
CERKLJE OB KRKI - Z obiskom predsednika Republike Slo-
venije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil dr. Danila 
Türka ter ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič se je 
v Vojašnici Cerklje ob Krki 7. novembra začela osrednja 
vaja Slovenske vojske Svizec 09. 

Glavni cilj vaje je bil preve-
riti, ali 18. bataljon za jedr-
sko, radiološko, kemično in 
biološko obrambo (BJRKBO) 
in mobilna bolnišnica ROLE 
2 LM dosegata vojaške stan-
darde, pa tudi, ali sta po-
sledično sposobni izvajati 
svoje naloge v mednaro-
dnem okolju. V okviru vaje 
je potekala tudi nacionalna 
verifikacija mobilne bolni-
šnice ROLE 2 LM, ki jo je iz-
vedlo Ministrstvo za zdrav-
je, s čimer bo enota lahko 
pridobila tudi dovoljenje za 
izvajanje izvenbolnišnične 
dejavnosti v Republiki Slo-
veniji. Vaja se je končala 
11. novembra, ko si jo je 
ogledal admiral Giampao-
lo di Paola, predsednik Vojaškega odbora zveze Nato. Na 
vaji je sodelovalo okrog 1.000 pripadnikov Slovenske vojske. 
� P.�P.
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vrt in balkon Posavja‘09
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Sodelujejo:
Plesno društvo Imani, 

Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo, 
ansambel Brežiški flosarji, pevka Ana Rotar 

Vabljeni!�Vstopnine�ne�bo!

IC

www.secom.si

Veselo MARTINOVANJE  v hotelu

Vljudno vabljeni v prenovljen zimski vrt hotela Splavar, 
kjer vam bomo postregli martinove jedi 

ob spremljavi žive glasbe!
Rezervacije sprejemamo na 07/49-90-630

Hotel Splavar Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 40A

V soboto, 14.11.2009

ZAKLJUČNA PR IREDITEV
Senovo, 

12. novembra 2009,
ob 18. uri 

v Domu XIV. divizije

Türk	in	Jelušičeva	
na	vojaški	vaji

Predsednik�Türk�na�ogledu�
ROLE�2,�ob�njem�strokovni�
vodja�bolnišnice,�zdravnik�
Robert�Carotta.

POSAVJE - Gradnja hidroelektrarne Mokrice je zelo vprašlji-
va, saj Zavod za varstvo narave (ZVN) predlaga vključitev 
spodnjega toka reke Save v območje Nature 2000, je na okro-
gli mizi v okviru obiska vodstva stranke Zares v Sevnici pove-
dal direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač. Če 
bo vlada sprejela ta predlog ZVN, potem HE Mokrice, za ka-
tero so že naročili izdelavo državnega prostorskega načrta, 
ne bo, je povedal Kopač, preprojektirati pa bo potrebno tudi 
HE Brežice, za katero naj bi bil DPN sprejet prihodnje leto. 
»Na Ministrstvu za gospodarstvo bijemo plat zvona in upamo, 
da se bomo glede tega uspeli dogovoriti z Ministrstvom za 
okolje in prostor,« pravi Kopač. V primeru razglasitve Natu-
re 2000 ostane še možnost sprožitve postopka prevlade jav-
nega interesa, ki pa je zapleten in dolgotrajen.

Na Kopačeve besede sta se odzvala župana Franc Bogovič in 
Ivan Molan in opozorila, da bo v tem primeru območje spo-
dnje Save od krškega mostu navzdol brez protipoplavne za-
ščite, ki je bila glavni pogoj za zeleno luč Posavja za gra-
dnjo verige.

Problematiko gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, pa tudi 
s strani vlade še vedno nepotrjen državni prostorski načrt za 
odlagališče NSRAO, je na včerajšnji 5. razširjeni izredni seji 
obravnaval tudi Svet regije Posavje. Na sejo so povabili tudi 
ministra za okolje in prostor Karla Erjavca ter ministra za 
gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.
� P.�P.

Negotova	usoda	HE	Mokrice
Tudi na letošnji prireditvi, 
na kateri je bil slavnostni go-
vornik zgodovinar dr. Janko 
Prunk (pogosto je vabljen kot 

govornik, saj je  sevniški rojak 
iz Loke pri Zidanem Mostu), so 
posamezniki in društva prejeli 
tudi občinska priznanja. Sre-
brno plaketo občine Sevnica 
so prejeli: Boštjan Repovž iz 
Šentjanža, Kolesarsko društvo 
Sevnica, Božidar Beci iz Loke 
pri Zidanem Mostu, Franc Po-
vše iz Boštanja in Gostišče Do-
linšek z Vrha pri Boštanju. Zla-
te plakete občine Sevnica so 
prejeli: Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca Sevni-
ca, Ana Mešiček z Blance in 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Krmelj. Najvišje priznanje - 
grb občine Sevnica pa je pre-
jelo sevniško podjetje Tanin z 
več kot 80-letno tradicijo in 
s 119 zaposlenimi. »Zametki 
podjetja segajo v čas pred 86 

Podeljena	priznanja	
in	grb	občine	Sevnica	
SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je 6. novembra zvečer potekala osre-
dnja slovesnost ob občinskem prazniku občine Sevnica. Z njo vsako leto obe-
ležijo spomin na  pogumno dejanje partizanske skupine pod vodstvom ko-
mandirja Dušana Kvedra Tomaža, ki je 12. novembra 1941 iz sevniškega 
zapora rešila skupino ujetnikov, kamor jih je zaprl nemški okupator. 

leti, ko je bilo ustanovljeno 
podjetje Jugotanin, iz kate-
rega je danes zraslo sodobno 
in uspešno srednje veliko pod-

jetje,« je bil del predstavitve 
uspešnega sevniškega podje-
tja, ki tudi z donacijami po-
maga lokalnim društvom ter 
organizacijam. 

Kulturni program, ki sta ga 
spretno povezovala Breda 
Vidmar in Vili Zupančič, so 
oblikovali učenci GŠ Sevnica, 
Godba Sevnica in učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica s po-
družničnima šolama Stude-
nec in Loka, s kratkim filmom 
»Od praznika do praznika« 
pa je bilo prikazano delo ob-
čine v preteklem letu. Uvo-
dni pozdrav na prireditvi je 
imel sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ob zaključku priredi-
tve pa so Sevničanom in Sev-
ničankam čestitali za praznik 

tudi župani in podžupani so-
sednjih ter prijateljskih ob-
čin,  poslanec Andrej Vizjak 
ter dekan Fakultete za logi-

stiko Celje – Krško dr. Martin 
Lipičnik, ki je na oder pova-
bil tudi gostujočega predava-
telja iz Singapurja.  

� Smilja�Radi
� Foto:�Foto�Asja

KRŠKO – Večmesečna akci-
ja uredništva Posavskega ob-
zornika, v kateri smo prvič is-
kali najlepše urejen okrasni 
vrt in najlepši balkon v Posav-
ju, se bliža koncu. Čeprav v 
ospredju ni bilo tekmovanje, 
pač pa medsebojno spozna-
vanje ljudi s podobnimi hobi-
ji in vzpodbujanje olepševa-
nja naših krajev, je komisija, 
najprej na podlagi fotografij, 

Danes	na	Senovem:	
najlepši	vrt	in	balkon

predvsem pa z obiski na te-
renu, izbrala tiste, ki so ne-
koliko izstopili iz kroga pri-
javljenih ljubiteljev rož in 
urejenega okolja. Kdo je le-
tos najbolje skrbel za rože in 
kdo je najlepše okrasil svoj 
balkon, boste lahko izvedeli 
na zaključni prireditvi, ki bo 
danes, t.j. v četrtek, 12. no-
vembra, ob 18. uri na Seno-
vem. V kulturno-zabavnem 

programu bodo nastopili Ple-
sno društvo Imani, Folklorna 
skupina DKD Svoboda Senovo, 
ansambel Brežiški flosarji ter 
pevka Ana Rotar. Prireditev, 
za katero ne bo vstopnine, 
pripravljamo v sodelovanju s 
Turističnim društvom Senovo 
in OŠ XIV. divizije Senovo, na-
njo pa vabimo vse ljubitelje 
narave in urejenega okolja! 
 Uredništvo

Sevniški�občinski�nagrajenci�z�županom�Srečkom�Ocvirkom
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UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info

Direktor: Silvester Mavsar
Vodja skupnih služb: Katarina Požun

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
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E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

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

Stalne sodelavke in sodelavci: Alenka 
Mirt Iskra, Maruša Mavsar, Natja Jenko 
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TRŽENJE IN PROMOCIJA
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Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Fizične in pravne osebe ga 
lahko naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. 
Plačajo samo stroške pošiljanja, ki zna-
šajo za eno leto oz. 26 številk: za naslov-
nike v Sloveniji – 15 EUR, v Evropski uni-
ji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 25.600 izvodov

Naslednja številka (24/2009) bo izšla v 
četrtek, 26. novembra 2009.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
18. november.

Predstavniki posavskih podje-
tij so gostom iz stranke Zares, 
med njimi predsedniku Držav-
nega zbora dr. Pavlu Gantar-
ju, ministroma Gregorju Go-
lobiču in Irmi Pavlinič Krebs 
ter državni sekretarki mag. 
Darji Radič, predstavili svo-
ja pričakovanja od aktualne 
vlade, med njimi odločitve o 
velikih državnih infrastruktur-
nih projektih, tudi o gradnji 
drugega bloka nuklearke, in 
njihovo pospešitev, sofinanci-
ranje RR projektov ter podje-
tniške in razvojne infastruk-
ture, cenejši in bolj učinkovit 
servis državne uprave, izbolj-
šanje plačilne discipline ter 
delovanje pravne države.

Okrogla	miza	o	razvojnih	priložnostih	Posavja

Podpora	ambicijam	
namesto	privilegijev
SEVNICA – Okrogla miza z naslovom Razvojne priložnosti Posavja, ki jo je 2. novembra na sevniškem gra-
du organiziral Tehnološki center Posavja, je udeležencem iz vrst posavske politike in gospodarstva ter go-
stom iz stranke Zares, ki so bili tega dne na obisku v Posavju, ponudila bolj malo priložnosti za razpravo 
na naslovno temo, saj je bilo (pre)več časa namenjenega predstavitvam nekaterih posavskih podjetij. 

„Nanizali ste kar nekaj pre-
dlogov, ki so dokaz, da za Po-
savje ni potreben poseben 

zakon. Posavje ne potrebu-
je privilegiranega položaja, 
ampak podporo že prisotnim 
ambicijam in razvojnim na-
črtom,“ je posavskim gospo-
darstvenikom dejal minister 
za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo Gregor Golobič. 
Državna sekretarka na Mini-
strstvu za gospodarstvo mag. 
Darja Radič je dodala, da je 
„klima v Posavju v gospo-
darskem smislu zelo dobra, 
saj je tu kar nekaj zanimivih 
podjetij in skupin podjetij“. 

Iz kazalcev, ki jih je predsta-
vil direktor območne gospo-
darske zbornice Darko Go-
rišek, izhaja, da je stanje 
posavskega gospodarstva, če 
izvzamemo zelo močno ener-
getiko, dokaj klavrno. Pred-
sednik Državnega zbora dr. 
Pavel Gantar je Posavce ob 
tem opozoril, naj ne stavijo 
samo na enega konja – v tem 
primeru na energetiko, saj se 
tudi v tej panogi lahko zgodi 
kaj nepredvidljivega.

Krški župan Franc Bogovič je 
poudaril, da je Posavje zbra-
lo dovolj hrabrosti za umesti-
tev številnih okoljsko kočlji-
vih objektov v prostor, zato 
pričakuje, da bo tudi drža-
va opravila svojo vlogo ter 
potrdila DPN za odlagališče 
NSRAO ter omogočila dokon-
čanje verige spodnjesavskih 
HE. Brežiški župan Ivan Mo-
lan je načel še usodo gospo-
darskega središča in opozo-
ril, da „če ne bo investicij, 
bo Posavje postalo Pomur-
je.“
 � Peter�Pavlovič

Gostje�iz�Zaresa�ter�direktor�Tehnološkega�centra�
Posavja�Franc�Češnovar�(tretji�z�leve),�ki�je�vodil�
okroglo�mizo

Predsednik Zaresa Gregor Golobič je v okviru obiska strankine 
delegacije v Posavju na novinarski konferenci spregovoril tudi o 
regionalizaciji. V stranki se v prvem koraku zavzemajo za raz-
delitev Slovenije na tri regije, s čimer bi zadevo premaknili z 
mrtve točke, ne pa zaključili. „Regionalizem ni samo projekt 
delitve Slovenije, ampak tudi projekt združevanja občin,“ je 
prepričan Golobič, pogoj za to pa so območja, ki imajo sku-
pne projekte - eden takih je tudi projekt HE na spodnji Savi, 
ki ga je treba po njegovem mnenju pripeljati do konca. Golo-
bič se zavzema za referendum pred odločitvijo o gradnji NEK 2.

Namen posveta, ki ga je or-
ganiziral zavod KŠTM, je bil 
seznanitev predstavnikov 
kulturnih društev in ostalih 
nepridobitnih kulturnih or-
ganizacij, ki delujejo na lo-
kalni ravni v razvojni regiji 
Posavje, s stanjem in z ak-
tivnostmi, ki jih država in 
lokalna skupnost izvajata za 
podporo pri delovanju kul-
turnih organizacij. Člani in 
članice posavskih kulturnih 
društev so ministrico Majdo 
Širca opozorili na probleme, 
povezane s 116. členom Za-

Kultura	prevečkrat	dojeta	
kot	strošek	in	breme	družbi	
SEVNICA - V okviru delovnega obiska delegacije stranke Zares v Posavju je 2. novembra v dvorani Alber-
ta Felicijana na sevniškem gradu potekal posvet „Stanje in razvojne priložnosti na področju kulturnih 
dejavnosti na lokalni ravni“, ki se ga je udeležila ministrica za kulturo Majda Širca.

kona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo, saj 
ta zakon v slovenski zakono-
daji ne dovoljuje dopolnje-
vanja vlog na javne razpise. 
Mnogo kritik je bilo izreče-
nih tudi zaradi izplačevanja 
ne tako majhnih zneskov iz 
naslova avtorskih pravic dru-
štvu SAZAS.

Postavljena so bila tudi vpra-
šanja v zvezi s financiranjem 
in položajem kulturnih dru-
štev ter organizacij, pri če-
mer je ministrica Širca že 

v uvodnem nagovoru deja-
la: »Kultura je prevelikokrat 
dojeta kot strošek, kot bre-
me v naši družbi!« Dodala 
je še, da se pogosto posta-
vlja vprašanje, zakaj vlagati 
v kulturo, če ničesar ne vra-
ča? Opozorila je še na en po-
memben parameter – umik 
gospodarstva, kar se že čuti 
v letošnjem letu, v nasle-
dnjih letih pa se bo še bolj. 
V razpravi je poudarila, da 
je sponzorskih in donatorskih 
sredstev vedno manj, zato 

bo potrebno rezerve poiska-
ti znotraj javnih zavodov ter 
se še bolj potruditi pri prido-
bivanju evropskih sredstev. 
V ta namen obstajajo tudi 
delavnice, v katerih se ude-
leženci učijo načinov, kako 
pristopiti k razpisom. Tone 
Petrovič iz Zveze kulturnih 
društev Krško je podal pre-
dlog, da naj bi kulturna dru-
štva dobila status, ki bi bil 
pomemben za delovanje na 
kulturni ravni.
� Smilja�Radi,�foto:�L.�M.� 

Udeleženci�posveta�z�ministrico�za�kulturo�so�v�uvodu�
prisluhnili�pevski�skupini�Encijan�PD�Lisca�Sevnica.

MOSTEC – 2. novembra so na redni volilni konferenci Ženske-
ga odbora SDS Brežice za predsednico izvolili Tatjano Močan, 
v Izvršilni odbor pa Patricio Čular, Mileno Strašek, Mileno 
Vranetič in Katjo Barbič. Konference so se udeležili pred-
sednica ŽO SDS in poslanka v DZ RS Alenka Jeraj, članica IO 

ŽO SDS in podpredsednica ŽO SDS Ljubljana Ksenja Sever, 
predsednik OO SDS Brežice in poslanec v DZ RS mag. Andrej 
Vizjak, podpredsednik OO SDS Brežice Jernej Zorko, župan 
občine Brežice Ivan Molan, vodja svetniške skupine SDS Bre-
žice Marko Hercigonja. Predsednica Močanova je dejala, da 
ženski odbori tvorijo celoto in podobo stranke, da so breži-
ške članice do sedaj z usklajenim sodelovanjem precej po-
storile na humanitarnem področju, trenutno pa so vključe-
ne v podporo k akciji zbiranja podpisov k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega cepljenja otrok proti rota virusu, ki poteka na 
državnem nivoju.  M.�K.�M.�

Ženski	odbor	SDS	Brežice	ima	
novo	vodstvo

Članice�brežiškega�Ženskega�odbora�SDS KRŠKO – Na dnevnem redu 35. redne seje Občinskega sve-
ta občine Krško, ki bo v ponedeljek, 16. novembra, je tudi 
osnutek proračuna za leto 2010. V njem je predvidenih za 
50,8 milijonov odhodkov in 45,6 milijonov prihodkov, za raz-
liko naj bi se občina zadolžila. Pred potrditvijo je zagotovo 
pričakovati pestro razpravo, ki ne bi smela izostati niti ob 
izdaji soglasja k imenovanju Martina Brataniča za direktor-
ja Regionalne razvojne agencije Posavje in k imenovanju Jo-
ška Žvara za poveljnika – direktorja Poklicne gasilske enote 
Krško. Na dnevnem redu je tudi predlog sklepa o sprejemu 
občinskega programa varnosti ter nekaj prostorskih aktov, 
med njimi osnutek odloka o določitvi območja in imena na-
selja Kerinov Grm. P.�P. 

