izbris poslovne enote v Poslovnem re-
gistru Slovenije, 

• Prijava sprememb poslovne enote in dejav-
nosti v Poslovni register Slovenije, 

• Odprtje elektronske knjige sklepov za no-
voustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o., 

• Pridobitev obrtnega dovoljenja, 
• Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni re-

gister, obvestilo o spremembi davčnega obdo-
bja, izračun predvidene davčne osnove), 

• Predložitev zahtevka za identifikacijo za na-
mene DDV, 

• Prijava prostega delovnega mesta, 
• Prijava delavca oz. družbenika v obvezna 

socialna zavarovanja, 
• Sprememba podatkov o zavarovancih v obve-

znih socialnih zavarovanjih in odjava zavaro-
vane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj,

• Prijava otroka, zakonca oz. staršev v obve-
zno zdravstveno zavarovanje ter sprememba 
podatkov o družinskih članih 

• Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM.

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

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

Vse storitve, ki jih nudimo kot točka VEM, so 
brezplačne.

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

Oglasite se na našem sedežu (Center za podjetni-
štvo in turizem Krško, CKŽ 46), informacije pa lahko 
pridobite tudi po telefonu 07/490 22 254 ali 07/490 
22 255 oz. po elektronski pošti info@pckrsko.si).

 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

LRF Posavja v sklopu projekta PRSTaN, 

ki je namenjen podpori društvom, 
ustanovam in zasebnim zavodom 

iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica, v novembru pripravlja:

  

FESTIVAL POSAVSKIH 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

sreda 18.11.2009 ob 17h
okrogla miza Donatorstvo in sponzorstvo nevladnim 
organizacijam (v prostorih Ekonomske šole Brežice, 
Bizeljska cesta 45, Brežice)

četrtek 19.11.2009 ob 17h 
in petek 20.11.2009 ob 17h

dvodnevna delavnica Pridobivanje in mentorstvo 
prostovoljcem (v prostorih Območne obrtne zbornice 
Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice)

sobota 21.11.2009 
• ob 10h Predstavitev nevladnih organizacij 

(v prostorih Ekonomske šole Brežice)
• ob 12h Konferenca posavskih nevladnih organizacij 

(v prostorih Ekonomske šole Brežice)

Udeležba je brezplačna, za predstavitve 
in udeležbo nas čim prej kontaktirajte.

Vabljeni!

Lokalna razvojna fundacija Posavja - 
Posavska regionalna stična točka za NVO,

Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, tel.:059/955-046, 
www.prstan.eu, info@prstan.eu

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
NOVEMBRU

OTROŠKA PREDSTAVA »GUSAR NACE«
torek, 3. november, ob 17. uri – 

Enota Kostanjevica na Krki 
četrtek, 5. november, ob 17. uri – Enota Senovo 

Zabavna lutkovna predstava v izvedbi Teatra za vse z Je-
senic o gusarju Nacetu, ki misli, da je najstrašnejši gu-
sar na svetu, dokler ne sreča … Pridite in ugotovite sami. 

PODELITEV DALMATINOVIH ZNAČK
četrtek, 5. novembra ob 17.00 uri – 

Mestna hiša Brežice
Ob zaključku letošnjega likovno-literarnega natečaja na 
temo Jurij Dalmatin in ostali protestanti, ki je pote-
kal po šolah v Posavju, vas skupaj s Slovenskim prote-
stantskim društvom »Primož Trubar« – Podružnico za Po-
savje, OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Artiče vabimo na 
zaključno prireditev in podelitev Dalmatinovih značk 
tokrat v Brežice. 

ČLOVEK IN VESOLJE - 
tematski večer ob mednarodnem letu astronomije

petek, 6. novembra ob 18.00 uri – 
Osrednja knjižnica v Krškem

Gost večera, prof. dr. Marko Uršič, nam bo predstavil 
zgodovino človekovega odnosa do vesolja in najnovej-
še teorije s tega področja ter poskušal odgovoriti, kako 
je reševanje uganke vesolja povezano z iskanjem smisla 
našega bivanja, kaj je čas v odnosu do večnosti in kje so 
meje vesolja. Z njim se bo pogovarjal Žiga Kump, pri-
družili pa se nam bodo tudi člani Astronomskega dru-
štva NEK s teleskopi.

USTARJALNA DELAVNICA
sobota, 7. novembra ob 10.00 uri –

Mladinski oddelek v Krškem
Za vse otroke, ki so sodelovali na natečaju Jurij Dalma-
tin in ostali protestanti, smo v sodelovanju z rokodel-
cem Francem Černeličem pripravili ustvarjalno delav-
nico na temo izdelave nakita iz zanimivih materialov. S 
seboj lahko pripeljete tudi svoje prijatelje.

OTROŠKA PREDSTAVA »MINEŠTRALALA«
četrtek, 19. novembra ob 17.00 uri – 

Mladinski oddelek v Krškem
Vabimo vas na najnovejšo predstavo v izvedbi gledali-
šča Ku-kuc, ki govori o optimizmu, otroškem veselju in 
sreči, ki jo nosimo v sebi.

ČISTI VRELEC LJUBEZNI
petek, 27. november ob 19.00 uri –

 Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki
Vabimo vas na pogovor z igralko in vsestransko umetni-
co Sašo Pavček o njenem ustvarjalnem delu.
 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE
ob četrtkih, tedensko med 9. uro in 11. uro - Osre-

dnja knjižnica v Krškem  
Računalniška znanja so danes nepogrešljiv del vsakdana, 
ker pa za marsikoga uporaba računalnika ni tako eno-
stavna, vas vabimo na računalniške delavnice za starej-
še. Dogovor na tel. 07 4904 000.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA ZBIR-
KA SPEEDWAY V SLOVENIJI

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na 
ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in nedavno 
odprte posebne zbirke Speedway v Sloveniji. Tudi svojim 
prijateljem in sorodnikom lahko pokažete delček zanimi-
vega okolja, v katerem živimo. Za voden ogled se lahko 
tudi vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