O	proračunu	za	leto	2010

To je prva od treh načrtovanih faz prenove ginekološko-porodne-
ga oddelka. V drugi fazi, predvidoma v prvi polovici prihodnje-
ga leta, bodo prenovili porodno sobo, tretja faza bo vključeva-
la obnovo sanitarij, oddelčne ambulante in prostorov za osebje, 

izvedena pa bo predvidoma v letu 2011, je dejal direktor Dra-
žen Levojević. V skladu s strategijo razvoja se pripravljajo na 
uvedbo specialističnih ambulant po občinah, v drugi fazi ob-
nove je otroški oddelek, ki ga sofinancira brežiška občina, pri-
pravljajo že tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo centralne intenzivne nege. Pridobitev so pozdravili kr-
ški podžupan Cvetko Sršen, brežiška podžupanja Patricia Ču-
lar ter bistriški župan Jožef Pregrad, ki upajo, da bodo občine 
v regiji tudi pri nadaljnjih investicijah enako dobro sodelovale. 
Predstojnik oddelka dr. Zoran Šehović je opozoril, da nujno ra-
bijo nov ultrazvok, anesteziologa in dva specializanta, radi pa 
bi uvedli tudi svojo materinsko šolo. 

Na ginekološko-porodnem oddelku so v obdobju od januarja do 
konca septembra obravnavali 1000 primerov, kar je v skladu z 
načrtovanim programom dela. Zdravijo bolnice iz vseh posavskih 
občin kot tudi iz občin Obsotelja ter Kozjanskega. V tem letu 
bodo oskrbeli okoli 5000 pacientk in imeli preko 400 porodov. V 
ginekološkem dispanzerju delajo štirje specialisti ginekologije 
in porodništva, v ginekološki ambulanti ni čakalne dobe. Ob tej 
ambulanti deluje še ambulanta za bolezni dojk in mamografija, 
kjer je čakalna doba 180 dni, ki pa se bo v prihodnje skrajšala 
zaradi odobrenega prestrukturiranja programa.� S.�Vahtarič�

Prenovljeni	ambulanti		
v	brežiški	bolnišnici

V�prenovljeni�ambulanti�Anton�Podgoršek,�Cvetko�Sršen,�
Paricia�Čular,�Jožef�Pregrad,�Dražen�Levojević�in�dr.�
Zoran�Šehović

BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice so minuli torek na-
menu predali dobrih 65 tisoč evrov vredno obnovo gine-
kološke ambulante in ambulante za nosečnice, ki so jo 
sofinancirale Občine Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli in 
Kostanjevica na Krki. 
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PIŠECE - Na Osnovni 
šoli Maksa Pleteršnika 
so z Unesco taborom z 
mladimi iz vse Slove-
nije, Hrvaške in Srbi-
je obeležili desetletje 
mednarodnih taborov. 
Jubilejni tabor je po-
tekal v tednu od 19. 
do 23. oktobra. Tokrat 
so ponovili svoj pro-
jekt Modri stol - nek-
do misli nate in 20. 
oktobra na mejnem 
prehodu Orešje izve-
dli delavnico barvanja 
starih stolov skupaj z 
učenci hrvaške šole iz 
sosednjega Klanjca. V 
sklopu tabora so pripravili fotografsko razstavo Begunske zgodbe 
ter okroglo mizo Sočutje ni dovolj, večer pod kozolcem s tradi-
cionalnim kožuhanjem in zaključno prireditev, vtise in aktivno-

sti pa strnili v biltenu. „Samo 
nebo je meja ali Svobodni kot 
ptice je vpisano na naših sto-
lih, ki bodo plenili poglede po-
potnikov na meji“, so zapisali 
udeleženci delavnice. � S.�V.�

Ponovili	Modri	stol	

Brisanje�„mej“�z�Modrimi�stoli�na�
meji�(foto:�OŠ�Pišece)

Tatjana Rau, Sevnica: 
Ker je bil prvi sneg dovolj zgo-
daj najavljen, me ni presenetil in 
tudi za menjavo gum sem pravo-
časno poskrbela. Pri vulkanizerju 
je bila gužva že v ponedeljek zju-
traj, dan pred zapadlim snegom. 
Vulkanizerja nimam stalnega, ga 
menjam oz. grem vsako leto tja, 
kjer ni prevelike gneče in je me-
njava gum dokaj hitro opravlje-
na. Sem zavarovalna zastopnica 
in potrebujem varno vozilo.

Matjaž Jurečič, Podbočje: 
Gume sem zamenjal že pred 1. 
novembrom, a povsem slučaj-
no, ker sem imel defekt in sem 
menjavo opravil ob popravilu. 
Ponavadi jih ne menjam tako 
zgodaj, vendar raje prej kot 
kasneje, da se izognem gne-
či pri vulkanizerju. Nasploh se 
mi zdi, da ljudje zadnje čase z 
menjavo bolj pohitijo in ne ča-
kajo na povsem zadnje dni, ko 
je gneča res neznosna.

Mihelca Kostrevc, Blatno:
Osebno me sneg na cesti ne 
preseneti in ne moti, avto ve-
dno pravočasno opremimo. Tre-
nutno ga še nismo, saj se mi ni 
zdelo potrebno, ta prvi sneg mi 
ni povzročal težav. Do zakon-
skega roka bomo v teh dneh po-
skrbeli za zimsko opremo. Gne-
če pri vulkanizerjih pa se v tem 
času itak ni mogoče izogniti. 

ANKETA

Albina Ameršek, Velika vas:
Že štirinajst dni pred letošnjim 
snegom sem obula svojega jekle-
nega konjička. Sicer pa vsako leto 
pohitim, ker je okrog 15. pri vul-
kanizerju vedno gneča, pa tudi 
nikoli ne veš, kdaj te novembra 
preseneti sneg. Mene slabo vre-
me ne moti, tudi takšne razmere 
morajo biti v zimskem času, ve-
dno pa poskrbim, da imam avto 
dobro in varno opremljen za mo-
rebitne nevšečnosti na cesti. 

Pred vrati je 15. november, ko morajo biti naši jekleni ko-
njički opremljeni z zimsko opremo. Zaradi zgodnjega sne-
ženja je letos marsikdo z menjavo pnevmatik bolj pohitel, 
kot bi sicer, a kljub temu se v teh dneh pred vulkanizer-
skimi delavnicami vijejo dolge kolone. Kako so za zimsko 
opremo poskrbeli naši tokratni sogovorniki?

V Sloveniji je organizira-
nih 64 cepilnih mest, tudi 
v vseh zdravstvenih domo-
vih v Posavju. V prvi pošilj-
ki je 34.000 odmerkov cepi-
va, zato je potrebno v prvih 
tednih naročanje na ceplje-
nje, saj je cepivo v odmerku 
za deset oseb in ga je treba v 
24-urah po odprtju porabiti. 
Najprej so cepili zdravstveno 
osebje in na cepljenje naro-
čili kronične bolnike, kot so 
bolniki s kroničnimi bolezni-
mi dihal, srca in ožilja,  kro-
ničnimi obolenji ledvic in 
jeter, sladkorni bolniki ter 
bolniki, pri katerih je osla-
bljen imunski sistem, zaradi 

Beseda dá besedo

Znaki obolenj so po bese-
dah dipl. medicinske sestre 
Vlaste Curhalek, pomočni-
ce direktorja Zdravstvene-
ga doma Krško za področje 
zdravstvene nege, pri sezon-
skih in novi gripi enaki, sla-
bo počutje, utrujenost, povi-
šana temperatura nekaj dni, 
bolečine v mišicah, suh ka-
šelj in drugi in brez rezultata 
brisa grla in nosu ne moremo 
vedeti, da gre za novo gripo. 

Sogovornika menita, da je 
cepljenje edini učinkovit 
preventivni način, pa tudi 
varen, saj se s cepivom ne 
moremo okužiti. Dr. Dušan 
Harlander priporoča ceplje-
nje tako proti sezonski kot 
novi gripi, lahko tudi za obe 
hkrati, vendar ne na isto me-
sto. Cepivo je zastonj, stro-
ški znašajo 7 evrov. Sam je 
v 30-letni karieri cepil pre-
ko 100 tisoč ljudi in zaresnih 
stranskih učinkov ni bilo, 
pravi dr. Harlander, lahko pa 
se pojavi bolečina na mestu 
vboda, oteklina ali povišana 
temperatura, ki po dnevu ali 
dveh mineta.

POSAVJE - V času nizkih temperatur in prehladov se začne obdobje obolenj 
zaradi akutnih respiratornih efektov. Klasične gripe se v našem delu države 
pojavljajo ob koncu leta in predvsem januarja, pravi dr. Dušan Harlander, di-
rektor Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto, „pri novi gripi pa se obo-
leli pojavljajo povsod po državi in moramo pričakovati njihovo povečano šte-
vilo, tako da lahko pričakujemo pandemijo“. 

bolezni ali zdravil, ki jih je-
mljejo. Curhalekova opozar-
ja na preventivno ravnanje, 
umivanje rok s toplo vodo in 
milom, higieno kašljanja in 
kihanja, ki je zlasti pomemb-
na v vrtcih, šolah, domovih 
starejših občanov in v delov-
nem okolju. V primeru obo-
lelosti pa naj bi oboleli ostal 
doma, zaužil zadosti tekoči-
ne, po potrebi zniževal tem-
peraturo in počival ter se po 
potrebi po telefonu posveto-
val z zdravnikom. 

� S.�Vahtarič�

� Več�na�www.posavje.info.�

Dr.�Dušan�HarlanderVlasta�Curhalek

Kako	se	zavarovati	pred	
novo	gripo?

Že	imate	zimsko	opremo?

Prvi sestanek stanovalcev 
je potekal v prisotnosti za-
poslenih na KOP-u Brežice 
Srečka Praha, Zvoneta Vid-
marja in Andreja Sikoška. 
Po uvodnih odgovorih pred-
stavnikov KOP-a na številna 
vprašanja stanovalcev in po 
burni razpravi so stanoval-
ci sklenili, naj KOP Brežice 

naredi inšpekcijski ogled in 
ugotovi dejansko ogrevalno 
kvadraturo v stanovanjskih 
stavbah, saj je veliko do-
datnih stanovanj, kletnih in 
podstrešnih, ki po pojasnilih 
upravljalca niso nikjer upo-
števana, plačujejo pa jo vsi 
stanovalci posameznih stano-
vanjskih stavb. »Črne odje-
malce« je potrebno izterjati 
za nazaj, za kar imajo tako 
upravljalec kot stanovalci 

Stanovalce	»stare	kolonije«	
presenetil	poračun	ogrevanja
BREŽICE – Zaradi velikega razpona letnega poračuna za ogrevanje po posameznih stanovanjih (razlika 
tudi po 200 ali 380 evrov) in zaradi dosedanje težko pregledne (ne)obveščenosti so se sestali stanoval-
ci in lastniki stanovanj t. i. »stare kolonije«. Stanovalci so od izvajalca (KOP Brežice) zahtevali vpogled 
v celotno dokumentacijo.

vso pravno podlago, saj to 
predstavlja tudi kaznivo de-
janje. Za vsa večja vzdrže-
valna in investicijska dela 
si mora upravljalec v bodo-
če obvezno pridobiti soglasje 
vseh lastnikov. V nadaljeva-
nju zahtevajo natančen pri-
kaz porabe sredstev fiksne-
ga dela stroškov v višini 35 

odstotkov (stroški kurjača) 
in variabilnega dela v višini 
65 odstotkov, točne podat-
ke, koliko delavcev opravlja 
dela za potrebe kotlovnice in 
v kolikšnem deležu jih pla-
čujejo. Za prihajajočo kuril-
no sezono želijo načrt vzdr-
ževalnih in investicijskih del, 
ki naj bosta ustrezno finanč-
no ovrednotena, skupaj s po-
ročilom o izboru najugodnej-
šega izvajalca. 

Zaradi številnih nejasnosti 
in nepreglednosti so na dru-
gem sestanku določili dva 
nova zastopnika »ogrevalne-
ga sistema Maistrova«, for-
mirali komisijo za preverja-
nje obračunavanja porabe 
energenta po posameznih 
stanovanjskih enotah, se do-
govorili o nadaljevanju aktiv-
nosti glede »astronomskih« 
poračunov porabe plina in 
določili komisijo, ki bo pre-
gledala vso dokumentacijo 
pri upravljalcu. Zaradi bolj-
šega delovanja so predlagali, 

da vsaka stanovanjska stavba 
določi enega predstavnika, ki 
se bo udeleževal sestankov in 
poročal ostalim stanovalcem 
o pereči problematiki stano-
valcev »stare kolonije« - le-
ti se bodo vsaj dvakrat letno 
sestali s predstavniki upra-
vljalca (na začetku in koncu 
kurilne sezone), kjer bodo 
obravnavali celotno proble-
matiko, od gretja do vzdrže-
valnih in investicijskih del za 
posamezno leto.
� N.�Jenko�Sunčič

Stanovalci�„stare�kolonije“�na�sestanku

ARNOVO SELO – 23. oktobra 
so ob vhodu hiše pri družini 
Balas v Arnovem selu slove-
sno odkrili spominsko obelež-
je, ki ga je pripravilo Ob-
močno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Brežice. 

Zbranim je spregovoril pred-
sednik Pokrajinskega odbo-
ra združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Mitja Teropšič, 
ki se je povrnil v čas pred de-
vetnajstimi leti, ko je družina 
Balas v svoji hiši pred jugoslo-
vansko vojsko skrivala orožje 
tedanje Teritorialne obrambe. 
Z dogodkom so počastili bre-
žiški občinski praznik, zato je 
zbranim spregovoril tudi župan 
Ivan Molan, ki je izrazil zado-
voljstvo, »da se tudi ob pra-
znovanju pokaže občutek za 

Ob	obeležju	obujeni	spomini

Balasova�pred�spominsko�
ploščo�na�domači�hiši

vrednote, ki so nas pripeljale 
na pot, po kateri hodimo, zato 
je prav, da nikoli ne pozabimo 
preteklosti«.

Slovesno odkritje spominske 
plošče sta opravila Teropšič in 
predsednik Območnega zdru-
ženja veteranov za Sloveni-
jo Brežice Silvester Jeršič. 
Obeležje je bilo ovito s slo-
vensko zastavo, ki so jo pri-
padniki Garde Slovenske voj-
ske slavnostno zložili, Teropšič 

pa jo je izročil gospe Balaso-
vi, ki je imela tedaj pri čuva-
nju orožja največ zaslug, saj je 
imel njen mož med osamosva-
janjem zadolžitve. Zbranim je 
poleg besed zahvale nameni-
la nekaj lepih misli ter jih po-
vabila v nadaljevanje druženja 
ob kozarčku in topli malici. V 
kulturnem programu so nasto-
pili pevci MoPZ Sromlje in har-
monikar Gregor Gramc, pove-
zovala pa ga je Vesna Kozole. 
 M.�K.�M.�

marketing@posavje.info
Tel.: 07 49 05 780
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Fakulteta za 
turizem v 
Brežicah
Prejšnji teden je parla-
mentarni odbor, ki je pri-
stojen za visoko šolstvo, 
potrdil spremembo statu-
ta Univerze v Mariboru in 
s tem tudi formalno potr-
dil ustanovitev Fakulte-
te za turizem v Brežicah. 
Odločitev je pomembna 
tako za Univerzo v Ma-
riboru, še posebej pa za 
Posavje in Brežice. Univerza v Mariboru z dejanji 
potrjuje, da se zaveda pomena razvoja in decentra-
lizacije univerzitetnega šolstva in želi približati štu-
dij šolajočim in gospodarstvu. Za razliko od nadute 
in vzvišene ljubljanske univerze se mariborska zave-
da izziva, da mora študijske programe nenehno nad-
grajevati in z njimi privlačiti študente tudi izven 
centrale, še posebej tam, kjer  je za razvoj posame-
znega študijskega programa razvito in dovzetno go-
spodarstvo. Razvoj znanja namreč pomeni dodatni 
razvojni potencial za obstoječe  gospodarske subjekte 
in nastanek novih. Ključno pri vsem je, da bodo tako 
Univerza v Mariboru kot tudi sama fakulteta in pro-
fesorji ter ostali, ki bodo skrbeli za njen razvoj, skr-
beli za kakovost študija in ga nadgrajevali, saj se je 
potrebno nenehno prilagajati potrebam razvoja tu-
rizma, ki je med najhitreje rastočimi panogami go-
spodarstva ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetu. 