Zanemarjenost se nadaljuje tudi v smeri proti staremu delu Krškega, 
že takoj pri mostu, kjer se leta ne spremeni izgled parkirišča, ki je 
bolj podoben neurejenemu gradbišču v najbolj osnovni fazi. Tudi uli-
ca, Cesta krških žrtev, na kateri je občinska zgradba, je sramota za 
našo občino, od neurejenih parkirišč ob drevoredu pri Policiji in na-
prej, do katastrofalne prometne ureditve, propadajočih, opuščenih 
zgradb in podobno. 
Morda mi boste odgovorili, da ste uredili parka na starem pokopali-
šču (Park Adama Bohoriča), da urejate plato pred Kulturnim domom 
ter da popravljate cesto. Nisem prepričan, da je to prioriteta ureja-
nja mesta, pa še za tako ceno. 
Prepričan sem, da ste si ogledali več mest v tujini, zlasti kjer je v 
okolici nuklearna elektrarna. Ali so ta po urejenosti primerljiva z na-
šim mestom? Že sosednje občine, Brežice ali Sevnica, bi nam lahko 
bile za vzgled. 
Za razumevanje štejem vašo zasedenost (župan, poslanec), ne more-
te pa me prepričati, da občinska uprava ni dovolj številčna. Žal pa mi-
slim, da je neučinkovita in draga.
Verjemite mi, da je moje vprašanje – razmišljanje dobronamerno in 
da ga boste kot takega tudi vzeli.
 Eduard Špiler, Krško (naslov v uredništvu) 
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 NAGRADE:
1. nagrada: 3x brezplačen obisk solarija
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa
3. nagrada:  2x brezplačen obisk savne 

Geslo prejšnje, 21/2009 številke: 

NAJBOLJŠA KOSILA V MESTU

Nagrade, ki jih podarja RESTAVRACIJA CITY prejmejo:

1. nagrada: nedeljsko kosilo za 2 osebi s predjedjo prejme: 
Jože Kovač, C. 4. julija 62b, Krško

2. nagrada: babičino kosilo za 2 osebi prejme: 
Tatjana Ajster Ul. Tončka Kežmana 9, Dobova

3. nagrada: nedeljsko kosilo za 1 osebo prejme: 
Anuša Bec, Šmarčna 3b, Boštanj

Geslo križanke pošljite do petka, 6.11.2009, 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

FITNESS POŽUN, 
Titova 75, 8281 Senovo

POROČILI
SO SE

• Tonček Trbanc, Roje in 
Renata Granda, Dobrava 
pri Škocjanu,

• Alojzij in Amalija 
Kovačič, Senovo – obred 
zlate poroke.

ČESTITAMO! 

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Metka Kociper, Raka – 

dečka,
• Terezija Trefalt, 

Zabukovje nad Sevnico – 
deklico,

• Marija Miklič, Blanca – 
dečka,

• Natalija Penič, Podsreda – 
deklico,

• Nuša Gradišnik, Sevnica – 
dečka, 

• Andreja Imperl, Bizeljsko 
– deklico, 

• Ksenija Iljaž, Bizeljsko – 
deklico,

• Zvonka Per, Brestanica – 
deklico,

• Vanda Trajković, 
Ljubljana – dečka,

• Vesna Planinc, Vrbina – 
deklico,

• Tatjana Novak Metelko, 
Površje – dečka, 

• Tanja Marija Pacek, 
Spodnja Libna – dečka,

• Nataša Malgaj, Krško – 
dečka, 

• Maja Blaznik, Dolenji 
Boštanj – deklico,

• Kristina Bevc, Brežice – 
dečka,

• Mojca Žniderič, Gorenje 
Skopice – dečka,

• Sandra Barkovič, Brezje 
pri Veliki Dolini – dečka,

• Maša Kodela, Pišece – 
dečka.

ČESTITAMO!

Uspešno mednarodno podjetje, ki deluje na področju 
fluidne tehnike, za potrebe razvoja in lansiranja novih 
izdelkov, v svojo sredino vabi nove sodelavce. 

Od kandidatov se zahteva VI ali VII stopnja izobrazbe 
tehnične smeri, računalniška pismenost, aktivno zna-
nje angleškega jezika. Podjetje zaposlenim nudi kon-
stanten osebnostni razvoj, stimulativen osebni doho-
dek in možnost napredovanja.

Prednost imajo kandidati z izkušnjami na podobnih de-
lovnih mestih in kandidati, ki obvladajo tehnično risa-
nje s pomočjo računalnika (ACAD/SolidWorks)(Pri delov-
nem mestu tehnični risar-/ka je to pogoj).
Podjetje bo s kandidati sklenilo zaposlitev za nedoločen 
čas z 6-mesečno poskusno dobo.
Za potrebe razvojnega oddelka iščemo naslednje profile:

• Razvojnik/-ca; kandidat bo odgovoren za razvoj in kon-
struiranje novih ventilov

• Tehnični risar/-ka; kandidat bo odgovoren za tehnično 
podporo razvojnemu oddelku

• Nabavnik/-ca za razvoj; kandidat bo odgovoren za na-
bavo materialov za razvojni oddelek in sodeloval z doba-
vitelji in kupci glede zahtev na področju novih ventilov.

• Projektni vodja oddelka; kandidat bo odgovoren za ko-
ordinacijo projektov v povezavi z ostalimi oddelki v pod-
jetju.

Kandidati naj svoje prošnje pošljejo na naslov:
TA-Regulator d.o.o., Orliška 13, 8250 Brežice

oz. na mail samo.kavcic@ta-regulator.com

Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju ali pa morda 
o prekvalifikaciji v drug poklic? Iščete zaposlitev 

in želite izboljšati svoje načine iskanja zaposlitve?
Vabljeni v

kjer vam bomo pomagali pri odločanju o izbiri primernega 
izobraževanja, pri izdelavi načrta iskanja zaposlitve, pisanju prošenj 
in življenjepisov ter pripravi na zaposlitvene razgovore z delodajalci.

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 170 (62) 

in 051/ 306 113 ter na naslovu: svetovalno.sredisce@lukrsko.si.

Dvakrat mesečno oziroma po potrebi pa gostuje tudi v drugih krajih, 
in sicer v knjižnici Brežice ter knjižnici Sevnica. Dodatne informacije 

in rezervacije na: 051-306-113.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 
"Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja."

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

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

MATEJA KAVČIČ: 
VTISI NARAVE

Otvoritev slikarske razstave 
petek, 6.11., ob 19. uri

PRIMOŽ GRAŠIČ,
BOŠKO PETROVIĆ in 
MARIO MAVRIN TRIO

(kitara, vibrafon, bas kitara)
petek, 6.11., ob 20. uri, 

Klub KDK

SOULFOOD Inc. 
& ZORAN MIŠIĆ

koncert 
petek, 13.11., ob 20. uri

Albumi dAnAšnjih dni
za jutrišnje spomine: www.posavje.info

PosAvje v sliki in besedi:
fotogalerije dogodkov na www.mojeposavje.info

DOLENJA VAS – 25. oktobra je skupina pohodnikov izpred Ga-
silskega doma Dolenja vas krenila na tradicionalni Kostanjev 
pohod na Libno v organizaciji PGD Dolenja vas. Vmes prija-
zni gostitelji ob svojih zidanicah pričakajo pohodnike s ko-
stanjem in moštom, tako je pohod tudi prijetno druženje, 
kjer ne manjka dobre volje, vriskov in tudi petja, na cilju 
pohoda pa že tudi po tradiciji vse pohodnike pogostijo z go-
lažem.  M. K. M. 

Kostanjev	pohod	na	Libno
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AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA 

Prodam motorno kolo Yamaha, 
125 cm³, 007 KW, prvi lastnik, 
prevoženih 3.930 KM, ugodno, 
cena 1.550 €. Tel.: 041 724 078

Novi Clio RIP CURL 1,2, 16 V, 
letnik 2007, prevoženih 6.100 
KM, z veliko dodatne opreme, 
zaradi bolezni prodam. 
Tel.: 041 746 779

Opel Astro 1,6 i karavan, bele 
barve, zelo lepo ohranjena, 
registrirana, prodam ali me-
njam za dober moped ali sku-
ter. Tel.: 031 815 191

Prodam avto-prikolico, 500 
kg, d=150 cm, š=100 cm, v=30 
cm, atestirana in registrirana 
do 2012, cena 220 €. 
Tel.: 041 223 959

Prodam skuter Piaggio, HEX 
AGUN 150, letnik 1996, dobro 
ohranjen, reg. do 04/10, cena 
550 €. Tel.: 051 818 219

Prodam Citroen Xantia 20, 16 V 
i, letnik 99, 120.000 KM, veliko 
opreme, lepo ohranjen, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 844 730

Prodam štirikolesnik Yamaha-
raptor, 350 W, 35 KM, modre 
barve, letnik 2008, registriran, 
prvi lastnik, cena 4.800 €. 
Tel.: 041 449 186

Prodam cestni motor Yamaha 
YZF, 750 R, letnik 1993, mo-
dro bele barve, 115 KM, odlič-
no ohranjen, cena 1.400 €. 
Tel.: 041 449 186

Prodam Golf 4, 1.4, 16 V, ben-
cin, letnik 2000, metalik bar-
ve, veliko opreme, lepo ohra-
njen, garažiran, cena 3.500 €. 
Tel.: 031 544 638

Prodam tricikel Piaggio, z 
dvema sedežema in kasonom, 
letnik 1997, registriran do 
19.8.2010. Tel.: 041 244 543

Prodam R 4, katra, letnik 92, 
rdeče barve, dobro ohranjen, 
cena 550 €. Tel.: 031 312 627

Prodam Renault Senik, l. 1997, 
registriran do 31.8.2010, soli-

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

dno ohranjen, cena 1.000 €. 
Tel.: 031 563 413

KMETIJSTVO, LES

Prodam seno in otavo, bali-
rano v kocke, možna dostava, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 971 

Prodam silažne bale seno -25 € 
ter suha otava – 23 €, plug Olt 
12’ za 270 €. Tel.: 040 345 693

Prodam suho seno, balirano v 
kocke. Tel.: 031 843 282

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

Prodam tono lanske koruze, 
naravno sušene v koruznjaku, 
po 0,15 €. Tel.: 07 49 67 545 

Prodam domač beli in rdeči 
krompir za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826, po 19. uri. 

Prodam vino cviček -frankinja 
in belo, možna dostava ter me-
šana drva. Tel.: 040 217 156 

Prodam bukova drva. 
Tel.: 041 522 699 

Prodam 10 m bukovih drv. 
Tel.: 041 924 862

Prodam bukova drva, razklana 
in razžagana na različne dolži-
ne, možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodam suha cerova drva, mo-
žna dostava, ugodno. 
Tel.: 051 219 625

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

Prodam mešana metrska drva, 
40€/m, Tržišče. 
Tel.: 051 706 264

Prodam mešana metrska drva, 
35€/m, Tržišče. Tel.: 040 637 
453

Prodam suha bukova, kratko 
žagana drva. Tel.: 07 49 65 331

Prodam traktor Goldoni 
mexser 60, gibljiv, 800 h, kot 
nov, hidravlične zavore. 
Tel.: 07 49 51 447

Ugodno prodam bukova seka-
na drva, primerna za štedilnik. 
Tel.: 051 258 778

Ugodno prodam sadike pišeč-
ke marelice. Tel.: 041 739 042 

Prodam traktor IMT 533, l. 
1973, puhalnik za seno, pu-
halnik za žita ter ter slamore-
znico z elek. motorjem. 
Tel.: 031 845 064

Prodam traktor IMT 533, l. 
1976, 1900 h, za 2.600 €. 
Tel.: 031 444 911

Prodam traktor Universal 445, 
l. 1977, cena 3000 €, ter vino 
različnih sort. Tel.: 040 982 599

Prodam traktor TV – 826, l. 
1998, dobro ohranjen. 
Tel.: 031 514 502

Prodam novejšo Muto s frezo 
in mulčarjem ter 4 platišča za 
Audi. Tel.: 051 303 196

Prodam BCS kosilnico, kot 
novo, zadnjih 15 let rabljeno 
letno 2-3 h. Tel.: 041 717 782