Občina Brežice se s to odločitvijo vpisuje med uni-
verzitetna mesta, ki jih v Sloveniji ni prav veliko. 
Ustanovitev fakultete je (in še bo) občino stala veli-
ko sredstev in so jo podpirale vse občinske vodstvene 
garniture doslej. S tem se občina Brežice pridružu-
je tistim občinam, ki ne skrbijo le za komunalno in-
frastrukturo in nujne naložbe v družbene dejavno-
sti, temveč ima večje razvojne ambicije. Fakulteta za 
turizem je v osnovi namenjena vsem slovenskim štu-
dentom in lahko omogoči tudi sodelovanje s sosednjo 
Hrvaško, zlasti na področju pretoka znanja in ka-
drov (profesorji in študenti). Predvsem bo fakulteta 
približala študij in ga naredila cenovno dostopnej-
šega posavskim študentom ter dodatno prispevala k 
zajezitvi »bega možganov« drugam. Ob ustanovlje-
nih fakultetah v Posavju (logistika in energetika v 
Krškem) se bo nedvomno krepil intelektualni nivo in 
potencial v Posavju. Ustvarjajo se možnosti za stro-
kovno delovanje sedanjih in prihajajočih generacij, 
za ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, za 
generiranje novih idej, za nastanek razvojno-razi-
skovalnih institucij in podobno. 

Na področju turizma imamo v Brežicah in Posav-
ju še izjemno veliko razvojnega potenciala. Da ta po-
tencial prepoznamo in izkoristimo, so potrebni pred-
vsem znanje in ljudje, ki so voljni delati v turizmu. 
Posavci vemo, da imamo v Posavju, poleg izjemnih 
naravnih danosti, kulturnih in zgodovinskih zname-
nitosti, tudi izjemno kulinarično in vinsko ponud-
bo. Ali vedo to tudi drugi v Sloveniji, Evropi in sve-
tu? Večina jih ne ve. Lepih, gostoljubnih krajev s 
pestro ponudbo ni tako malo. Najenostavneje je oči-
tati le državi, občini, podjetjem in turističnim dru-
štvom, da ne storijo dovolj za hitrejši razvoj turizma. 
Premalo pa se zavedamo, da smo turizem predvsem 
ljudje, ki lahko najpogosteje s profesionalnim pristo-
pom in z znanjem povežemo in opremimo posamezne 
lokalne značilnosti (narava, kultura, tradicija, hra-
na...) v določen turistične produkte, katere na širšem 
prostoru kombiniramo in oblikujemo v turistično de-
stinacijo, ki jo je potrebno nenehno razvijati in pro-
movirati. 

Za vse to so potrebni predvsem voljni ljudje, ki želi-
jo delati v turizmu, in znanje. Oboje lahko nudi novo 
nastala Fakulteta za turizem. Zaradi bližine fakulte-
te oziroma dostopnejšega univerzitetnega izobraže-
vanja bo zanimanje za študij turizma v Brežicah go-
tovo porasel in študentje ter bodoči diplomanti bodo 
nudili potrebno osnovo. Najpomembnejše pa je, da 
bo novonastala fakulteta gradila predvsem na kako-
vosti študija in se prilagajala novim aktualnim zna-
njem s tega področja. Sodelovanje fakultete z gospo-
darstvom je v obojestransko korist, saj oboji drug od 
drugega črpajo znanje in kadre, pri tem pa se oboji 
nenehno razvijajo. Novonastala fakulteta je izjemna 
razvojna priložnost, pri čemer je sama ustanovitev 
fakultete sicer pomemben dogodek, veliko bolj pa je 
pomembno, ali bomo znali in zmogli skupaj z Uni-
verzo v Mariboru narediti to fakulteto kakovostno, 
ugledno in s tem atraktivno. Čaka nas torej še veliko 
dela in vesel bi bil, če bo morda Primož Kozmus med 
prvimi študenti te fakultete.  

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

„Tako se mi je ponudila izje-
mna in enkratna priložnost,“ 
je dejal v slavnostnem govoru 
Vojko Pogačar, „spremeniti 
nekdanje že davno opuščeno 
pokopališče, skozi katerega 
je potekala nekdaj moja vsa-
kodnevna pot v osnovno šolo, 
v spominski park. Takšnih pri-
ložnosti v življenju ni veliko; 
še posebno ne takih, ko lahko 
nek opuščen prostor, ki ga po-
znaš do ponatankosti in ki je 
izgubil svoj namen in pomen, 
obudiš in razviješ v nekaj po-
membnega, posvečenega“. 

Pogačar, ki živi v Maribo-
ru in je zaposlen na tamkaj-
šnji univerzi kot docent na 
Fakulteti za strojništvo, je 
na ploščad, ki je izdelana iz 
nerjaveče pločevine, v raz-
merju 120 stopinjskih kotov 
postavil tri ploščate figure, 
ki so usmerjene vsaka v svo-

RAKA - Tudi letos je komisija za delo žena gasilk pri Gasilski 
zvezi Krško pripravila program v oktobru, mesecu požarne 
varnosti. Med pomembnejšimi aktivnostmi je prav gotovo sre-
čanje gasilk Zasavja in Posavja na okrogli mizi, ki se je tudi 
letos odvijala v PGD Raka, udeležilo pa se jo je 39 članic iz 
GZ Hrastnik, Krško, Sevnica,Trbovlje in Zagorje. Vsebina le-

tošnje okrogle mize je zajemala informacije in aktualnosti 
na področju zaščite in reševanja, pri čemer je Branko Pe-
tan, ki je zadolžen za to področje v krški občini, predstavil 
študijo primera izkušenj neurij na našem območju. Po kosi-
lu je sledilo druženje in tekmovanje gasilk za prehodni pokal 
PGD Raka, kjer se je v vaji s hidrantom pomerilo šest ekip 
v dveh kategorijah. Sodelovale so desetine iz prostovoljnih 
gasilskih društev Raka, Brege, Kostanjevica na Krki, Senuše, 
Veliki Podlog in Krško. Med članicami so slavile domačinke z 
Rake, med mladinkami pa gasilke s Senuš. 
� D.�Jazbec

Razkrite	»Krške	identitete«
KRŠKO - Ob dnevu reformacije je bila 29. oktobra v Dvorani v parku odprta razstava „Krške identitete“ 
krškega rojaka, akademskega slikarja in grafičnega oblikovalca Vojka Pogačarja. Slednjemu je Občina 
Krško zaupala izdelavo skulpturalne kompozicije Primoža Trubarja, Adama Bohoriča in Jurija Dalmati-
na, ki je od meseca junija letos umeščena v prenovljenem, po Juriju Dalmatinu poimenovanem spomin-
skem parku v neposredni bližini krške osnovne šole.

jo smer, kakor pravi avtor – 
nekako tam, kjer je vsak iz-
med njih po svoji življenjski 
vlogi deloval: Dalmatin proti 
osrednji Sloveniji, ker je ži-
vljenje posvetil Slovencem, 

Trubar proti severu, saj je de-
loval pretežno v Nemčiji, Bo-
horič pa proti jugovzhodu, saj 
je s svojo slovnično sistema-
tiko deloval kot Panslovan in 
pomagal tako rekoč vsem slo-
vanskim narodom. Vsem trem 
je v roke položil tudi njiho-
va najpomembnejša knjižna 
dela - Trubarju Abecedarijo, 
Dalmatinu Sveto pismo in Bo-
horiču Arcticae Horulae (Zim-
ske urice).

Pogačar je kompozicijo za-
snoval z izdelavo številnih 
skic, ki si jih lahko ogledate 
do 12. decembra v krški dvo-
rani, pri čemer je profila Ju-
rija Dalmatina in Adama Bo-
horiča, saj podatkov ali slik 
o njuni podobi ni, ustvaril na 
podlagi poznavanja tipologi-
je in fiziognomij našega oko-
lja ter na podlagi številnih pi-
snih virov. „K temu pa sem v 

okviru parkovne ureditve do-
dal še eno izmed svojih dol-
goletnih želja, in sicer šest 
steklenih klopi, od tega so tri 
čiste, tri pa opremljene z gra-
fičnim motivom,“ je zbranim 
obrazložil svojo stvaritev Po-
gačar. Življenjska doba črne 
pločevine, iz katere je izde-
lana kompozicija treh velikih 
slovenskih in krških osebnosti, 
naj bi znašala preko 500 let. 

Avtorja je zbranim na sveča-
nosti ob dnevu reformacije 
in ob odprtju razstave pred-
stavila etnologinja in kultur-
na antropologinja Alenka 
Černelič Krošelj, priložno-
stni glasbeni program je iz-
vedel marimbist Aristel Škr-
bić, župan Franc Bogovič pa 
je zbranim na otvoritvi zaže-
lel prijeten prazničen dan.

� Bojana�Mavsar

Vojko�Pogačar,�ustvarjalec�
šest�metrov�visoke�
kompozicije�v�spominskem�
parku�Jurija�Dalmatina

Tekmovanje	posavskih	in	
zasavskih	gasilk

Udeleženke�srečanja�gasilk

Na natečaj so se prijavile 
osnovne šole Artiče, Jurija 
Dalmatina Krško, Adama Bo-
horiča Brestanica, Raka, Ko-
privnica in Savo Kladnik Sev-
nica, sodelovalo pa je skupno 
23 učencev in 9.a razred iz 
OŠ Brestanica. Učenci so na 
otvoritvi prejeli Dalmatinove 
značke (vsaka je unikat, obli-
koval jih je Franc Černelič) 
in priznanja strokovne žirije 
natečaja, ki so jo sestavljale: 
predsednica Slovenskega pro-
testantskega društva Primož 
Trubar - podružnica Posavje 
Alenka Černelič Krošelj, di-
rektorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Polona Brenčič 

Trubar	za	vse	čase
BREŽICE – Valvasorjeva knjižnica Krško je na pobudo Slovenskega protestantskega društva Primož Tru-
bar - podružnica Posavje in s sodelovanjem OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Artiče in Zavoda za podjetni-
štvo in turizem Brežice v Mestni hiši 5. novembra pripravila otvoritev razstave natečaja »Jurij Dalmatin 
in ostali protestanti 2009«. Prireditev je potekala tudi v počastitev dneva reformacije.

in podžupanja občine Breži-
ce Milena Jesenko, ki je bila 
slavnostna govornica. 

Če povzamemo zgolj del nje-
nega slavnostnega govora: 
danes ne bi smelo biti pov-
prečno izobraženega Sloven-
ca, ki ne bi vedel našteti vsaj 
nekaj najpomembnejših de-
janj slovenskih protestantov 
– da smo leta 1550 dobili prvi 
slovenski tiskani knjigi Abe-
cednik in Katekizem, s kate-
rima je Primož Trubar usto-
ličil slovenski knjižni jezik, 
da je Trubar zahteval odpi-
ranje šol, da smo dobili pre-
vod Svetega pisma – Dalmati-

novo Biblijo, da nam je Adam 
Bohorič napisal prvo slovni-
co Zimske urice. Jesenkova 
verjame, da smo Slovenci 21. 
stoletja vredni nasledniki za-
vzetih reformatorjev 16. sto-
letja, tak optimizem pa pod-
pirajo tudi učenke in učenci 
posavskih osnovnih šol in nji-
hovi mentorice in mentorji, 
ki so se odzvali na razpis lite-
rarno-likovnega natečaja. To 
so mladi ljudje, ki vedo veli-
ko o Trubarju, njegovih sopo-
tnikih in nadaljevalcih, bere-
jo knjige, znajo svoje misli 
ubesediti v zanimive male li-
terarne pripovedi ali jih izra-
ziti z likovno govorico. 

Strokovno močnemu vodstvu 
Slovenskega protestantskega 
društva - podružnica Posav-
je, ki deluje leto in pol, je 
izrazila zahvalo in pohvalo, 
saj s takimi dejanji prispe-
va k povezovanju posavske-
ga prostora, v prihodnje pa 
mu je zaželela zadovoljnega 
dela pri ohranjanju izročila 
naših protestantov.

Prireditev so oblikovali učen-
ci OŠ Artiče, Glasbena šola 
Brežice in Nik Škrlec iz Gim-
nazije Brežice v podobi Pri-
moža Trubarja.
� N.�Jenko�S.

Direktorica�Valvasorjeve�knjižnice�Krško�Polona�Brenčič�
in�slavnostna�govornica,�brežiška�podžupanja�Milena�
Jesenko
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BOHOR – 18. oktobra je bil 
Bohor zopet deležen po-
zornosti množice planin-
cev iz Posavja in Zasavja. 
PD Bohor Senovo je v sklo-
pu tradicionalne kostanje-
ve nedelje organiziralo tudi 
srečanje posavskih in zasa-
vskih planincev, ki so s svo-
jo prisotnostjo počastili tudi 
dve pomembni obletnici PD 
Bohor - 55. obletnico usta-
novitve in nadvse uspešne-
ga delovanja ter 50. oble-
tnico otvoritve društvene 
koče na Bohorju. 

V bogati zgodovini je bilo dru-
štvo pomemben povezovalni 
člen ljubiteljev planin, saj je 
bilo začetnik kar nekaj po-
membnih aktivnosti. Poleg 
dejavnosti s tipično planin-
sko vsebino (planinski izleti 

Naštete šole so v letih 2004-
2006 že uspešno sodelova-
le v Interreg projektu z na-
slovom „Znanje ne pozna 
meja“.„Osnovne šole želi-
mo s projektom predvsem 
dvigniti strokovno raven izo-
braževalnih vsebin s tega po-
dročja, ki jih zaradi pomanj-
kanja opreme, prostorov in 
ustreznih vsebin v kuriku-
lu trenutno izvajamo zgolj v 
sklopu obveznih predmetov 
v zelo okrnjeni obliki,“ je 
na predstavitvi novega pro-
jekta povedala Andreja Ur-
banč, ravnateljica OŠ Cerklje 
ob Krki, ki je vodilni partner 
v projektu. Poleg tega želi-
jo izboljšati odnos učencev 
in ostalih lokalnih prebival-
cev do naravnih virov. Projekt 
bodo izvajali od 1.9.2009 do 
31.3.2013, njegova celotna 
vrednost pa znaša 320 tisoč 
evrov, od tega bo 85 % evrop-
skih, 10 % državnih in 5 % la-
stnih sredstev.
V okviru projekta bodo izve-
dli številne aktivnosti, med 
njimi tudi nekaj manjših in-
vesticij na sodelujočih šolah. 
Na cerkljanski šoli bodo po-
stavili manjši kozolec in ure-
dili atletsko stezo, kozolec 
bodo postavili tudi na Veli-
ki Dolini, v Podbočju pa bodo 
uredili učilnico na prostem. 
Oblikovali bodo tudi pilot 

BIZELJSKO – Tamkajšnje turistično društvo je 17. oktobra na 
pohod Po grajski poti privabilo okoli 60 pohodnikov. Po poz-
dravu in okrepčilu pri informativni tabli poti v središču na-
selja so se podali na 6 km dolgo pot do gradu Bizeljsko. Na 
grajski poti, odprti v letu 2007, se pot ves čas vzpenja, naj-

prej med vinogradi nudi pogled na farno cerkev sv. Lovren-
ca, na vinske hrame in znameniti Lusthaus. Skozi Drenovec 
- Bukovje pot vodi mimo številnih vinogradniških domačij, v 
vinski kleti Pr Mrazi imajo znamenito zbirko majolik, staro 
kmečko orodje hranijo na stari domačiji Premelč-Puhpinter, 
obe sta pohodnikom odprli vrata in jih okrepčali, tako kot 
družina Rajterič-Pavlin. Skozi Lipovec se pot vzpenja skozi 
naselje in manjši gozd do gradu, vendar so popotniki zavili 
po Grajski poti proti Kupcam, mimo cerkve sv. Magdalene in 
vinogradniških domačij do gradu, kjer je pohodnike po treh 
urah čakala pogostitev z bizeljsko kapljico, golažem in ko-
stanjem. Ves čas pohoda pa jih je spremljala pesem ljudskih 
pevcev ob spremljavi harmonike. Večina pohodnikov se je po 
počitku in okrepčilu na grajskem dvorišču, kjer domuje dru-
žina Klakočar, odločila za pešačenje na izhodiščno točko v 
Bizeljsko, kjer so bili pri lovski koči očarani nad lepim sonč-
nim pogledom na Bizeljsko in Hrvaško Zagorje. � S.�V.

Ravnatelj Robert Rožman je 
predstavil v državi edinstven 
modul odprtega kurikula Te-
meljna znanja iz jedrske teh-
nologije, ki ga izvajajo s tem 
šolskim letom in katerega so-
avtor je. Za izvajanje pou-
ka so pripravili posebno učil-
nico s simulacijskimi tablami 
ter tudi učbenik vaj, ki bodo 
dijake pripravili na opravlja-
nje vaj v simulatorju NEK. Po-
sebna pridobitev je skoraj pet 
tonska CNC stružnica Doosan 
Puma 2000SY, vredna okoli 
190 tisoč evrov, za katero so 
sredstva prispevali sonzorji, 
večji delež Občina Krško, ob 
njej pa še NEK, GEN in Termo-
elektrarna Brestanica. Slav-
nostno so jo namenu predali 
župan Franc Bogovič, ravna-
telj Robert Rožman in direktor 
Srednješolskega centra Krško 
- Sevnica Ernest Simončič, 
zagnal pa prof. prakse Bran-
ko Kastelic in v približno pe-
tih minutah so bili gostje pri-
ča gotovemu izdelku za učno 

Jubilejna	planinska	nedelja	

in pohodi) ohranjajo tudi šte-
vilne tradicionalne prireditve. 
Za svoje uspešno delovanje so 
prejeli najvišje priznanje Ob-

čine Krško in KS Senovo, posa-
mezniki pa so prejemniki tudi 
številnih visokih priznanj MDO 
in PZS. Po besedah trenutnega 
predsednika PD Bohor Senovo 
Hinka Uršiča si v prihodnje 
želijo dobrih odnosov s sose-
di, ob tem je pohvalil dobre 
odnose z domačini, ustrezen 
odnos odgovornih do okolja 
ter ureditev mostov in ceste 
do koče na Bohorju.
Po bogatem kulturnem pro-
gramu je slabo vreme žal 
preprečilo družabni del prire-
ditve, saj je marsikdo svoj ko-
rak prehitro usmeril v dolino, 
tiste, ki so ostali, pa je kmalu 
obsijalo sonce in ob zelo do-
bri ponudbi najemnikov koče 
Majde in Iva so se ob zvokih 
številnih harmonikarjev zadr-
žali še v pozno popoldne.
� T.�P.,�foto:�J.�M.