Prodam traktorsko kiper pri-
kolico mlaz 3,5 tonsko, novo, 
cena zelo ugodna. 
Tel.: 041 923 192

Prodam Tomos avtomatik, sta-
rejši, ohranjen in vozen, cena 
pri ogledu. Tel.: 051 389 362

Prodam odlično ohranjen tro-
silec hlevskega gnoja Tajfun in 
samonakladalko SIP 16-6. 
Tel.: 041 794 361

Prodam hribovski trosilec za 
hlevski gnoj, pokončna valja, 
plug 12’ visoki, vrtno frezo, 
tehnico 200 kg, telico 600 kg 
in prašiče 80-100 kg. 
Tel.: 040 29 55 10

Prodam predsetvenik, delovne 
širine 2 m, štiriredni, 20 vzme-
ti. Cena 300 €. Tel.: 041 621 362

Prodam tri in enofazni ko-
vinski cirkular, kosilnico BCS-
ACME motor, traktor IMT 542 in 
trifazni el. motor 10 KM. 
Tel.: 041 552 915

Prodam pasjo uto, izolirano, 
pregrajeno s steklom, za sre-
dnje velikega psa. 
Tel.: 051 314 907

NEPREMIČNINE

V Rožni dolini oddam sobo 2 
študentoma, lahko par, soupo-
raba kopalnice in kuhinje s štu-
denti. Tel.: 041 624 107

Oddam manjše stanovanje v 
centru Brežic. 
Tel.: 041 722 669

Oddam opremljeno 1-sobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 070 848 835

Prodam hišo v Krški vasi, pod-
kletena, v nadstropju spalni-
ce, adaptirana 2004, central-
na kurjava olje, plin do hiše, 
satelitska tv, opremljena, ta-
koj vseljiva. Tel.: 051 429 936

Ugodno prodam opremljeno 
2-sobno stanovanje na Vidmu, 
na Resi, 4. stan. blok, pritličje, 
centralna, kabelska, telefon. 
Tel.: 041 294 915

Zastonj oddam ograjen vrt 20 
x 18 m, star vinograd, sadov-
njak, z opremo, kapnice in ko-
lov dovolj, pozneje možen od-
kup. Tel.: 49 25 960

V Brežicah oddam v najem 
opremljeno 2-sobno stanova-
nje v vel. 58 m². 
Tel.: 041 657 554

Prodam hišo P+1+ podstrešje, 
190 m², s pomožnima prosto-
roma 40 m², vse na 5.000 m² 
zemljišča v okolici Kapel. 
Tel.: 051 638 731

Prodam 2-sobno stanovanje 
v Sevnici, kabelska, internet, 
cvetlični vrt, posebni vhod, 
cena po dogovoru. Tel.: 81 40 
842, od 17. do 20. ure

Oddam vinograd, Vinji Vrh nad 
Dobruško vasjo, cca 1000 trt, 
črnina, kraljevina, frankinja, 
možnost uporabe dela zidani-
ce. Tel.: 031 618 400

Oddam vinograd, Spodnje Dule 
nad Krškim. Tel.: 031 618 400

Prodam parcelo v izmeri 14 a, 
bližina Čateških toplic. 
Tel.: 49 65 331

V najem oddam 1,5-sobno sta-
novanje v Krškem, na Vidmu, 
informacije dopoldan. 
Tel.: 031 887 517 

V najem oddam 2,5-sobno sta-
novanje, 80 m², pokrito tera-
so 25 m², v stanovanjski hiši 
v Sevnici, za daljše obdobje. 
Tel.: 051 619 422

Prodam družinsko hišo v cen-
tru Radeč, možna takojšnja 
vselitev. Tel.: 040 796 228

Prodamo zemljišče v izme-
ri 11,5 a, k.o. Loče, v postop-
ku spremembe namembnosti v 
gradbeno, neposredna bližina 
hiš, komunalij, asfalta, po 16. 
uri. Tel.: 45 22 056

Prodam travnik v izmeri 90 a 
na Planini pri Podbočju. 
Tel.: 041 243 158

Prodam kmetijo 6 ha na lepi 
lokaciji, stara kmečka hiša, z 
gospodarskimi poslopji, Polje 
pri Tržišču. Tel.: 041 571 453

ŽIVALI

Kupim telico ali kravo s tele-
tom. Tel.: 040 309 402

Prodam pašno kravo, simen-
talko, s 4. teletom, mirno, va-
jeno tudi ročne molže, garan-
cija za vse. Tel.: 041 523 708

Prodam prašiče težke 55 do 60 
kg, 3 kom in 1,5 tone lanske 
koruze, naravno sušene, oko-
lica Dobove. Tel.: 031 306 054

Kupim mlado kravo simental-
ko, dobro molznico. 
Tel.: 031 312 613

Prodam kravo za zakol ali za 
nadaljnjo rejo ter bikca in 
teličko staro 5 m ter bukova 
drva. Tel.: 070 701 210

Prodam bikca č.b., starega tri 
tedne, cena 160 €. 
Tel.: 031 868 337

Prodam burske kozličke za na-
daljnjo rejo ali zakol. 
Tel.: 041 893 733

Prodam brejo svinjo ter male 
odojke, več komadov in cirku-
lar ter šrotar enojni. 
Tel.: 031 770 868

Prodam več odojkov, teža oko-
li 30 kg. Tel.: 031 539 710 

Prodam prašiče težke okoli 70 
kg. Tel.: 49 75 272 

Prodam jagenjčke ter odrasle 
ovce, kupim mrežo za ogradi-
tev pašnikov. Tel.: 041 598 873

Prodam telico staro 15 m, pra-
šiče težke od 120 do 180 kg in 
cvičkov mošt. Tel.: 051 870 909

Prodam odojke težke 30 kg, 
kupim pa trodelne klinaste 
brane ter krave za zakol. 
Tel.: 49 56 186

Prodam 8 brejih koz srnaste, 
burske pasme ter burskega ko-
zliča, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 989 149

Prodam srednje pudlje, so 
zdravi, čistokrvni, oba star-
ša imamo doma, res lepi, zelo 
ugodno. Tel.: 051 605 940

Prodam goske za zakol ali na-
daljnjo rejo, domače hranje-
ne. Tel.: 49 69 096

Prodam odojke 25 do 30 kg, 
tudi dva prašiča težkega 60 kg, 
vse domače hranjeno, možen 
je zakol. Tel.: 040 491 929

Prodam odojke težke 25 do 
40 kg, svinje 250 kg in ajdovo 
moko. Tel.: 031 834 173

Prodam zajce za nadaljnjo 
rejo, prašiča za koline in okna 
110x130 cm. Tel.: 051 271 464

Prodam psičko, nemški lo-
vski terier, staro 5 m ter rdeči 
mošt. Tel.: 031 582 248

Prodam ali menjam za bikca 
simentalca suhe silažne bale. 
Tel.: 031 507 111

Prodam odojke, svinjo za ple-
me ter prašiča za zakol, hra-
njene z domačo hrano. Tel.: 07 
49 69 140 
Prodam bikca simentalca, sta-
rega 10 tednov. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam prašiča 150 kg, hra-
njenega z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 56 262, zvečer. 

Prodam odojke, težke 30 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Podarim tri psičke mešančke, 
stare 6 tednov, mama je škot-
ska ovčarka, cepljene. 
Tel.: 041 466 783 

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 7, 
Kostanjevica na Krki, 

objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA ODPRODAJO NEPREMIČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Predmet prodaje je:
Nepremičnina – stavbno zemljišče v obrtni coni – parc. 
št. 823/8 (njiva) v izmeri 6 118 m2, vpisana v zemljiško-
knjižnem vložku št. 2412 , k.o. Kostanjevica.

Javna dražba bo potekala dne 06.11.2009 z začetkom 
ob 12.00 uri v Gostišču Žolnir, Krška cesta 4, Kostanje-
vica na Krki.

Vsi ostali podatki so razvidni na www.kostanjevica.si  in  
v Ur.l.RS. št. 81/2009 z dne 16.10.2009, stran 2626.
• ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni naja-

vi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 07 49 87 
275 , kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji 
pri Stanislavu Rostoharju.
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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 

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 65 454

Prodam odojke in prašiče, 
100-200 kg in hrastove deske 
5 cm. Tel.: 041 503 556

Prodan odojke in prašiče, 60-
110 kg, Tel.: 031 563 503 

ŽIVILA, VINO

Prodam jabolka za ozimnico 
in predelavo ter jabolčni sok. 
Tel.: 031 608 385

Prodam vino domače rde-
če, letnik 2008 in mošt modre 
frankinje, žametne črnine ter 
mešano belo. Tel.: 031 308 187

Prodam kolerabo. 
Tel.: 041 227 198

Prodam približno 700 l franki-
nje, 500 l mešano rdeče in hle-
vski gnoj. 
Tel.: 040 756 728

Prodam meso mladih domačih 
zajcev, bio pridelava. 
Tel.: 040 858 747

Prodam mošt modre frankinje 
in žametne črnine; novo har-
moniko Tolar 37+3, dodatni 
gumbi. Tel.: 041 439 908

Prodam suh fižol, stroj za ru-
ženje koruze, mlin za peso, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 910 942

Prodam vino in mošt žametne 
črnine, okolica Krškega, po 15. 
uri. Tel.: 49 69 260

Prodam ajdovo moko. 
Tel.: 49 20 057

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

Prodam med cvetlični in ko-
stanjev. Tel.: 051 309 303

Prodam jabolka za ozimnico, 
jabolka za kis ali jabolčni sok, 
možna tudi dostava. 
Tel.: 051 338 819

Prodam rdeče vino, cena 0,80 
€, nad 100 l podarim 10 l do-
mačega kisa, okolica Bizeljske-
ga. Tel.: 041 613 074

Prodam sušene gobe in dva jo-
gija. Tel.: 040 791 770

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam trosed raztegljiv v po-
steljo, 200x170 cm, klubsko in 
jedilniško mizo, vse za simbo-
lično ceno. Tel.: 49 56 514

Prodam ohranjeno kuhinjo 
rjave barve, dolžina 4 m, je-
dilni kot, miza raztegljiva, dva 
stola ter dve jeklenki za plin. 
Tel.: 031 656 168

Prodam dnevno sobo in kotno 
sedežno garnituro, ugodno. 
Tel.: 041 912 925

Prodam dve otroški postelji, 
skoraj novi, 140x69 cm, 25 € 
komad. Tel.: 49 71 152

Ugodno prodam spalnico, bele 
barve, komplet, staro 8 let. 
Tel.: 041 412 300

Prodam otroško posteljico z 
vzmetnico, bukov les, dobro 
ohranjena, 40 €, Brestanica. 
Tel.: 031 336 536

Prodam lepo ohranjeno jedil-
no mizo in štiri stole, bele bar-
ve, primer mize 80 cm, ugo-
dno. Tel.: 031 205 931

RAZNO

Prodam peč za centralno kur-
javo in sanitarno vodo, kombi-
nirano, drva, olje, KOB 30 KW, 
letnik 2003, cena 290 €. 
Tel.: 041 229 338 

Prodam mizarski »hubelpank«, 
poklicati po 20. uri. 
Tel.: 041 331 549

Ugodno prodam rezervne dele 
za W-hrošč, letnik 1964. 
Tel.: 041 652 663

Prosim, če mi kdo podari sta-
rejši računalnik. 
Tel.: 070 232 992

Kupim mobitel SAGEM Myx5-2, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 070 265 924

Prodam sobno oljno peč in 
veliko omaro za dnevno sobo, 
lahko posamezno, zaradi seli-
tve, ugodno. Tel.: 041 797 714

Prodam hlevski gnoj, po do-
govoru ga tudi dostavim, rde-
či mošt ali menjam. 
Tel.: 041 246 742

Prodam alu platišča, origi-
nal Mercedes, 15 col, luknje 
5x112, po želji s pnevmati-
kami, Bridgestone turanza 
205/55/15, 65 mm profila. 
Tel.: 041 625 917