Predsednik�MDO�zasavskih�planinskih�društev�Borut�
Vukovič�je�predsedniku�PD�Bohor�Hinku�Uršiču�ob�
jubileju�izročil�sliko.

Znova	v	skupnem	projektu
KOSTANJEVICA NA KRKI - Osnovne šole Cerklje ob Krki, Velika Dolina, Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki, Podbočje in Milana Langa iz Bregane bodo znova sodelovale v sku-
pnem projektu, tokrat z naslovom „Z glavo za naravo“, s katerim so bile uspešne na med-
narodnem javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013, ki ga je razpisala Služba Vlade RS za regionalni razvoj.

ekoprograma za osnovne šole 
ter izdelali osnutek dvojezič-
nega strokovnega priročnika 
zanj. Poudarek bo predvsem 
na delu z nadarjenimi učen-
ci. Skupno bo v projektu sode-

lovalo preko 150 otrok ter po 
trije mentorji iz vsake šole, k 
sodelovanju pa bodo povabi-
li tudi številne javne ustano-
ve oz. zavode.
� P.�Pavlovič

Ravnatelji�sodelujočih�osnovnih�šol

Po	Bizeljskem	po	Grajski	poti	

Del�pohodnikov�v�Orešju�(foto:�Branko�Brečko)

Korak	naprej	za	srednjo	šolo	
KRŠKO - Na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško se trudijo postati najbolje opremlje-
na šola v Sloveniji. Ponosni so na sončno elektrarno, 30. oktobra pa javnosti predstavi-
li še druge pridobitve in svečano zagnali novo CNC stružnico. 

prakso. Uporabljali jo bodo 
tudi za potrebe gospodarstva, 
v pripravi je več pogodb, že 
podpisana pa z NEK. Predsta-
vili so tudi novo učilo o „inte-
ligentnih inštalacijah«, ki je 
prav tako edinstveno na sre-
dnjih šolah, donirala sta ga 
podjetji Efekt Krško in Pro-

mis Ivančna Gorica. Direktor 
Simončič je na otvoritvi dejal, 
da vseh teh novosti na šoli ne 
bi bilo brez Rožmana, ta pa 
enako meni, da brez odprtosti 
direktorja ne bi mogel naredi-
ti, kar je z ekipo sodelavcev 
in zunanjih partnerjev uspel.
� S.�Vahtarič

Stružnico�je�po�prerezu�traku�zagnal�prof.�Branko�
Kastelic.

Lokalna razvojna fundacija Posavja v sklopu 
projekta PRSTaN - Posavska regionalna stična 

točka za nevladne organizacije 
prireja 

FESTIVAL POSAVSKIH 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

okrogla miza DONATORSTVO 
IN SPONZORSTVO NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

sreda 18.11.2009 ob 17h, 
predavalnica ETrŠ Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice

delavnica PRIDOBIVANJE 
IN MENTORSTVO PROSTOVOLJCEM

četrtek 19.11.2009 ob 17h in petek 20.11.2009 ob 17h, 
predavalnica OOZ Brežice, CPB 3, Brežice. 

Prijave zbiramo do 16.11.2009.

1. KONFERENCA POSAVSKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
sobota 21.11.2009, avla in predavalnica ETrŠ Brežice, 

Bizeljska cesta 45, Brežice
ob 10h stojnice nevladnih organizacij s publikacijami in izdelki
ob 12h konferenca 
• projekt PRSTaN in premiera filma ‘’Posavski prostovoljci v akciji’’ (LRF 

Posavja)
• sodelovanje nevladnih organizacij v pristopu Leader (RRA Posavje) 
• Slovenska mreža prostovoljskih organizacij (Slovenska filantropija)
• Posavje v letu 2009 (dosežki in težave posameznih nevladnih organizacij)

Udeležba je brezplačna. Vabljeni!

Posavska regionalna stična točka za NVO,
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice, tel.:059/955-046, 070/550 395

www.prstan.eu, info@prstan.eu

RAKA - Pred kratkim so se na Raki srečali sošolke in sošolci, 
ki so leta 1959 zapustili raško osnovno šolo oziroma so to leto 
stopili v zadnji osmi razred. Ker je bilo učencev malo so se 
dogovorili, da organizirajo srečanje za dva razreda. Poleg so-
šolcev sta se srečanja udeležila tudi učitelja Marcel Štefan-
čič starejši, Martin Lešnjak in nekateri zakonski partnerji. 
Zanimivo je bilo, da so se nekateri ponovni videli po 50 le-
tih in se niso več poznali.

Program srečanja je bil pester. Najprej je bila maša za vse 
pokojne sošolce, ki jo je za svoje sošolce daroval Jakob 
Kralj. Sledil je ogled raškega gradu, ki ga je z nagovorom 
popestril predsednik krajevne skupnosti Raka Silvo Krošelj. 
Po ogledu gradu so se udeleženci napotili v raško šolo, kjer 
so še pred 50 leti gulili šolske klopi. Ogled je vodila ravna-
teljica raške šole Milvana Bizjan. Po ogledu šole je sledilo 
kosilo, kjer so udeleženci še dolgo obujali spomine na svoja 
osnovnošolska leta.� Franci�Kralj

VELIKA VAS – Na s soncem ra-
hlo obsijano prvo novembr-
sko sobotno popoldne se je 
preko 30 članic Aktiva kmeč-
kih žena Krško polje zbralo v 
prostorih Gasilskega doma Ve-
lika vas, da bi se preizkusile 
v izdelovanju aranžmajev za 
različne priložnosti. S sabo so 
prinesle najrazličnejše narav-
ne materiale in najprej opa-
zovale spretne roke mentori-
ce Andreje Bartolj Bele, ki 
je univerzitetna diplomirana 

inženirka agronomije ter na 
Grmu Novo mesto, Center bi-
otehnike in turizma poučuje 
področja hortikulture in cve-
tličarstva, nato pa pričele tudi 
same ustvarjati. Predsednica 
Stanka Pavkovič je v pogo-
voru dejala: „Danes si bomo 
obogatile znanje, se preizku-
sile, kako lahko kaj lepega na-
redimo zase in za svoj dom.  
Ta tečaj je kamenček v moza-
iku, ko smo se ženske sreča-
le, si vzele čas zase, ob dru-
ženju bomo dobile veliko idej, 
ki jih bomo prenesle na svo-
je domove za krasitev, saj so 
pred nami prazniki.“  M.�K.�M.�

Aranžmaji	
za	različne	
priložnosti

Aranžmaje�so�izdelovale�
iz�naravnih�materialov.�

Srečanje	ob	50–letnici

Udeleženci�srečanja�(foto:�Simona�Turk)

Klic	dobrote!
Župnijska Karitas Brežice 
prireja v nedeljo, 22. no-
vembra, ob 15. uri v Pro-
svetnem domu Brežice že 
17. dobrodelni koncert 
„Klic dobrote!“ Nastopa-
joče skupine in posame-
zniki nam bodo omogočili, 
da bomo s prostovoljnimi 
prispevki, ki jih bomo zbi-
rali, lahko pomagali lju-
dem v stiski.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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RADEČE - V začetku mese-
ca oktobra, ki je tudi sicer 
namenjen starejšim, so v 
Radečah počastili eno iz-
med letošnjih slavljenk. 
Dragica Simončič je na-
mreč 3. oktobra v krogu 
svojih najdražjih prazno-
vala svoj 90. rojstni dan, 
zato so ji nekaj dni ka-
sneje predstavniki obči-
ne, Rdečega križa in dru-
štva upokojencev pripravili 
priložnostno slovesnost v 
društvenih prostorih. Za 
njen življenjski jubilej so 
ji čestitali podžupanja ob-
čine Radeče Rafaela Pin-
tarič in Melita Simončič z 
Oddelka za družbene de-
javnosti, predsednik in tajnica društva upo-
kojencev Radeče Jože Petaver in Vera Li-
pec, predsednik Rdečega križa Radeče Miha 
Kunej in sekretar Območnega združenja 
Rdečega križa Laško Vlado Marot. Dragica 
se kljub svojim letom, tako po videzu kot po 
aktivnostih, dobro drži in ji toliko let zagoto-
vo ne bi mogli pripisati. Gospa še vedno skrbi 

zase in za svojo, s cvetjem 
obdano hišo pod radeško 
šolo. Zbranim je poveda-
la, da je bila rojena v hiši 
na Gledališki poti 2, ki je 
bila v lasti njene mame. V 
njej je bila v času njenega 
otroštva pošta in gostilna. 
Zaposlena je bila v lekarni 
kot čistilka. Je ljubitelji-
ca športa, cvetja, gledali-
šča, polna pozitivne ener-
gije, vedno dobre volje in 
pripravljena za klepet, ki 
ga popestri s šalami. Ver-
jetno je tudi njen neoma-
jen značaj pripomogel, da 
je tako čila in zdrava doča-
kala visok jubilej. Z zbra-
no družbo je nazdravila in 

po prijetnem klepetu so ji zaželeli, da naj 
jo zdravje spremlja še na mnoga leta. Vse z 
namenom, da bi se zbrali še na kakšni okro-
gli obletnici. Župan občine Radeče Matjaž 
Han pa ji je tega dne čestital že zgodaj zju-
traj kar doma, preden je odhitel v Ljublja-
no na neodložljivo pot.
� V.�M.

Radečanka	Dragica	
Simončič	praznovala	90	let

DEČNO SELO - Marija 
Omerzu je na zadnji okto-
brski dan napolnila 90 je-
seni svojega življenja, saj 
je na svet privekala 31. 
oktobra 1919. Otroštvo je 
preživela v domačih Kape-
lah, po poroki leta 1954 pa 
se je preselila k možu Mar-
tinu v Dečno selo, kjer sta 
si ustvarila družino. Rodila 
je tri otroke, med kateri-
mi še živi sin Ivan. Ponaša 
se že z vnuki in celo s prav-
nuki, ki ji v življenju dela-
jo veselje in ji popestrijo 
vsakdan. Vitalna 90-letni-
ca je od leta 1983 vdova, 
vendar je polna tiste pozi-
tivne energije, ki je prije-
tno nalezljiva. 

Njeni najbližji, ki jo tako obkrožajo v vsak-
danjem življenju, so ji ob visokem jubile-
ju pripravili prijetno zabavo, na katero je 
povabila tudi svoje prijateljice, s katerimi 
se redno srečuje že tri desetletja ter z nji-
mi praznuje tako rojstne dneve, godove, čas 

za druženje pa si izberejo 
še ob drugih priložnostih. 
Svoje življenje je obliko-
vala kot mati in gospodi-
nja, poprijela je tudi za 
druga kmetijska opravila, 
njena strast pa je bilo ve-
zenje, kar ji je ostalo še 
do današnjih dni. Aktivna 
je bila v številnih krajev-
nih društvih in po svojih 
močeh se še vedno vklju-
čuje v društveno življenje, 
nadvse rada hodi na izlete 
in spoznava zanimive kraje 
in ljudi, vsako nedeljo pa 
tudi k sveti maši. Na slavju 
v Gostilni pri Štritofu so v 
prijetnem krogu odstrli še 
marsikatero zanimivost iz 
njenega življenja ter ji po-

leg prijaznih besed, ki ji jih je najprej name-
nila snaha Cvetka, nato še sin Ivan, zaigra-
la in za dobro plesno razpoloženje poskrbela 
glasbenika Jože Žagar in Žika Mihajlović, s 
svojim melosom pa so slavje popestrili tudi 
dobovski Mariachi. 
� M.�K.�M.�

Med	smehom	in	plesom	
praznovala	90	let

Nasmejana�90-letnica�na�
praznovanju�rojstnega�dne

V prvem delu sestanka je 
bil navzočim s strani Andre-
ja Hudoklina predstavljen 
trenuten postopek reorga-
nizacije enot Civilne zašči-
te v občini Radeče, katere-
ga končni cilj je dokončna 
uskladitev organiziranosti z 
določili Uredbe o organizira-
nju, opremljanju in usposa-
bljanju sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč. Ob tem je 
župan Matjaž Han poudaril, 
da bo sistem zaščite, reševa-
nja in pomoči v prihodnje še 
močneje slonel na delovanju 
gasilskih enot, ki so že do se-
daj v občini Radeče predsta-
vljale steber ukrepanja ob 
pojavu različnih naravnih in 

drugih nesreč ter dodatno 
izpostavil, da bo sredstva in 
sile za tehnično reševanje v 
prihodnje zagotavljalo Jav-
no podjetje Komunala Rade-
če. To pomeni, da bo potreb-
no v prihodnjem obdobju 
ustrezno usposobiti člane 
novih enot, da bodo ustre-
zno pripravljeni na morebi-
tno posredovanje, pri čemer 
je potrebno ustrezno zasno-
vati tudi sistem usklajevanja 
odsotnosti z dela z deloda-
jalci in podrobneje oprede-
liti finančna nadomestila, do 
katerih so člani enot sistema 
zaščite, reševanja in pomoči 
upravičeni v času njihovega 
usposabljanja ali delovanja.

V drugem delu sestanka je 
bilo govora o delovanju ga-
silske zveze in gasilskih dru-
štev v občini Radeče. Pri 
tem so predstavniki zveze 
in društev opozorili na te-
žave, s katerimi se soočajo 
pri njihovem delu in na sta-
nje opreme, ki navkljub pri-
zadevanjem Občine Radeče 
še vedno ni v celoti popol-
njena. Dasiravno je bil na 
področju strojne opreme in 
vozil v zadnjih letih dosežen 
velik napredek, pa je čuti-
ti pomanjkanje predvsem v 
številu specializiranih delov-
nih oblek ter opreme, ki bi 
jo mladi uporabljali na ga-
silskih tekmovanjih. Ob tem 

je predsednik Gasilske zve-
ze Radeče Slavko Breznikar 
opozoril, da bo z dodatno 
obremenitvijo gasilskih enot 
na področju sistema zašči-
te, reševanja in pomoči po-
trebno kupiti dodaten čoln 
z izvenkrmnim motorjem, 
ki bo namenjen hitremu po-
sredovanju za reševanje na 
in iz vode. Župan Han je po-
udaril, da bo Občina Rade-
če še naprej usklajevala na-
črt nakupa potrebne opreme 
z gasilsko zvezo ter v skladu 
s proračunskimi zmožnost-
mi skušala kar najhitreje 
zagotoviti popolno opreme-
ljenost vseh gasilskih enot. 
Poveljnik Gasilske zveze Ra-

deče Marjan Nograšek pa je 
tudi na področju gasilstva 
izpostavil pomen izobraže-
vanja in urejanja razmerij 
do delodajalcev, saj nema-
lokrat prihaja do zapletov, 
ko bi se prostovoljni gasilci 
radi udeležili usposabljanj, 
pa pri tem naletijo na glu-
ha ušesa njihovih delodajal-
cev. V prihodnje bo tako po-
trebno okrepiti zavest, da so 
v občini Radeče ravno gasil-
ci tisti, ki lahko prvi prisko-
čijo na pomoč, ko je hitrost 
njenega nudenja v kritičnih 
trenutkih najpomembnejša.

Vsa prostovoljna gasilska 
društva so tudi zainteresira-
na za nadaljevanje njihove-
ga večletnega uspešnega de-

lovanja in poslanstva, zato 
vabijo v svoje vrste mlade, 
ki bi z zanosom in ponosom 
ohranjali tradicijo gasilstva 
v domači lokalni skupnosti.

Na koncu velja izpostaviti še 
informacijo, da bo predvido-
ma še pred koncem letošnje-
ga koledarskega leta skrb za 
sirene za javno alarmiranje 
v občini Radeče prevzela dr-
žavna raven. V ta namen bo 
sistem siren v celoti zame-
njan ter povezan v central-
ni sistem alarmiranja, ki ga 
upravlja Regijski center za 
obveščanje Celje.

� Občinska�uprava�
� Občine�Radeče

Organiziranje	sil	za	zaščito,	
reševanje	in	pomoč
V ponedeljek, 12. oktobra, je župan Občine Radeče Matjaž Han organiziral delovni sestanek na temo 
organiziranja in delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Radeče. Sestanka so se poleg žu-
pana udeležili predstavniki Gasilske zveze Radeče, prostovoljnih gasilskih društev Radeče, Svibno, Vr-
hovo in Jagnjenica, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Boris Knavs ter skrbnik načrtov zaščite in 
reševanja v Občini Radeče Andrej Hudoklin.