Kupim playstation 2 ali 3, 
samo resni ponudniki. 
Tel.: 070 827 910

Prodam dobro ohranjeno peč 
za centralno kurjavo na trda 
goriva ali kurilno olje, cena po 
dogovoru. 
Tel.: 031 305 953

Prodam opaž, 1. klasa, cena 6 
€/m², opaž 2. klasa, cena 4,2 
€, brune vseh dimenzij, 1. kla-
sa od 7 € dalje, 2. klasa od 5,5 
€ dalje. Tel.: 040 624 123

Prodam zimske gume z jekle-
nimi platišči 195-65-15 na štiri 
vijake, štiri kom, zelo malo ra-
bljene. Tel.: 031 827 482

Prodam otroške ustvarjalne 
igrače za otroke od 3 let dalje, 
deloma popolnoma nove, se-
stavljanke, figurice, igre Bar-
bie in še ostale, cena 5 €/kom. 
Tel.: 49 59 115

Prosim za sličice Životinjsko 
carstvo št. 89, 109, 131, 149, 
178, 199, 213, 243, 248 in še 
109, 178. Tel.: 051 810 027

Prodam balkonsko ograjo, ner-
zalit, plastificirano za cca 20 
m, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 518 655

Prodam ugodno litoželezno 
peč 32 KW, Norrahamer, z go-
rilnikom, rabljena. 
Tel.: 49 61 360, 041 697 863

Prodam novo diatonično har-
moniko, Štajerko C-F-B, ugo-
dno, garancija 3 leta. 
Tel.: 031 793 132

Prodam diatonično harmoniko 
B-ES-AS. Tel.: 49 27 234

Prodam krzneno jakno, krat-
ko, št. 40, nenošeno, rjava. 
Tel.: 070 304 094

Prodam več košev, razne veli-
kosti ter suhe robe. 
Tel.: 041 772 283

Prodam TV barvni s sobno an-
teno in daljincem. 
Tel.: 041 527 195

Prodam 165/65x13 na alu 
obročih za Clia, ali zimske 
165/65x13 na jeklenih obro-
čih. Tel.: 070 317 905

Prodam 2 šivalna stroja, dvo-
igelni overlog, 400 € in 3 obo-
dni zik-zak, 150 €, v zelo do-
brem stanju. Tel.: 031 771 764

Prodam tračno žago, 3-fazni 
motor 3 KW. Tel.: 030 332 552

Prodam nov varilni aparat CO2 
mig iskra var, nova jeklenka, 
nov kolut varilne žice. 
Tel.: 031 749 375 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 29. oktobrom in 11. novembrom
Četrtek, 29. 10.
• ob 12.00 v atriju UE Brežice: razstava ob 15-letnici delo-

vanja Upravne enote Brežice
• ob 17.00 v KD Krško: animirana družinska pustolovščina 

Garfield in festival zabave
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: odprtje razstave „Kr-

ške identitete“ avtorja Vojka Pogačarja
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predstavitev zbirke Majde 

Adamič „Pomagam si sam... sedaj, ko to znam!“ in ogled 
domoznanske zbirke

• ob 18.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: 
predstava za otroke „Prijatelji iz škatlice veselja“

• ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: komedija „Jaz pa 
tebi sestro“

Petek, 30. 10.
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: počitniška delavnica z Ano: iz-

delovanje halloween okraskov
• ob 18.00 v Galeriji Krško: otvoritev kiparske razstave Urše 

Toman
• ob 18.00 v OŠ Raka: noč čarovnic
• ob 19.00 v MC Krško: žur za mlade do 18 let 
• ob 19.00 v Kulturnem domu v Dobovi: kulturno-zabavna 

prireditev „Dobova se predstavi“

Sobota, 31. 10.
• ob 10.00 v športni dvorani OŠ Dobova: srečanje obmej-

nih namiznoteniških klubov
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice
• ob 16.00 pri gasilskem domu na Veliki Dolini: predaja no-

vega gasilskega vozila PGD Velika Dolina
• ob 16.30 v MC Sevnica: otroška delavnica -  halloween
• ob 18.00 v večnamenskem domu v Pišecah: premiera igre 

„Čaj za dve“
• ob 18.00 v Bivaku Senovo: počitniški kino Bivak - Halloween
• ob 20.00 v MC Krško: halloween party

Torek, 3. 11.
• ob 9.00 na gradu Sevnica: U-3 Sevnica – ogled gradu Sev-

nica in razstavnih prostorov
• ob 17.00 v knjižnici v Kostanjevici na Krki: otroška pred-

stava Gusar Nace
• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-

va „Revizor“, za abonma in izven

Sreda, 4. 11.
• ob 15.30 na Zakonskem in družinskem inštitutu Novo me-

sto, enota Krško: pričetek terapevtske skupine za ločene 
in vse, ki so ostali sami

• ob 16.00 pred KD Krško: otvoritev prenovljene ploščadi
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: potopisno predavanje Da-

mjana Končnika „Islandija – hladna dežela na vroči fin-
ski žerjavici“

• ob 18.00 v Pleteršnikovi hiši v Pišecah: literarni večer 
„Beseda preprostih ljudi“

Četrtek, 5. 11.
• ob 17.00 v knjižnici na Senovem: otroška predstava Gu-

sar Nace
• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: podelitev Dalmatinovih 

značk
• ob 18.00 v Hramu Vrbovega Loga na Brezovski Gori: do-

godek „S sadjem in meči je Jama“
• ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana »Sevnica – stoletje na raz-

glednicah« - predstavitev knjige avtorja Zorana Zeliča

Petek, 6. 11.
• ob 19.00 v KD Krško: otvoritev slikarske razstave Mateje 

Kavčič „Vtisi narave“
• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici Krško: Človek in veso-

lje - tematski večer ob mednarodnem letu astronomije
• ob 20.00 v Prosvetnem domu Brežice: koncert Magnifica 

in Balcountry Quarteta
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert Primož Grašič, Boško 

Petrović in Mario Mavrin tria

Sobota, 7. 11.
• ob 10.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: ustvarjalna delavnica
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – jesenska lepljenka
• ob 18.00 v večnamenskem domu v Pišecah: kulturna pri-

reditev „100 let KD Orlica Pišece“ ter družabni večer z an-
samblom Lojzeta Ogorevca

Torek, 10. 11.
• v Knjižnici Sevnica: razstava učencev „Rad imam svojo 

reko“
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: U-3 Sevnica – predava-

nje dr. Ane Slapšak „Vloga družinskega zdravnika“
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica

Sreda, 11. 11.
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: predavanje dr. Andreja 

Fištravca z naslovom „Ali res poznamo mlade?“

Prireditve ob prazniku občine Sevnica so objavljene na 
strani 9.

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

Prodam top modna ženska 
oblačila, vel. 40 do 42, ku-
pljena v Sou-verju, H&H, C&A, 
majice, puloverji, topi, hlače, 
bluze, cena od 5 do 8 €/kom. 
Tel.: 041 542 910

Zbiram sličice Životinjsko car-
stvo, manjkajo mi 49, 54, 59, 
62, 79, 136, 184, 185, 188, 
215, 234, 242, možna menja-
va. Tel.: 070 876 059

Prodam gume za avto, 155-
70-13, M+S, verige gratis. Tel.: 
041 527 195 

Prodam 300 l stiskalnico na 
vreteno ali hidravliko, odojke 
težke 30 kg ter travniški mul-
čar 120 cm. Tel.: 031 796 019 

Prodam novo, še zapakirano, 
masažno kotno tuš kabino, po 
20 % nižji ceni od prodajne, z 
vsemi dodatki. 
Tel.: 040 880 744, po 16. uri. 

Prodam mešalec za mešanje 
testa ali mesa, nerjaveč, eno-
fazni, na prekuc, 75 l., cena 
po dogovoru. Tel.: 031 645 488

Prodam vhodna dvokrilna hra-
stova vrata, 140 x 193 in 300 kg 
ovsa. Tel.: 07 49 67 530 

Prodam zastekljeno okno ter-
mopan 80 x 100 cm, 55 €, vho-
dna vrata, širine 130, 35 €, 
Renault five 5/94, vozen, ne-
registriran, 130 €. 
Tel.: 041 866 477

Prodam zimske gume s plati-
šči, 195-65-15, primerne za vo-
zila Passat, Škoda, Audi... 
Tel.: 041 717 760 

Prodam 3000 l kovinsko cister-
no in rabljen gorilnik Hansa za 
centralno kurjavo, cena 200 €. 
Tel.: 051 869 095 

Kupim star motor, lahko v 
okvari, kupim stare stenske 
ali žepne ure. 
Tel.: 070 894 344

Prodam peč za centralno kur-
javo in sanitarno vodo, kombi-
nirano drva-olje, KOB 30 KW, 
letnik 2003, cena 290 €. 
Tel.: 041 229 338

Prodam mlin za šrotanje in 
mletje koruze, cena po dogo-
voru, ali menjam za prašiča. 
Tel.: 07 49 67 432

Prodam 8 vreč apna in 5 vreč 
mivke. Tel.: 031 532 656

STIKI, POMOČ

52-letni moški, upokojenec, 
želi spoznati prijetno žensko 
za skupni dom, lahko je tudi 
mati. Tel.: 49 26 285

58-letni vdovec išče iskreno 
gospo za skupno življenje od 
50 do 60 let. 
Tel.: 031 289 319
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“Naj bo poletje ali jesen, pisanje ali ljubljenje, spom-
injanje in pozabljenje, človek ne sme potrošiti svojih 
sanj, kot bi bile drobiž” je ena od mnogih reflek-
sij poleg tistih o ljubezni, hrepenenju, umetnosti ali 
pisanju, ki jih flamska pisateljica vpleta v globoko 
čustveno pripoved o svoji originalni in duhoviti, tako 
strogi kot humorni, hkrati dobri in zli, predvsem pa 
socialno darežljivi babici, ki je bila, da bi lahko živela 
svojo resnico, marsikomu boleč trn v peti. Knjiga je 
zagotovo ena med tistimi, ki se jih razveselijo literarni 

sladokusci, saj gre za čisto poezijo branja, umetelne slapove besed, spominov in 
spoznanja, tako gosto tkane, da od njih izraznosti zaboli, če občasno ob branju 
ne zapreš oči. Za kar se imamo zahvaliti tudi Borisu A. Novaku, ki je zaslužen, 
da se ob prevodu nič od lepega ni izgubilo, kvečjemu obogatilo.

MARGUERITE
Monika van Paemel
123 strani

Josipina Urbančič Turnograjska je živela v prvi 
polovici 19. stoletja. Pri sedemnajstih letih je imela 
vse karakteristike, ki naj bi jih imela vsaka »sloven-
ska meščanska dama«. Bila je grajska gospodična, 
lepa, nadarjena in izobražena. Deležna je bila pr-
vovrstne vzgoje, bila je priljubljena in dobrodošla 
v meščanskih salonih. Ljubila je slovenski jezik in 
to je kazala na vsakem koraku. Pisala je »povestice«, 
pesmi, bila je skladateljica. Takrat se pri nas ženske 

na teh področjih še niso pojavljale in Josipina, jih je spodbujala k ustvarjanju.
Knjiga je nastala na podlagi doktorske disertacije, s katero je avtorica želela 
to premalo raziskano damo, na primeren način umestiti v slovenski literarni 
prostor. Mira Delavec je dokazala, da je Josipina prva slovenska pesnica, pis-
ateljica in skladateljica. V knjigi so prvič po 155 letih objavljena njena zbrana 
dela. Čeprav je to znanstvena monografija, se bo v njej znašel vsak bralec ki ga 
zanima ne le življenje in delo Josipine Turnograjske, ampak kar duhovnozgo-
dovinska podoba 19. stoletja v naši ožji domovini.