Na stoletnici se je predsta-
vil Oktet Orlica pod vodstvom 
Franca Keneta, ženski pev-
ski zbor, ki ga v 25-letnem ob-
stoju ves čas vodi Vinko Žer-
jav, folklorna skupina Duplo 
pleše od leta 1986, zdaj pod 
mentorstvom Nataše Plevnik, 
dramsko skupino Smeh ni greh 
v petletnem obstoju vodi Rut 
Zlobec, pred polno dvorano pa 
sta Ivan Šeler in Sara Podgor-
šek v spominih na kulturno ži-
vljenje v preteklosti uprizori-
la Mladost in Modrost, pihalna 
godba je organizirana febru-
arja 2006, vodi jo Bojan Lu-
garič. Oktet in ženski pevski 
zbor sta se predstavila tudi v 
skupnem nastopu s spremljavo 
Brigite Zupančič na violini in 
Lojzeta Ogorevca na harmo-
niki. Na tak način so se po be-
sedah predsednice Ivane Zu-

100	let	kulture	v	Pišecah	
PIŠECE - Kulturno društvo »Orlica« Pišece je svoj stoti jubilej počastilo s premiero komedije Toneta 
Partljiča »Čaj za dve«, literarnim večerom in sobotno zaključno prireditvijo, ki ji je sledil družabni ve-
čer ob Ansamblu Lojzeta Ogorevca.

pančič zahvalili vsem, ki jim 
stojijo ob strani in pomagajo. 
Ob jubileju so prejeli občin-
sko priznanje, svojo zgodovino 
pa so strnili tudi v publikaciji. 
V Tednu kulture so premiero 
uprizorili Čaj za dve in izve-

dli literarni večer z avtorski-
mi prispevki članov dobovske 
Literarne sekcije »Beseda« - 
Nada Srpčič, Franc Živič, An-
tica Marijanac, Drago Pirman, 
Ivana Vatovec in Rudi Mlinar 
ter domačinke Danica Kocjan, 

ki je večer prijazno oživela še 
z razstavo svojih ličnih ročnih 
del in pisanicami, pa Marjanca 
Ogorevc in predsednica dru-
štva Ivana Zupančič.

� S.�V./�N.�J.�S.�

Združene�sekcije�KD�Orlica�Pišece

Dragica�Simončič

PODBOČJE – Mladi harmonikarji iz Podbočja, katerih gonil-
na sila je že vrsto let Katarina Štefanič, so 7. novembra v 
tamkajšnjem kulturnem domu pripravili tradicionalno prire-
ditev Pesem dveh dežel, na katero so tokrat povabili goste z 

Mirne in jo zato poimenovali Pozdrav z Mirne Podbočju. Pod-
boškemu občinstvu so se poleg gostiteljev, pevk izpod Bo-
čja, Kolednikov iz Bušeče vasi ter pevske skupine Mavrica, 
predstavili še ženski, mešani in moški pevski zbor DU Mir-
na, dramska skupina s skečem in folklorna skupina Nasmeh. 
Prireditev sta povezovali domačinka Mateja Kuntarič in Pa-
vlina Hrovat iz DU Mirna.
� P.�P.

Pozdrav	z	Mirne	Podbočju

Prireditev�so�z�nastopom�odprli�Mladi�harmonikarji.
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Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(64)
Prav slabe volje sem. Res. 
Se boste vi cepili proti novi 
gripi ali ne? Boste prezrli 
opozorila o stranskih učin-
kih ali boste v strahu pred 
njimi raje tvegali gripo? Ne 
veste? Tudi jaz ne.

Ker imam možnost, sem po-
klicala štiri zdravnike, ki jim zaupam. Od vsakega sem 
dobila odgovor, z zadnjim stavkom: »Odločitev pa je 
seveda vaša!« Seveda. Saj vem. Ampak še vedno dvo-
mim, tehtam. 

Najraje bi potegnila pomlad za rokav in jo pripeljala 
še danes. Da bi posijalo toplo sonce in pregnalo turob-
ne dneve, ki so se razlezli skozi moje dni. Da me ne bi 
več zeblo v noge in roke, ki jih skrivam v žepih. Da dne-
vi ne bi ugasnili, še preden se mi poleže kosilo in da bi 
zvečer spet lahko odprla okna za majhne zvoke iz ulice. 
Da me ne bi več skrbela poročila o novih primerih gri-
pe in ne bi več prežala za informacijami o tveganjih ce-
pljenja. Rada bi obvarovali moji deklici, cepili pa ju 
ne bi. Cepivo vsebuje veliko živega srebra, ta lahko pov-
zroči nevrološke težave, med drugim. In tretjim, in če-
trtim. Ne vem. Vem samo to, da za gripo umirajo tudi 
mladi ljudje, brez znanih kroničnih obolenj. 

Najbolj duhovit argument za cepljenje je dal kolega Ja-
nez Usenik. Rekel je: »Če zboliš za gripo in umreš, tvo-
ji domači nimajo nič od tega, če pa umreš od stranskih 
učinkov cepljenja, tvoji domači od države iztožijo vsaj 
odškodnino...« Smejala se je cela redakcija, ki prav 
tako ne ve, kaj naj stori. Pa hodijo kolegi spraševat 
mene, ker naj bi jaz vedela. in z vsakim malo predeba-
tiram argumente. In rečem, da je odločitev njihova. Se-
veda. Saj vedo.

Znani slovenski imunolog me je s svojim mnenjem pov-
sem prepričal za cepljenje, potem pa zbolel tudi sam, 
saj pod injekcijsko iglo še ni uspel priti. Moja prijate-
ljica se je cepila in mi poslala sporočilo, da se ni zbudi-
la z dvema glavama in z repom in da je še kako živa in 
se počuti dobro. In da je njen znanec res prišel v službo 
s smešno firzuro, ampak zagotavlja, da se je postrigel, 
preden se je cepil in njegova nora pričeska ni znak ne-
želenega učinka cepljenja. Smejala sem se do ušes. 

In se ponoči odločila, da se cepim. In pika. Čeprav je 
moja Lina alergična na beljak, ki ga vsebuje tudi ce-
pivo, ki ji ga lahko, preko dojenja, prenesem v telo. Na 
tehtnico sem dala zagotovila njene alergologinje, da 
je vsebnost beljaka majhna, da ga malo pride v mleko, 
znanega infektologa, da verjetno ni bojazni za Lino in 
naj se kar cepim in svoj občutek, da me je bolj strah gri-
pe, kot cepiva. In se zbudila vedra in odločena. Do ve-
černe oddaje, ko sem spet slišala o neželenih učinkih 
in me je spet minilo. Zdaj sem spet na na začetku. Ne 
vem.

Najraje bi postavila ograjo okoli svojega sveta in ne bi 
pogledla čeznjo. Zaprla bi dotok zunanjega življenja 
in se delala, da ne obstaja. Po stanovanju bi narisa-
la oblake in sonce in velike zvezde in Blažu skrila klju-
če od avta, da bi ostal doma z nami. Z vrhnje police bi 
potegnila monopoli, spomin in kviz, pa kocke, iz pečice 
pa potegnila sladkosti. In bilo bi mi malo mar. Resnič-
nost pa me je ujela s slabim počutjem moje ta velike in 
kašljem, ki se razlega iz njene sobe. S termometrom za-
skrbljeno hodim k njej in jo tipam, nosim čaj in skrbi 
okoli modrooke zaspanke, ki mežika vame in pravi, da 
to ni gripa. Iz sobe pa pride mala Linka, ki se je že na-
spala, čeprav je šele dobro legala in je nedeljski večer 
že napadel moje veke. Nocoj je prehladno, da bi posta-
vila ograjo in zaprla svoj svet. Nocoj moram nositi čaj 
in gledati Jagodko.

Odločitev o cepljenju prestavljam na jutri. Ko bo dež 
spet božal moje brisalce in mi bodo bele rokavice grele 
roke. In bom mislila na pomlad, ki pride. 

Piše:
Alenka�Mirt�Iskra

KOLUMNA

Stroške pošiljanja krije založba!

BREŽICE – S pregledno fotografsko razstavo Upravno po-
slovanje skozi čas, ki so jo postavili v atriju Upravne eno-
te Brežice, je le-ta počastila brežiški občinski praznik in 
svojo 15-letnico delovanja. 

Program je vodila vodja prostorskega referata Darja Šumlaj, 
ki je zbrane popeljala skozi panojsko prikazane zgodbe ujete 
v fotografski aparat, pozornost pa je usmerila še na knjige, ki 
so v preteklosti služile svojemu namenu. Razstavo je pope-
strila še projekcija filma Karla Filipčiča Po sledeh časa, glas-

beno pa so dogodek oblikovale učenke Glasbene šole Breži-
ce. Načelnik Darko Bukovinski se je sprehodil skozi 15-letno 
obdobjel: „Ena od največjih pridobitev so naši novi prosto-
ri, kjer imamo res dobre delovne pogoje. Živimo v nepoe-
tičnem svetu, kjer se soočamo z nenehnim spreminjanjem 
in napredkom, z novimi znanji in tisto tehnologijo, ki nam 
omogoča hitrejše reševanje naših zadev. Delujemo zakoni-
to, pošteno in strokovno. Upravne enote smo vpete v sistem 
izvršilne oblasti in smo na voljo strankam. Osnova so ljudje 
in ti ljudje delujejo v kreativnem okolju. Z današnjo razsta-
vo smo sestavili drobce preteklosti.“ Z Ministrstva za javno 
upravo se je svečanega dogodka udeležil mag. Bojan Trnov-
šek, ki je otvoritev razstave pospremil z besedami: „Z bre-
žiško upravno enoto smo na ministrstvu zadovoljni, ker do-
sega odlične rezultate, kar priznavajo tudi stranke. Naša 
naloga je, da so pogoji z delo v upravnih centrih tako dobri, 
da stranke dobijo hitre in prave informacije. Tudi tehnolo-
gija nam to omogoča, da jo uporabljamo tako, da upravne 
postopke čim hitreje rešimo v naše zadovoljstvo in zadovolj-
stvo naših strank.“  M.�K.�M.�

Brežiško	Upravno	poslovanje	
skozi	čas

Obiskovalci�so�si�razstavo�z�zanimanjem�ogledali.

RADEČE - V mesecu novembru so se ravnateljica Glasbene 
šole Radeče Rosana Jakšič, poslovna sekretarka Frančiška 
Skubic in računovodkinja Rafaela Pintarič preselile v nove 
poslovne prostore, v prvem nadstropju PORP-a. S predstav-
niki PORP-a in Občino Radeče so pogovori stekli že pred po-
letnimi počitnicami, da se uredijo prostori za potrebe GŠ in 
PORP-a. Poleg omenjenih prostorov vodstva, računovodstva 
in tajništva je v skupni uporabi manjša sejna soba, pihalni 
orkester pa ima za svoje potrebe urejeno arhivsko sobo. In-
vesticijo je financirala Občina Radeče, pisarniško opremo pa 
je kupil zavod sam.  R.�J.

KRŠKO - V Domu starejših občanov (DSO) v Krškem so 29. 
oktobra gostili študijsko delegacijo iz Estonije, ki se je med 
obiskom Slovenije seznanjala z izvajanjem ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, ki so v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov v obdobju 2007 – 2013 sofinancirani s 
sredstvi Evropskega socialnega sklada. 
Estonska delegacija je 
štela trinajst predstav-
nikov, ob obisku pa so 
goste spremljali pred-
stavnika Službe vlade 
za regionalno politiko 
in lokalno samoupra-
vo ter republiške in ob-
močne službe Zavoda RS 
za zaposlovanje s skrb-
nico progama Dragomi-
lo Šeško. Gre za prikaz dobre prakse zaposlovanja in uspo-
sabljanja na delovnem mestu, ki ga že nekaj let izvajajo v 
DSO v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Do sedaj 
so namreč sodelovali in uspešno zaključili dva programa, do 
konca letošnjega leta pa se bo iztekel tudi tretji program 
usposabljanja na delovnem mestu. V vse programe je bilo 
do sedaj vključenih 15 udeležencev na šestih različnih de-
lovnih mestih. V letošnjem letu je v Program usposabljanja 
na delovnem mestu vključenih skupno devet oseb, in sicer 
strežnica, vzdrževalec perila, dva bolničarja negovalca, vzdr-
ževalec perila, dva pomočnika dietnega kuharja ter dve va-
ruhinji, eno zmed slednjih pa so že zaposlili za določen čas. 
Kakor pravi direktorica DSO Jožica Mikulanc, pa bodo lahko 
ob razširitvi dejavnosti s programom pomoči na domu zaposli-
li še kakšnega kandidata, ki je pri njih opravil usposabljanje.
 B.�Mavsar��

Estonska	delegacija	na	obisku

Novi	prostori	za	Glasbeno	šolo	
Radeče	

STUDENEC - Na Martinovo soboto, prvo od dveh letošnjih, je 
potekala na Studencu tradicionalna prireditev »Martinovanje 
na Studencu« v organizaciji Društva vinogradnikov Studenec. 
V zgodnjem popoldnevu so si obiskovalci ogledali povorko s 

prikazom vinogradniških opravil in običajev, nato je sledi-
la slovesnost ob 10-letnici Društva vinogradnikov Studenec 
s kulturnim programom, ki so ga oblikovali učenci in učenke 
podružnične šole s Studenca ter mnogo pevskih in glasbenih 
skupin. Potekal je tudi blagoslov vina, ki ga je opravil domači 
župnik Anton Bobič. Tako kot pretekla leta je tudi letošnje 
»Martinovanje na Studencu« privabilo veliko število ljubite-
ljev dobre kapljice in okusnih domačih jedi, ki jih je pripra-
vil Aktiv žena Studenec. Med povabljenimi gosti sta bila tudi  
cvičkov kralj Janez Colnar in cvičkova princesa Vesna Per-
ko ter župan Srečko Ocvirk. V večernem času pa vse tja do 
zgodnjih jutranjih ur sta za dobro razpoloženje med obisko-
valci skrbela ansambla Orleki in Pogum.� S.�R.

SEVNICA - V Salezijanskem mladinskem centru Sevnica, 
ki je našel prijetne prostore v sevniškem župnišču v sta-
rem delu Sevnice, je potekalo 7. novembra odprtje pre-
novljenih prostorov. 

Za prenovo so se odločili mladi, ki v okviru SMC-ja aktivno 
ustvarjajo programe in projekte za lepše otroške in mlado-

stniške dni. V letošnjem poletju so sklenili, da bodo prosto-
re, ki so namenjeni druženju v prostem času, po dvanajstih 
letih uporabe temeljito prenovili in s tem ponudili mladim 
v Sevnici še boljše pogoje za aktivno preživljanje prostega 
časa. »V obnovo je bilo vloženih okoli 400 delovnih ur števil-
nih prostovoljcev. Delali smo vsak dan po pet ur od sredine 
avgusta do danes, do otvoritve. Povezali smo dva prostora - 
večji dnevni prostor za druženje in manjši prostor z igralni-
co,« je dejal eden izmed »stebrov« obnove Matic Železnik. 
»Mladi bi si želeli pridobiti tudi prostor za prirejanje kon-
certov, ki nam manjka pri tej celostni podobi,« je še dodal. 
»Prenova je potekala dobra dva meseca, skoraj vsa pa je te-
meljila na delu mladih in pridnih rok. Vsa prenova je upošte-
vala želje mladih. Vse je bilo izvedeno zgolj prostovoljno, 
razen nekaj obrtniških opravil,« je pred uradnim odprtjem 
obnovljenih prostorov povedal Blaž Jene. Številni obiskoval-
ci, ki so se udeležili odprtja, so občudovali prijetno tople in 
svetle ter barvno usklajene prostore, ki so na voljo vsak dan 
od ponedeljka do sobote v popoldanskih urah.  S.�R.

Svetle	in	tople	barve	v	
obnovljenem	SMC	Sevnica

V�obnovljenih�prostorih�SMC-ja�v�Sevnici�se�bodo�mladi�
zagotovo�dobro�počutili.

Martinovanje	na	Studencu

V�kulturnem�programu�ob�10-letnici�Društva�
vinogradnikov�Studenec�je�sodelovala�tudi�domača�
pevska�skupina,�ki�jo�vodi�zborovodkinja�Katja�Krnc.
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KRŠKO - Člani Društva za varilno tehniko (DVT) Krško so 22. 
oktobra v sklopu strokovne ekskurzije obiskali podjetje Var-
stroj Lendava, ki proizvaja varilne naprave, rezalnike za pla-
zemsko in plamensko rezanje, naprave za avtomatizacijo in 

odsesovalne naprave. Predstavili so jim sodobne naprave za 
MIG/MAG varjenje, ki omogočajo uporabo različnih vrst pul-
znega varjenja. Ogledali so si proizvodne delavnice in prak-
tično demonstracijo robotskega varjenja in rezanja. 
DVT Krško sicer v letu 2009 praznuje 30 let uspešnega delo-
vanja. V društvo je vključenih 72 članov (varilcev, tehnolo-
gov, inženirjev) iz različnih posavskih podjetij, ki so pove-
zana z varjenjem. Društvo že od samega začetka sodeluje 
s sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in v tujini, 
vsako leto pa svojim članom ponudi ogled podjetja, inštitu-
ta ali sejma, ki je tako ali drugače povezano z varjenjem.