MOČ VESTI: Josipina Urbančič Turnograjska, 
prva slovesnka pesnica, pisateljica in skladateljica
Mira Delavec
389 strani

Beremo skupaj

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

Izidi knjig izpod peres posa-
vskih avtorjev so redki, še red-
kejše pa so predstavitve nji-
hovih knjig v našem glavnem 
mestu. Predstavitev Alenkine 
knjige je v sodelovanju naše 
prve komercialne TV hiše in 
založbe Neviodunum poteka-
la v zadnje čase popularnem 
Dvornem baru, kjer svoja dela 
CD-je in knjige promovirajo 
najbolj znana imena sloven-
ske glasbene in zabavne sce-
ne. Tudi na prvem srečanju z 
Alenkinim prvencem so se po-
leg njene družine, sorodnikov 
in prijateljev zbrali številni 
sodelavci in sodelavke ter tudi 
kar močna zasedba fotografov.
Teden dni kasneje je v Kr-
škem Valvasorjeva knjižnica 
Krško pripravila »domači krst« 
Alenkine knjige, na katerem 
je bil odziv občinstva zelo do-
ber. Kakor je dejal urednik Sil-
vester Mavsar, se knjiga Čez 
mavrico bere kot roman v pi-
smih, to je lepa knjiga tako 
po vsebini kot svoji zunanjo-
sti, a vsebuje tehten pogled 
na aktualno življenje, družin-
ski utrip in tudi na ostala po-
dročja. Med njimi prevladuje 
zdravstvo, v katerega je avto-
rica kot urednica priljubljene 
televizijske oddaje Vizita vpe-
ta tako po poklicni plati kakor 
tudi zasebno preko soproga 
Blaža, ki se je zdravniške-
mu poklicu zavezal kot kirurg 
travmatolog. 
Predvsem pa knjigo, je še med 
drugim dejal Mavsar, odlikuje 
iskrenost, ki je dandanes red-
ka vrlina in hkrati pogum. Is-
krenost, ki je ganila in „zlezla 

Alenkin	prvenec	»Čez	mavrico«	
toplo	sprejeli	v	Ljubljani	in	Krškem
LJUBLJANA, KRŠKO – Bogato jesensko žetev založbe Neviodunum predstavljamo te dni tako v Posavju kot izven naše regije. Prejšnji teden smo v Novem me-
stu obeležili izid knjižice Marjance Kočevar z naslovom MESEČEVI KAŽIPOTI, že čez teden dni bomo v sevniški Galeriji Ana proslavili izid velikega knjižnega 
projekta Oskarja Zorana Zeliča SEVNICA – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH. Tokrat pa objavljamo nekaj utrinkov z dveh predstavitev knjižnega prvenca ČEZ MA-
VRICO naše sodelavke, TV novinarke in urednice ter krške rojakinje Alenke Mirt Iskra, ki smo ju s soorganizatorji – POP TV in Valvasorjevo knjižnico Krško 
pripravili v Ljubljani in v Krškem.

pod kožo“ številnim bralcem, 
ali kakor je na predstavitvi 
prisrčno in hkrati skromno de-
jala avtorica zbranim obisko-
valcem: „Mislim, da sem vam 
prišla zato blizu, ker sem ta-
kšna kot ste vi. Ker pišem v 
trenirki in poleg jem piško-
te in pijem kavo...“ In s ta-
kšnimi očmi jo vidi tudi njena 
nekdanja profesorica dr. Man-
ca Košir, ki je za popotnico 
knjigi v spremni besedi zapi-
sala: „Alenka Mirt Iskra ima 
rada ljudi, največ ji pomeni-
jo prijazni medčloveški odno-
si in dobrota, ki se ne razka-
zuje in napihuje, ampak čisto 
preprosto – je.“ 
In če Alenka Mirt Iskra živi in 
dela v prestolnici, ostaja z mi-
slimi in srcem zvesta svojemu 
domačemu kraju, s katerim 
je še vedno neločljivo pove-
zana skozi družinske vezi, pri-
jateljstva in drobne in tople 
spomine, ki so opisani tudi v 
knjigi. Kakor je iskrivo dejala 
na predstavitvi, je prav to, da 
je odraščala v manjšem kra-
ju, njena prednost v Ljublja-
ni: „Skozi krške oči sem se na-
učila bolje gledati in videti, in 
vem, kam pripadam!“ 
Samo predstavitev knjige sta 
duhovito povezovala in do-
polnjevala Alenkina sodelav-
ca in novinarja Janez Usenik 
ter Tamara Vonta, ki je hkra-
ti nastopila tudi kot vokalistka 
ob spremljavi pianistke Este-
re Cetin, utrinek iz Alenkine 
mladosti je prispeval njen oče 
Ivan, odlomek iz knjige pa je 
prebrala tudi Alenkina hčer-
ka Neli. 

Ivan Mirt (na 
desni) in novi-
nar POP TV Ja-
nez Usenik, ki 
je s svojim vo-
denjem navdu-
šil občinstvo 
tako v Ljubljani 
kot v Krškem.

Tamara Vonta je zapela ob spremljavi Estere Cetin.

Na predstavitvi v Krškem

V Ljubljani je Alenkino najljubšo pesem Over the 
rainbow zapela Severa Gjurin, spremljal jo je znani 
glasbenik in kompozitor Igor Leonardi, med drugim 
avtor glasbe za Kozoletov film Rezervni deli.

Na Alenkine podpise v knjigo je bilo potrebno čakati.

Novo generacijo Krčank na POP TV uspešno predstavlja 
Sanja Macur, na sliki s svojim spremljevalcem (na levi) 
in prvim človekom informativnega programa POP TV 
Tomažem Perovičem (v sredini).

Predstavitev so spremljale tudi Alenkine kolegice.

V pogovoru o knjigi sta poleg avtorice (v sredini) 
sodelovala urednik založbe Neviodunum Silvester 
Mavsar in dr. Manca Košir (na desni).

Založba Neviodunum 
vabi ob občinskem prazniku 

občine Sevnica
na predstavitev nove knjige

Oskar Zoran Zelič

SEVNICA
STOLETJE NA RAZGLEDNICAH

četrtek, 5. novembra 2009, 
ob 19. uri

Galerija Ana, 
Glavni trg 27, Sevnica.

Knjigo lahko v prednaročilu naročite po telefonu
07 49 05 780 ali na e-naslov: marketing@posavje.info.