BREGE - Združenje rejcev konj pasme posavec je 10. okto-
bra skupaj z Veterinarsko fakulteto iz Ljubljane na hipodro-
mu Brege organiziralo letni pregled žrebčkov, licenciranje 
žrebcev, starih do 5 let, ter žrebcev, ki plemenijo že tri se-

zone z začasno licenco, ter premestitev plemenskih žrebcev, 
ki plemenijo po 4 leta na eni pripustni postaji. Letnega pre-
gleda se je udeležilo 24 žrebčkov, izmed katerih so ocenje-
valci pod vodstvom mag. Janeza Rusa izbrali pet najboljših. 
Žrebeta bo odkupila Veterinarska fakulteta iz Ljubljane ter 
jih namestila v žrebetišče Briga, kjer se bodo razvijali v bo-
doče plemenjake. Najboljšo oceno, 41 točk, je dobil žreb-
ček, ki ga je na ocenjevanje pripeljal Jože Kljun iz Ortne-
ka pri Ribnici.
Poleg odbire žrebet je potekalo tudi ocenjevanje 5-letnih 
žrebcev. Vsi žrebci so bili v primerni rejski kondiciji. Naj-
večjo oceno, 80 točk, je dobil žrebec Ibro-19, katerega la-
stnik je Veterinarska fakulteta ter oskrbnik Anton Simoni-
šek (na fotografiji).
Povabilu organizatorja so se odzvali tudi člani združenja rej-
cev konj slovenske hladnokrvne pasme ter predstavniki zdru-
ženja konj pasme haflinger.� B.�G.

30	let	DVT	Krško

Skupinska�fotografija�v�podjetju�Varstroj�Lendava

Pregledali	in	ocenjevali	
žrebeta

AkAdemijA zdrAve hrAne 
vodilni partner: Kenex d.o.o.
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta:  
58.373,60 EUR
Partnerji v projektu: OŠ Brežice, OŠ Dobova, ETrŠ Brežice, 
Zavod IRC Posavje, Tadeja Sumrak, Samo Ošina

V podjetju Kenex d.o.o. so se od-
ločili, da skupaj z društvi in ra-
zvojnimi institucijami v Posavju 
približajo ekološko kmetovanje 
ter smernice zdravega prehra-
njevanja prebivalcem naše regi-
je. Za prijavo in izvedbo projek-
ta so se odločili ob ugotovitvi, da 
je na našem območju zelo nizka 
stopnja znanja in porabe ekološko 
pridelane hrane, prav tako pa se 

slabšajo prehranjevalne navade otrok. Tomislav Jurman, 
direktor podjetja, ki je prepoznal priložnosti, ki jih odpi-
rajo javno-zasebna partnerstva, je opozoril: »Ravno pravi 
čas je, da ugotovimo, kako smo v obdobju silnega gospo-
darskega vzpona pozabili na možnosti, ki jih ponuja pode-
želje. Projekt Akademija zdrave hrane je namenjen naši 
lastni prebuditvi in zavedanju, da lahko že v naši bližnji 
okolici najdemo naravi prijazne poti za zdravo in zado-
voljno življenje.« 
Ekipa, ki je že začela z izvedbo projekta, meni, da bomo 
osveščeni o pomenu zdrave prehrane pogosteje segli po lo-
kalnih pridelkih ter tako pripomogli k oživitvi podeželja v 
gospodarskem pomenu. Zato, da bomo o ekološki pridela-
vi in predelavi bolje osveščeni pripravljajo štiri brezplačne 
biltene »Akademije zdrave hrane« v 24.000 izvodih. Tomi-
slav Jurman meni, da moramo trajnostnemu razvoju tudi 
pri nas končno dati pravi poudarek, pri tem pa trajnostni 
razvoj pojmuje kot nujni pogoj prihodnosti: »Norveška po-
litičarka Gro Harlem Brundtland je že leta 1987 rekla, da 
je trajnostni razvoj tisti razvoj, ki zadovoljuje potrebe se-
danjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozili zadovo-
ljevanje potreb prihodnjih generacij.« Z izvedbo projekta 
Akademija zdrave hrane želijo pomagati ustvariti možno-
sti za tak razvoj.

LokALnA trAjnostnA oskrbA s hrAno 
v PosAvju
vodilni partner: Center za razvoj podeželja Posavje
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta:  
48.302,30 EUR
Partnerji v projektu: Zavod Vrbov Log, Kmečka zadruga 
Sevnica z.o.o., LAS Posavje

Tudi naslednji projekt se posve-
ča trajnosti, skrbi za prihodnost 
in kvalitetni hrani. Ko se povsod 
okoli nas države že odločajo za 
uvajanje samooskrbe posameznih 
območij in mest, pri nas do se-
daj nismo znali jasno povedati, 
ali ima Posavje možnost, da oskr-
bi svoje prebivalce z lokalno pri-
delano hrano? Izgleda, da bo to 
vprašanje relativno kmalu dobi-

lo svoj odgovor, da pa bo začetek oprijemljiv in naravnan 
za dobrobit čim širše javnosti, bodo partnerji skozi projekt 
preučili možnosti vzpostavitve lokalne trajnostne oskrbe s 
hrano v javnih institucijah na območju LAS Posavje. Mojca 
Pompe, v.d. direktorice na CRP, nam je med drugim pove-

dala: »Gre sicer za prvo, pomembno fazo večletnega pro-
grama. Z analizami želimo pridobiti podatke o količini in 
vrsti integrirano in ekološko pridelane hrane na območju 
LAS. V model lokalne oskrbe se bodo lahko vključila kme-
tijska gospodarstva naše regije. Zanimivo bo videti, kako se 
bodo na ponudbo lokalne oskrbe odzvale naše javne institu-
cije. No, mi bomo na koncu te prve faze zapisali tudi stra-
tegijo uvajanja lokalno pridelane hrane v javne ustanove.« 
Izvedeli smo tudi, da bo omenjena strategija vsebovala 
analizo stanja ponudbe in povpraševanja po lokalno pride-
lani hrani v javnih ustanovah ter ponudila model uvajanja 
lokalne hrane v javne ustanove. »Resnično verjamem v ta 
projekt. Posavci si zaslužimo kvalitetno prehrano, hkrati pa 
lahko poskrbimo, da bodo kmalu možnosti za učinkovite, a 
ne izkoriščevalske verige od proizvajalca, pa vse do potro-
šnika. Zakaj lokalno? Ob tem, da našim pridelovalcem in 
predelovalcem omogočamo pošten poslovni odnos, skraj-
šamo transportne verige, zmanjšamo negativne vplive na 
okolje, precej krajši so dobavni roki in čas skladiščenja -  
produkt tako neprimerljivo kvalitetnejši pride na potrošni-
kovo mizo. Kar si vsi želimo zase in za svoje otroke, kajne?«

obnovLjivi viri energije nA PodežeLju
vodilni partner: Kostak d.d.
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta:  
10.694,40 EUR
Partnerji v projektu: Fakulteta za energetiko, Zavod Vr-
bov Log, HPG d.o.o, Kostak Brantner ekologija, družba za 
ravnanje z odpadki d.o.o.

Kostak se je vključil v letošnji iz-
vedbeni načrt (LIN 2009) s projek-
tom, ki pozornost ljudi usmerja na 
obnovljive vire. Sabina Žibert iz 
družbe Kostak je povedala nekaj 
več o projektu: »Prebivalstvo na 
podeželju želimo seznaniti z mo-
žnostmi uvajanja novih tehnolo-
gij s področja obnovljivih virov 
energije v kmetijske, gozdarske 
in nekmetijske dejavnosti. Verja-

memo, da ostaja potencial obnovljivih virov energije (OVE) 
na podeželju neizkoriščen. Organizirali bomo skupno pet 
delavnic, na katerih bomo predstavili tehnološke osnove iz-
rabe določenega vira s praktičnimi primeri, pobliže pogle-
dali zakonodajo, načine financiranja itd... Omogočili bomo 
tudi oglede dobrih praks na terenu.« 

Obiskovalci delavnic so se že poučili o izrabi bioplina, v to-
rek, 17. novembra, pa sledi še delavnica o izrabi lesne bi-
omase. »Sledijo še druge delavnice, med njimi tudi o iz-
rabi sončne energije za pridobivanje elektrike in izrabi za 
ogrevanje vode, nato pa še delavnica o izrabi geotermal-
ne energije za ogrevanje. Skupine, ki bodo sodelovale na 
delavnicah, pa si bodo ogledale vse od bioplinarn do foto-
voltaične elektrarne.« 

Za cilj projekta so si poleg večje osveščenosti o OVE na po-
deželju zadali tudi dejansko večjo uporabo teh virov na ob-
močju, kjer deluje LAS Posavje, ter pridobivanje nepovra-
tnih sredstev za uporabo obnovljivih virov energije.  »Ciljne 
skupine so široke, peljali pa jih bomo od zamisli do takšnih 
ukrepov kot je izpolnjevanje razpisne dokumentacije. S 
projektom želimo prispevati tudi k zmanjšani porabi fosil-
nih goriv in k izboljševanju in ohranjanju čistega okolja,« 
je še dodala naša sogovornica.

 Maruša�Mavsar���

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Iz	dejavnosti	LAS	Posavje

Posavsko	podeželje	skriva	
še	veliko	priložnosti
KRŠKO - Z zaupanjem v bogato tradicijo, naravne in kulturne znamenitosti ter naravne danosti Po-
savja se je Lokalni akcijski skupini ali krajše LAS Posavje od ustanovitve, junija 2008, pridružilo že 
38 partnerjev različnih organizacijskih oblik.

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,  
s sredstvi LEADER na območju razvojne regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje

Od ustanovitve pogodbenega partnerstva LAS Posavje sta bila objavljena dva javna poziva za nabor projektov. Kristina 
Ogorevc Račič iz Tehnične pisarne LAS nam je med drugim povedala: »Evropska unija namenja sredstva LEADER iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v sklopu Skupne kmetijske politike na območju Evropske unije. Črpanje 
sredstev LEADER se je v Sloveniji pričelo s programskim obdobjem 2007-2013, os LEADER ali tako imenovana 4. os Pro-
grama razvoja podeželja pa se izvaja preko javno-zasebnih partnerstev oz. lokalnih akcijskih skupin. Te naj bi bile no-
silci razvoja svojih območij.« Ko jo povprašamo o konkretnih številkah razdeljenih sredstev, pojasni: »Med projekte pri 
nas, v Posavju, je bilo razdeljenih že preko 500.000 evrov evropskih LEADER sredstev za kvoto 2009 in 2010, od tega je 
bilo na prvem javnem pozivu, za kvoto 2009, razdeljenih dobrih 208.000 evrov za šest projektov, ki so že v izvajanju.« 

Šest projektov, šest večjih ali manjših ekip, šest glavnih ciljev. Ker ima javnost, v imenu katere projekti potekajo, pra-
vico, da o njih izve kar največ, smo omenjenih šest projektov pogledali pobliže. Tokrat bomo predstavili tri.

LJUBLJANA - Vlada RS je na seji 3. novembra precej časa na-
menila Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrar-
ne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško. Med drugim je zavrnila soglasje k zaključne-
mu računu in poročilu o poslovanju Sklada NEK za leto 2008, 
dala pa je soglasje k finančnemu načrtu Sklada za leti 2009 
in 2010 in k naložbeni politiki Sklada za leto 2009. 

Tržna donosnost celotnega portfelja Sklada NEK v letu 2008 
je bila prvič v celotni zgodovini poslovanja Sklada NEK nega-
tivna (- 11,83 %), je ugotovila vlada, donosnost Sklada NEK, 
ki je bila nižja od načrtovane, pa je zaradi vlaganj v bolj tve-
gane naložbe tudi posledica izrazito neugodnih razmer na fi-
nančnih trgih v letu 2008, ki jih je zaznamovala ena največjih 
svetovnih gospodarskih kriz. Dejstvo pa je, ugotavlja vlada, 
da glede na gospodarske razmere in spremenjene pogoje na 
kapitalskih trgih Sklad NEK v letu 2008 naložbene strukture 
ni bistveno spreminjal in ni pravočasno reagiral na spreme-
njene okoliščine, sprejel pa je svoj interni Pravilnik o upra-
vljanju s tveganji.

Med predlogi ukrepov je vlada navedla, da mora Sklad NEK 
sprejeti spremembe Statuta Sklada NEK v določilih, ki opre-
deljujejo njegovo poslovanje in naložbeno politiko, ter v do-
ločilih, ki opredeljujejo imenovanje direktorja, zaradi ne-
ustreznega ukrepanja vodstva Sklada NEK pa Ministrstvo za 
gospodarstvo ocenjuje, da bi bilo primerno iskati tudi rešitve 
v kadrovskih spremembah vodstva Sklada NEK. Ob vprašanjih, 
povezanih s poslovanjem Sklada NEK v letu 2008, Ministrstvo 
za gospodarstvo ocenjuje, da bi bilo primerno obravnavati 
tudi ustreznost sedanje zakonske ureditve Sklada NEK.
� P.�P.�

Vlada	o	Skladu	NEK
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Kako	hitreje	
do	gradbenega	dovoljenja

Upravna enota Krško ugotavlja, da vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pogosto ne vsebujejo vseh prilog, 
kot jih določa Zakon o graditvi objektov. Največkrat ni ure-
jeno lastništvo oziroma ni izkazana pravica, da lahko in-
vestitor gradi na predvidenem zemljišču, kar podaljšuje 
čas pridobitve dovoljenja. Zato pozivamo bodoče investi-
torje, da pred vložitvijo vloge preverijo lastništvo parce-
le, na kateri želijo graditi, kot tudi parcel, preko katerih 
bodo na novo speljani vodovodni in elektro priključki ter 
dostop do objekta. Na vseh parcelah mora bodoči investi-
tor izkazati pravico, da lahko nanje posega. To lahko izka-
že z zemljiškoknjižnim izpiskom, kjer je lastništvo vpisano 
na njegovo ime, ali s pogodbo o služnosti, stavbni pravi-
ci ali s kakšno drugo pogodbo, ki dovoljuje gradnjo na do-
ločenem zemljišču, overjeno pri notarju in z dokazilom o 
vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo. 
Velik del območja, ki ga pokriva Upravna enota Krško, se 
nahaja na varovanih območjih (kulturna in naravna dedi-
ščina, varovalni pas ceste, itd.). Za gradnjo na teh obmo-
čjih je treba pridobiti soglasje upravljavca tega območja. 
Priporočamo investitorjem, da pred oddajo vloge za prido-
bitev gradbenega dovoljenja preverijo na občini, na obmo-
čju katere leži zemljišče, kjer je predvidena gradnja, ali 
spada v kakršnokoli varovano območje in si za predmetno 
gradnjo pridobijo ustrezno soglasje. S predložitvijo nave-
denih prilog se bo čas izdaje gradbenega dovoljenja za ka-
terikoli objekt skrajšal.

V Posavju so kmetje letos po-
sejali 1600 ha pšenice, letno 
jo namreč prodajo od 6 do 7 
tisoč ton. Kazalo je, da bo le-
tina zelo dobra, ob pričetku 
zorenja pa je nastopilo de-
ževno obdobje, zato so pri-
čela zrna v klasu kaliti, kar je 
povzročilo, da je le 15 odstot-
kov pšenice padlo v krušni ra-
zred, 25 odstotkov je pogojno 
krušne ob mešanju z izboljša-
vami, preostanek pridelka pa 
je krmna pšenica. Cena naj bi 
se gibala od 90 do 130 evrov 
na tono glede na odkupni ra-
zred. Kmetje bi tako s proda-
jo pšenice pokrili le osnovne 

Nezadovoljstvo	posavskih	
pridelovalcev	pšenice
BREŽICE – Proizvajalci pšenice na posavskem območju so 29. oktobra v prostorih Kmečke zadruge Bre-
žice obravnavali problematiko letošnje pridelave pšenice. Z njo so seznanili pristojno ministrstvo, opo-
zarjajo pa predvsem na nepravičen sistem delitve pomoči. 

Posavski�pridelovalci�pšenice�so�poslali�apel�na�
pristojno�ministrstvo.�

KRŠKO - V podjetju Savaprojekt so izdelali vizijo razvoja me-
sta Krško. Gradivo naj bi v prihodnosti pripomoglo h kvalite-
tnemu urbanističnemu načrtovanju mesta in k vzpostavitvi 
zdravega, varnega in prijetnega bivalnega okolja. V podje-
tju pripravljajo javno predstavitev vizije 17. novembra, ob 
18. uri v mali dvorani Kulturnega doma v Krškem. Predloge 
in pripombe sprejemajo tudi na naslovu Savaprojekt, d.d., 
CKŽ 59, 8270 Krško, s pripisom Za vizijo razvoja mesta Krško 
ali na elektronski naslov vizija@savaprojekt.si. 
V končni fazi naj bi vizijo potrdil tudi občinski svet, vendar 
le kot usmeritev, ne pa kot obvezujoč dokument. Hkrati pa 
je vizija tudi darilo mestu Krško ob 35-letnici, ki jo bodo v 
Savaprojektu obeležili prihodnje leto. Ekipa Savaprojekta 
je vizijo najprej predstavila posameznikom iz različnih sfer 
družbenega življenja v mestu Krško, predstavnikom Občine 
Krško, širši javnosti preko novinarske konference ter članom 
svetov Krajevnih skupnosti Krško, Leskovec pri Krškem, Do-
lenja vas pri Krškem in Krško polje, predstavili pa so jo tudi 
predstavnikom vseh pomembnejših krških podjetij, društev, 
ustanov in zavodov. Na vseh predstavitvah je bila vizija spre-
jeta s podporo. Nekateri predlogi in pripombe so bili integri-
rani v samo vizijo, kar pomeni, da se konstantno spreminja 
in prilagaja potrebam in željam Krčanov.� S.�V.

Vizijo	razvoja	bodo	
obelodanili	širši	javnosti	

PROIZVODNJA – OKTOBER 2009 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2009

KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko
ZP	 -	zemeljski	plin

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB�1 KOEL 79 350 373 400 7 100 2 2

PB�2 ZP - - 246 300 5 100 - -

PB�3 ZP - - 235 300 1 100 - -

PB�4 ZP - - 89,8 300 13 100 - -

PB�4 KOEL 6,9 350 70,1 400 2,1 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

1.182.863 32 18

Na spodnji del starega po-
kopališča bodo postavili tudi 
novo kovano ograjo. Ob ka-
peli Božjega groba, ki je po-
memben sakralni kulturni 
spomenik iz prve polovice 
18. stoletja, je lično urejen 
poseben prostor za raztros 
pepela - pokojni bodo imeli 
sedaj možnost pokopa z raz-
trosom pepela. »Ta način po-
kopa je primeren za tiste, ki 
nimajo svojcev, ki bi lahko za 
grob v nadaljevanju skrbeli, 
pa tudi strošek pokopa ob 
raztrosu bo enkraten,« je ob 
ogledu pojasnila Polona Sirk 
s sevniške komunale. Na vho-
du na pokopališča je posta-
vljen  »svečomat« (avtomat 
za sveče), ki ima tudi funk-
cijo vračila odpadne emba-
laže izrabljenih sveč, ker se 
plastika reciklira in na novo 
uporabi. »Z ekološkega vi-
dika je to sprejemljiv način 
ravnanja z odpadnimi sveča-
mi, kajti z novim letom bo 

Sevniško	pokopališče	
v	novi	preobleki	
SEVNICA – V letošnjem letu je dobilo svežo podobo  sevniško pokopališče, saj so na njem potekala in-
vesticijska in vzdrževalna dela. V okviru teh del je potekala obnovitev dela zunanjega obzidja starega 
dela pokopališča. Na novo je oblikovan s tlakovanjem, s klopjo in s fontano vhod na stari del pokopali-
šča. Del od zapornice do vhoda na stari in novi del pokopališča je dobil novo asfaltno prevleko, poteka-
la pa je tudi širitev prostora pred mrliško vežico. 

potrebno odpadne sveče lo-
čeno zbirati in jih predajati 
registriranim zbiralcem, pre-
delovalcem,« je pojasnil di-
rektor Komunale Sevnica Mi-
tja Udovč. 

Navdušenje nad novo po-
dobo sevniškega pokopali-
šča pa »kvari« zapornica, 
ki onemogoča dovoz z oseb-
nim vozilom na stari del 
pokopališča. Težave z do-

stopom imajo predvsem sta-
rejše osebe, ki jim noge ne 
služijo več dovolj dobro, da 
bi prehodili pot od parkiri-
šča do groba dragega pokoj-
nika, zato ostajajo doma in 
prosijo sorodnike, prijatelje 
ter znance, da nesejo cvetje 
in prižgejo sveče v njihovem 
imenu. Na Komunali Sevnica, 
ki je upravljalec, so pojasni-
li, da so pri urejanju celostne 
podobe pokopališča v dogo-
voru s sevniško krajevno sku-
pnostjo postavili novo zapor-
nico zaradi tega, ker se je na 
starem delu pokopališča za-
čel odvijati kar precej gost 
promet, vendar so že začeli 
razmišljati tudi o tem, kako 
bi omogočili lažji in bližji do-
stop osebam, ki potrebujejo 
pomoč pri hoji. Investicijska 
in vzdrževalna dela na sevni-
škem pokopališču v vrednosti 
okoli 100.000 evrov je finan-
cirala KS Sevnica.
� S.�Radi�

Spuščene�zapornice,�ki�zapirajo�vhod�v�stari�del�
sevniškega�pokopališča,�povzročajo�precej�nejevolje�
med�obiskovalci�kljub�prijetnim�in�dobrodošlim�novim�
ureditvam.

RADEČE - V mesecu oktobru je na Magolniku in v Radečah 
potekal dvodnevni izobraževalni tabor Obnovljivi viri ener-
gije danes in jutri. V projektu JZ KTRC Radeče, usmerjenem 
v spodbujanje zavesti o pomenu obnovljivih virov energije 
in sofinanciranem s strani Sektorja za aktivnosti učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije na Ministrstvu za 

okolje in prostor, je sodelovala dobra trideseterica udele-
žencev, ki so na delavnicah, predavanjih energetskih sveto-
valcev in z ogledi primerov dobrih praks spoznavali možnosti 
in priložnosti, ki jih obnovljivi viri energije nudijo na obmo-
čju občine Radeče. 
Vodja projekta mag. Matjaž Šušteršič: „Projekt Obnovljivi 
viri energije danes in jutri je del naših prizadevanj v smeri 
kvalitetnejšega življenja na območju občine Radeče in te-
melji na dejstvu, da v naši občini obstajajo veliki potenciali 
za izkoriščanje obnovljivih virov energije, hkrati pa je zavest 
o teh potencialih še vedno dokaj skromna. S projektom tako 
želimo sprožiti širši proces razmisleka o uporabi tovrstnih vi-
rov energije na ravni posamičnih gospodinjstev – temu je na-
menjena tudi izobraževalna brošura, ki je nastala v okviru 
projekta in bo ta teden razdeljena vsem gospodinjstvom na 
območju občine Radeče.“  
� JZ�KTRC�Radeče

Na	Magolniku	o	obnovljivih	
virih	energije	

stroške, vendar niti ne vedo, 
ali jo bodo sploh lahko proda-

li in koliko so jo pripravljeni 
mlinarji letos odkupiti. 

„Ob izredno nizki ceni proda-
nega pridelka smo upali vsaj 
na vnaprej obljubljeno dr-
žavno pomoč, žal pa je bil to 
račun brez krčmarja. Zaradi 
domnevno premalo padavin 
smo izpadli tudi pri delitvi 
državne pomoči,“ je povedal 
Janez Zevnik ter dodal, da 
je bila „državna pomoč de-
ljena po napačnem ključu, 
saj za slabo kvaliteto pšeni-
ce ni bila kriva samo količi-
na padavin, ampak je največ 
škode povzročilo število dni 
s padavinami v fazi zorenja 
pšenice, teh je bilo v zadnji 
dekadi junija in prvi dekadi 
julija na našem območju sku-
pno 13. Zaradi izredno slabe-
ga rezultata pri pridelovanju 
pšenice letine 2009 je prišlo 
do bistvenega upada nabave 
kvalitetnega semena za novo 
setev, še bolj se je zmanjša-
la prodaja mineralnih gno-
jil, kar se bo gotovo negativ-
no odrazilo tako pri naslednji 
žetvi kakor tudi v bodoče.“ 

Pridelovalci bodo od Ministr-
stva za kmetijstvo zahtevali, 
da še enkrat preveri sistem 
delitve pomoči ter upošteva 
navedene podatke in dode-
li pomoč vsem, ki so do nje 
upravičeni. Prav tako bodo 
poslali zahtevo Kmetijsko-
gozdarski zbornici, Sindika-
tu kmetov Slovenije in Za-
družni zvezi Slovenije, da se 
aktivneje vključi v reševanje 
problematike. 
� M.�Kalčič�Mirtič�

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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V knjigi je objavljenih preko 200 razglednic iz obdobja od 
1897 do današnjega dne. Najbolj pogost motiv je veduta 
Sevnice, med bolj podrobnimi motivi pa najdemo glavni 
trg, gostilne in trgovine, hotel in restavracije, cerkve, grad, 
industrijske obrate, železniško postajo, cestni in železniški 
most, spomenike in še marsikaj drugega. Vsako izmed petih 

poglavij vsebuje zgodovinski pregled s 
prikazom življenjskega utripa kraja v 

posameznem obdobju, pri tem pa 
so nekatere podrobnosti sploh 

prvič objavljene.

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,
E-pošta: marketing@posavje.info    www.posavje.info

Cena knjige: 39 EUR
Dostava na stroške založbe

Knjiga o Sevnici, kot je še ni bilo...

Oskar Zoran Zelič
Sevnica - Stoletje na razglednicah
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most Log

Ena od razvojnih prioritet občine Sevnica, ki se tiče prometnih 
povezav na območju mesta Sevnica, je gradnja mostu čez Savo 
med Logom in Sevnico. V zvezi z rezervacijo državnih in občinskih 
virov za izvedbo tega projekta je Vlada Republike Slovenije, že v 
letu 2006 izdala sklep o planiranju investicijskih sredstev v sklo-
pu gradnje infrastrukturnih objektov ob HE Blanca in isto leto je 
bil podpisan tudi protokol med Ministrstvom za promet in Občino 
Sevnica, ki določa razmejitev obveznosti med državo in občino. 

Izkazalo se je, da je postopek umeščanja novega mostu v prostor 
zahteven in vključuje upoštevanje številnih vplivov, tako na oko-
lje, kot promet ter zahteva izdelavo predhodnih študij, ki bodo 
vplive upoštevale, dale odgovor na vprašanje lokacije ter seveda 
tudi investicijske vrednosti objekta. Z Direkcijo RS za ceste smo 
dogovorjeni za sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag, kar je 
potrebno še natančneje opredeliti v sporazumu, Občina pa je v 
ta namen že naročila idejno zasnovo, ki variantno rešuje neka-
tere prometne vidike in navezave obstoječega cestnega omrežja 
na variante lokacije novega mostu. Podpis sporazuma o sodelo-
vanju in naročilo strokovnih podlag za Občinski podrobni prostor-
ski načrt, po katerem naj bi se objekt umeščal v prostor, predvi-
devamo za leto 2010, investicijsko obdobje, pa bi se na ta način 
lahko začelo v letu 2013.  

nAdvoz ŠmArje

Občina Sevnica si aktivno prizadeva za posodobitev in izboljša-
nje prometnih razmer na vstopu v mesto Sevnica, kjer je glavno 
ozko grlo nadvoz regionalne ceste nad glavno železniško progo 
Ljubljana-Dobova, v Šmarju. Objekt je bil zgrajen še pred dru-
go svetovno vojno in je že dlje časa prometno-tehnično dotra-
jan ter nevaren za promet, zlasti pešcev in kolesarjev. Direkci-
ja RS za ceste je pred leti naročila in pridobila idejno zasnovo 
za gradnjo novega nadvoza, vključno z ureditvijo pločnikov in 

kolesarskih stez čez križišče za Orehovo in navezavo na obsto-
ječi most čez Savo. Občina je v dogovoru z DRSC naročila in 
prav tako že pridobila idejno zasnovo za dodaten nadvoz na lo-
kalni cesti, nad regionalno železniško progo Sevnica-Trebnje, 
ki funkcionalno dopolnjuje omenjenega nad glavno progo in bi 
pomenil izvedbo izven-nivojskega križanja Hermanove ceste 
z regionalno železniško progo. Kot je bilo dogovorjeno, naj bi 
DRSC prevzela združitev obeh idejnih zasnov in izdelavo sku-
pnega idejnega projekta, ki bo predstavljal osnovo za oceno 
vrednosti, delitev stroškov ter planiranje potrebnih virov sred-
stev v državnem in občinskem proračunu. Investicijsko obdobje 
za navedene ureditve naj bi se predvidoma začelo v letu 2013.   

Občina Sevnica praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Sevnica

Občina Sevnica je že v devet-
desetih letih pričela z reše-
vanjem odpadnih voda. Kot 
pravi župan Srečko Ocvirk, 
je odvajanje in čiščenje od-
padnih voda, predvsem iz go-
spodinjstev, v občini Sevnica 
strateško zastavljena aktiv-
nost na območju celotne ob-
čine. Leta 1999 je že bila 
zgrajena prva rastlinska či-
stilna naprava, na katero so 
se postopoma priključevali 
krajani Studenca. Leta 2003 
je bila izdelana Študija od-
vajanja in čiščenja odpadnih 
voda za celotno območje ob-
čine Sevnica, ki zajema večja 
strnjena naselja. Na podlagi 
Nacionalnega programa var-
stva okolja je leta 2004 Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
pripravilo Operativni program 
odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode, kjer so 
določena poselitvena obmo-
čja, za katere je potrebno v 
rokih iz tega programa zago-
toviti odvajanje komunalne 
odpadne vode v kanalizacijo 
in čiščenje v čistilni napravi. 
Občina Sevnica je v začetku 
veliko moči usmerila v pripra-

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

vo projektne dokumentacije, 
najprej v centralno čistil-
no napravo Sevnica s pripa-
dajočim kanalizacijskem sis-
temom, sedaj pa še v večja 
obvodna naselja gorvodno od 
HE Blanca in HE Boštanj. 

Leta 2007 je bila zgrajena 
čistilna naprava Kompolje 
in rastlinska čistilna napra-
va Bazga s pripadajočim ka-
nalizacijskem sistemom. Na 
rastlinsko čistilno napravo 
Bazga je trenutno priključe-
no naselje Gabrijele, predvi-
deva se še priključitev naselij 
Zgornje in Spodnje Mladeti-
če, Pijavice in Polje.

V Sevnici se zaključuje pro-
jekt »Čistilna naprava in ka-
nalizacijski sistem Sevnica«, 
katerega začetek sega v leto 
1999, ko so se pričeli dogo-
vori med občinami Posav-
ja in Ministrstvom za okolje 
in prostor glede sofinancira-
nja izgradnje čistilne napra-
ve s kanalizacijskim siste-
mom iz sklada ISPA. Projekt, 
ki ga delno financira Evrop-
ska unija, kohezijski sklad, 

in pomaga zmanjševati go-
spodarske in socialne razlike 
med državljani EU, je vreden 
15.502.190,00 € in je sofi-
nanciran iz sredstev kohezij-
skega sklada, sredstev Mini-
strstva za okolje in prostor, 
sredstev proračuna Občine 
Sevnica in sredstev okoljskih 
dajatev. 

Projekt obsega izgradnjo Či-
stilne naprave na Logu ter ka-
nalizacijski sistem v dolžini 
12,6 km, 8 zadrževalnih ba-
zenov in 3 črpališča. 

Zaradi obsega del je celotni 
projekt razdeljen na 5 faz. 
Prva faza obsega izgradnjo 
Čistilne naprave na Logu. 
Druga faza izgradnjo primar-
nega kolektorja A, ki poteka 
ob reki Savi od čistilne napra-
ve, s tlačnim vodom preko 
reke Save nasproti Florjan-
skega potoka in se nadalju-
je ob reki Savi do brvi Radna. 
V okviru te faze sta zgrajena 
tudi dva razbremenilna baze-
na dežnih voda. Tretja faza 
obsega izgradnjo primarne-
ga kolektorja A1 na Florjanski 

ulici in izgradnjo primarnega 
kolektorja A2 na Drožanjski 
ulici. Faza štiri obsega iz-
gradnjo primarnega kolektor-
ja A, ki poteka od brvi Radna 
do krožišča Šmarje, sekun-
darni kolektor A3 na Planin-
ski ulici, sekundarni kolektor 
A5 in dva razbremenilna ba-
zena dežnih voda. Peta faza 
obsega izgradnjo primarne-
ga kolektorja B, ki poteka od 
brvi Radna do Boštanja, štiri 
razbremenilne bazene dežnih 
voda ter dve črpališči.

Dela na prvih treh fazah so 
že zaključena, trenutno pa se 
izvajajo dela na Planinski uli-
ci in v Boštanju.

V začetku meseca septem-
bra 2009 so na čistilni napra-
vi potekali preskusi ob do-
končanju, to je suhi in mokri 
preskusi funkcionalnosti teh-
nološke opreme, kontrola av-

tomatskega delovanja tehno-
loških procesov, za tem pa je 
izvajalec pričel z aktivnost-
mi preusmeritve odpadnih 
komunalnih vod, ki gravitira-
jo na razbremenilnika RBDV 
L2 in RBDV L1 ter na črpali-
šče Č1, na čistilno napravo.

Mehansko čiščenje odpadnih 
vod je bilo na čistilni napra-
vi vzpostavljeno z dnem, ko se 
je pričelo s polnjenjem biolo-
škega bazena z odpadno vodo, 
biološki proces čiščenja je bil 

vzpostavljen v začetku meseca 
oktobra, ko je odpadna voda 
prvič pritekla iz čistilne napra-
ve. Celoten proces čiščenja je 
avtomatiziran in deluje samo-
dejno, vrši se občasna kontrola 
in optimiranja procesov.

V mesecu oktobru 2009 je iz-
vajalec na osnovi spremljanja 
kvalitete in količine odpadne 

vode nastavil parametre pro-
cesa tako, da čistilna naprava 
po enem mesecu dosega že 
maksimalno mehansko in bi-
ološko čiščenje ter delno ter-
ciarno čiščenje. 

V naslednjem letu se predvi-
deva gradnja kanalizacije za 
celotno naselje Log v dolži-
ni 3100 m, ki se priključi na 
glavni kolektor kanalizacij-
skega sistema Sevnica.

Gorvodno od HE Boštanj ima-
mo pripravljeno projektno 
dokumentacijo za izgradnjo 
čistilne naprave s pripada-
jočo kanalizacijo za naselje 
Šmarčna. Izdelana je idejna 
zasnova za čistilno napravo in 
kanalizacijsko omrežje Loka – 
Račica in Breg – Šentjur. 

Prav tako predvidevamo na-
daljevanje izgradnje kanali-
zacije skupaj s čistilno napra-
vo za naselje Orehovo, saj je 
Občina v sklopu rekonstruk-
cije državne ceste že izvedla 
del kanalizacije.

Gorvodno od HE Blanca ima-
mo pripravljeno projektno 
dokumentacijo skupaj z grad-
benim dovoljenjem za izgra-
dnjo skupne čistilne naprave 
in ločenega kanalizacijske-
ga sistema Dolnje Brezovo, 
kjer se predvideva sofinanci-
ranje Ministrstva za okolje in 
prostor. Izdelana pa je tudi 
idejna zasnova odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za 
naselje Blanca.

regionALnA cestA skozi sevnico

Ureditev regionalne ceste Breg-Sevnica-Brestanica skozi Sev-
nico je investicijski projekt Ministrstva za promet, ki ga vodi Di-
rekcija RS za ceste (DRSC), ob sofinanciranju Občine Sevnica. 
Projekt obravnava celovito ureditev glavne prometnice skozi 
mesto Sevnica, ki vključuje obnovo vozišča, prometno-tehnično 
preureditev križišč, obnovo komunalnih vodov in gradnjo obo-
jestranskih pločnikov s kolesarskimi stezami ter javno razsve-
tljavo, na odseku skupne dolžine 1.400 metrov.  Celoten odsek 

je razdeljen na tri operativne etape, od katerih je prva, dolži-
ne 500 m, že dokončana. 
Druga etapa, ki je prav tako dolga približno 500 m, od Ajdovca 
do Gasilskega doma, je predvidena za gradnjo v obdobju 2009-
10. Dela se še ne izvajajo, ker se je zapletlo v postopku izbi-
re izvajalca, ki ga vodi DRSC. Po zadnjih informacijah naj bi se 
pogodba z izbranim izvajalcem podpisala še letos, v kolikor ne 
bo še dodatnih pritožb.   
V letih 2011-12 predvidoma sledi še zadnja – tretja etapa. Sku-
pna ocenjena vrednost celotnega investicijskega projekta je 
okrog 4,0 mio EUR, sofinancerski delež Občine Sevnica pa zna-
ša približno polovico skupne vrednosti.

Projekti na državnih cestah
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Konec leta 2008 je Občina Sev-
nica pričeti z investicijo izgra-
dnje – adaptacije in dozidave 
Vrtca Ciciban Sevnica s 14 od-
delki na območju dosedanjega 
vrtca Ciciban na lokaciji Na-
selje heroja Maroka. Izgradnja 
Vrtca Ciciban Sevnica poteka v 
dveh fazah. Sprva se je izve-
dla rušitev enote Pika nogavič-
ka (spodnji del vrtca) in izgra-
dnja novega dela vrtca na tej 
lokaciji, sledi selitev otrok v 
novozgrajeni del, nato pa ru-
šitev enote Pikapolonica in iz-
gradnja drugega dela vrtca. 

Novogradnja bo v izmeri 1.969 m2 za potrebe 
14 igralnic (6 oddelkov vrtca za 1. starostno 
obdobje in 8 oddelkov vrtca za 2. starostno 
obdobje) in uprave, namen pa je obdrža-
ti v obstoječem stanju kuhinjo in klet, tako 
da bo skupna izmera po investiciji znašala 
2.421 m2.

Skupna vrednost investicije znaša 3.455.432 
EUR in je sofinancirana s sredstvi Občine Sev-
nica ter  Ministrstva za šolstvo in šport. 

V prvi polovici leta 2009 je bil zaključen jav-
ni razpis za nakup opreme, katere vrednost 
znaša 237.598,08 EUR, izbran pa je bil ponu-
dnik GONZAGA-PRO d.o.o. 

Izvajalec projekta Gradis d.d. iz Celja zopet 
opravlja dela pospešeno in bo omogočil čim-
prejšnjo izgradnjo prvega dela vrtca in s tem 
selitev otrok v  novi del. Prva faza bo predvi-
doma zaključena do konca decembra 2009, 
konec investicije po pogodbi z Gradisom pa 
je predviden septembra 2010.

Za podizvajalce podjetja Gradis d.d. se skle-
pajo odkupi terjatev, kar pomeni, da bodo 
podizvajalci poplačani direktno iz proraču-
na Občine Sevnica skladno s finančnim pla-
nom, ki je bil sklenjen v gradbeni pogodbi 
med Gradisom d.d. in Občino Sevnica.

Zaradi uskladitve starih delov objekta z no-
vimi se je pokazal odmik od 
osnovnega projekta v manjših 
delih, in sicer v lokaciji dosto-
pne poti do vrtca, izgradnji 
začasne kotlovnice, ureditvi 
dostopa do pralnice ter presta-
vitvi lokacije glavnega razde-
lilca elektroinstalacij in s tem 
preureditev elektro in strojnih 
instalacij za izvedbo I. faze.

Vrtec Ciciban Sevnica

PovezovAnje vodovodov - 
desni breg sAve 
Med leti 2007-2009 se je izvajal doslej najve-
čji projekt na področju vodooskrbe, in sicer 
izgradnja in povezovanje primarnega vodo-
voda na desnem bregu reke Save. Skupno je 
bilo na novo položenih 18 kilometrov primar-
nih vodov, kateri v povezavi z že obstoječimi 
vodovodnimi sistemi tvorijo hrbtenico vodo-
vodnega sistema na desnem bregu reke Save. 
Investicija je potekala na območju Studene-
ca-Primož-Laz-Nova Gora-Malkovcec-Tržišče-
Krmelj-Šentjanž-Osreški Vrh-Leskovec. Tako 
je v celoto povezano preko 40 km vodovoda.
Poleg glavnih vodovodnih vodov sta bila zgra-
jena še dva vodohrana in dve prečrpališči. 
Vrednost celotne investicije je znašala 2.8 
mio EUR. Projekt je bil finančno podprt s 
strani občinskega proračuna in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj.

PovezovAnje vodovodov - 
Levi breg sAve 
Na levem bregu Save se projekt povezova-
nja vodovodov načrtuje že od leta 2008 in bo 
pričet koncem leta 2010 ter končan do kon-
ca leta 2012. Vrednost projekta je ocenjena 
na 4.2 mio EUR in zajema izgradnjo glavnega 
voda vodovoda na območju Zabukovje-Blan-
ca-Sevnica-Lončarjev Dol-Žigrski Vrh- Zajčja 
Gora-Boštanj-Razbor-Breg in Loka.

hidrAvLičnA izboLjŠAvA 
vodovodnegA sistemA v 
PosAvju
V zaključni fazi projektiranja je Projekt Hidra-
vlična izboljšava vodovodnega sistema v Posav-
ju in je uvrščen na indikativni seznam Opera-

tivnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013. Investici-
ja rešuje vodooskrbne probleme na področju 
Posavja s hidravlično izboljšavo in nadgradnjo 
vodooskrbnega sistema/sistemov v občinah Bi-
strica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kr-
ško, Radeče in Sevnica, ki se nanašajo na ma-
gistralne vode. 

Cilj vseh projektov je hidravlična izboljšava vo-
dovodnega sistema na območju Posavja, ki zaje-
ma cca 70.000 ljudi, kar bo zagotovljeno s pove-
zovanjem vodovodnih sistemov na večje skupne 
vire, z zagotovitvijo rezervnih vodnih virov na 
večjih vodovodnih sistemih, s sanacijo neza-
dostnih vodnih 
virov, z reha-
bilitacijo ma-
gistralnih vo-
dovodov ter z 
aktivno zašči-
to zajetij pitne 
vode pred one-
snaževanjem. 
Pr e d v i d e n a 
skupna vre-
dnost celotne-
ga projekta je 
17 . 999 . 767 
EUR vključno 
z DDV.

Investicije 
v vodooskrbo 

23.10.2009 je bil izveden tehnični pregled je-
zovne zgradbe, katerega investitor so Hidro-
elektrarne na spodnji Savi, dne 30.10.2009 
pa še tehnični pregled akumulacijskega ba-
zena hidroelektrarne, katerega investitorja 
sta Hidroelektrarne na spodnji Savi in Infra 
Sevnica. Komisija, ki je opravljala tehnični 
pregled, je ugotovila, da je objekt izgrajen v 
skladu z gradbenimi predpisi. Večjih pomanj-
kljivosti ni odkrila, tako da bo investitor v 
kratkem pridobil tudi dovoljenje za poskusno 
obratovanje hidroelektrarne. V kolikor bo in-
vestitor odpravil ugotovljene pomanjkljivosti 
v roku enega leta, bo pridobil tudi uporabno 
dovoljenje za obratovanje hidroelektrarne.

most čez jezovno zgrAdbo 
he bLAncA
Komisija za izvedbo tehničnega pregleda HE 
Blanca je ugotovila, da je most izgrajen v 
skladu z gradbenimi dovoljenji. Most pove-
zuje dve državni cesti, cesto R3-679 Blan-
ca - Sevnica  in cesto G1-5 Sevnica-Krško. 
Državna cesta R3-679 na Blanci je v fazi iz-
gradnje in zato še ni bila pregledana in pre-
vzeta s strani upravljalca ceste Direkcijo Re-
publike Slovenije za ceste. Ko bo Direkcija 
RS prevzela cesto, jo bo sprostila za promet 
in takrat bo sproščen tudi promet preko mo-
stu na Blanci.

rekonstrukcijA držAvnih 
in LokALnih cest v skLoPu 
grAdnje he bLAncA
Podjetje Infra je ustanovilo posebno komi-
sijo, v kateri bodo sodelovali predstavni-
ki Direkcije Republike Slovenije za ceste, 
predstavniki investitorja izgradnje HE Blan-
ca podjetji HESS d.o.o. in Infre d.o.o., ter 
predstavniki Občine Sevnica in Krško. Komi-
sija je bila ustanovljena z nalogo pregledati 

in ugotoviti nastale poškodbe med izgradnjo 
HE Blanca na cestiščih državne in lokalne  ce-
stne infrastrukture, katere naj bi se nato tudi 
sanirale.

ureditev vodotokov
Pri tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, 
da je potrebno na določenih vodotokih iz-
graditi še prodne zadrževalnike (potok Konj-
šca, Loški potok, potok Mivka, Globoški po-
tok, Blanščica in Žrvinski graben). Kolarjev 
graben se ureja, propust čez državno cesto 
pa je predviden za izvedbo v sredini mese-
ca novembra.

koLesArske steze in 
zAsAditev
V letošnjem letu so predvidene tudi zasadi-
tve okoli akumulacijskega bazena na levi in 
desni strani. Zasaditve akumulacijskega ba-
zena HE Blanca v mestu Sevnica (od železni-
škega mosta do odseka Gobavci) pa so načr-
tovane za spomlad 2010.
V začetku leta 2010 bo podjetje Infra pristo-
pilo k izvedbi kolesarske steze in pešpoti. 
V sklopu ureditev vzdrževalnih in pešpoti se 
bodo uredila tudi območja za rekreacijo, ki 
jih je pet, ta območja so v Boštanju ob izlivu 
reke Mirne, na Logu, ob izlivu Loškega poto-
ka, na Dolenjem Brezovškem polju ob ener-
getskem nasipu, na Blanci, v Sevnici s pri-
lagoditvijo obstoječih parkovnih površin ob 
starem jedru in na vodni strani visokovodne-
ga nasipa ob industrijski coni Sevnica.

Hidroelektrarna  
Blanca

Zaključuje se gradnja hidroelektrarne Blanca, ki je druga v verigi petih predvidenih hi-
droelektrarn na spodnji Savi. Gradnja se je pričela v letu 2007 in je poleg izgradnje ener-
getskega dela objekta zajemala tudi izgradnjo številne ostale infrastrukture tako držav-
nega kot lokalnega pomena.

V letu 2009 je bilo iz proračuna Občine Sevnica na področju povezovanja vodovodnega 
sistema vloženih 200.000 EUR. Investicije so  se izvedle in zaključile na področju šir-
šega dela občine Sevnica in sicer na naslednjih vodovodih sistemih: vodovod Cerovec 
z izgradnjo vodohrana in prečrpališča,  vodovod Osredek pri Studencu, vodovod Cerov 
Breg,  vodovod Golen Vrh, vodovod Priklance pri Blanci, vodohran Vrh pri Boštanju ter 
vodovod Lisičje Jame.

PosLovnA conA ob 
hidroeLektrArni 
boŠtAnj
Na območju zemljišč ob Hidroelektrarni Bo-
štanj je Občina Sevnica, na podlagi pobude 
zasebnih investitorjev oz. lastnikov zemljišč, 
pristopila k izdelavi podrobnega prostorske-
ga načrta za umestitev poslovnih objektov z 
bencinskim servisom. Junija 2009 je bila za-
ključena tridesetdnevna javna razgrnitev do-
polnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za poslovno cono ob HE 
Boštanj. V času javne razgrnitve ni bilo da-
nih pripomb na predlagane ureditve območja 
površine cca. 4,5 ha, na katerem je predvi-
dena umestitev bencinskega servisa, servisno 
- poslovnih objektov in v drugi fazi trgovske-
ga centra z ureditvijo pripadajoče prome-
tne, komunalne in energetske infrastrukture. 
Po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev ure-

janja prostora je bil občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN) na septembrski seji ob-
činskega sveta sprejet z odlokom in z objavo 
v Uradnem listu RS stopil v veljavo.
Ker gre za v tem primeru za dva zasebna in-
vestitorja, sledi v nadaljevanju naročilo iz-
delave projektne dokumentacije za ureditev 
cestne, komunalne in energetske infrastruk-
ture. V nadaljevanju sledi izdelava projektov 
za PGD in PZI za posamezne objekte, parce-
lacija in prodaja zemljišč za gradnjo, pred-
hodno pa izvedba in ureditev infrastrukture. 

PosLovnA conA 
krmeLj 
Za poslovno cono v Krmelju je bil konec 
leta 2007 sprejet Občinski lokacijski načrt 
(OPPN po sedaj veljavni zakonodaji). Obmo-
čje predvidene poslovne cone na skrajnem 
južnem delu naselja Krmelj zavzema skupno 
površino velikosti  okrog 6 ha. Prednosti »bo-
doče« poslovne cone so v dobri prometni do-
stopnosti z direktno prometno navezavo na 
regionalno cesto, ki poteka v neposredni bli-
žini. V poslovni coni bo urejenih sedem grad-
benih parcel velikosti od 5.700 m2 do 7.800 
m2, za gradnjo poslovnih objektov s pripa-
dajočimi manipulativnimi in parkirnimi po-
vršinami. Z lokacijskim načrtom je bila na-
črtovana tudi ureditev nove dostopne ceste 
z urejenimi dovozi do posameznih gradbe-
nih parcel ter krožno obračališče, parkiri-
šča za osebna in tovorna vozila, pločnike z 

Načrtovanje 
poslovnih con
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Občina Sevnica si prizadeva za gradnjo pločni-
kov ob državnih in občinskih cestah, saj je var-
nost udeležencev v cestnem prometu, pred-
vsem pešcev, prednostne narave. V ta namen 
bo celovito rekonstruirana regionalna cesta 
skozi mesto Sevnica, skupaj s pločniki in kole-
sarsko stezo, kjer je del rekonstrukcije že iz-
veden, v letu 2010 pa se projekt rekonstrukci-
je nadaljuje. Za večjo varnost bo poskrbljeno 
na Florjanski ulici, kjer je pločnik skupaj z jav-
no razsvetljavo že izveden, na Drožanjski ce-
sti pa je predviden dodaten pločnik v sklopu 
rekonstrukcije ceste.

V letu 2010 se prav tako predvideva začetek 
gradnje pločnikov ob državni cesti v Tržišču, 
kjer je že izdelana ustrezna projektna doku-
mentacija za odsek od križišča za Tržišče do 
križišča za Krmelj. V naselju Krmelj so pločniki 
ob državni cesti že izvedeni, v izvajanju pa so 
pločniki proti naselju Hinjce in dela na kroži-
šču (pri Barbari), kjer bodo ustrezno urejene 
nove varne poti za pešce z navezavo na obsto-

ječe. Pripravljena je projektna dokumentacija 
za izvedbo pločnikov v naselju Dolnje Brezo-
vo, kjer bo gradnja usklajena z gradnjo ka-
nalizacije skozi naselje. Poleg teh pa je v KS 
Blanca prav tako potrebna izgradnja pločnikov 
skozi naselje Blanca, kjer je projekt že nare-
jen od leta 2000. Nova letošnja pridobitev KS 
Šentjanž so pločniki ob lokalni cesti Šentjanž 
– Kal, projektira pa se pločnik ob državni cesti 
Šentjanž – Glino. Prav tako se pripravlja pro-
jektna dokumentacija za izvedbo pločnikov na 
relaciji Loka – Račica in  Breg – Šentjur. Za Loko 
– Račico se pripravlja idejni projekt, za  Breg 
– Šentjur pa izvedbeni projekt, ki vključujeta 
izgradnjo javne razsvetljave na celotnem po-
teku pločnikov. 

Za dodatno varnost v cestnem prometu skrbi 
tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sevnica, ki je v letošnjem letu 
izvedel niz preventivnih akcij, kjer so bile o 
pravilnem vedenju v cestnem prometu pouče-
ne prav vse starostne ciljne skupine.

Gradnja pločnikov – 
večja varnost 

Občina Sevnica v sodelovanju 
z Ministrstvom za javno upra-
vo načrtuje ureditev uprav-
nega centra v starem me-
stnem jedru Sevnice, zato je 
Občina Sevnica v preteklem 
letu pričela s postopkom pri-
prave občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta, na 
podlagi katerega bo možna 
umestitev objekta v pro-
stor. Po izdelavi variantnih 
predlogov in izdelavi osnut-
ka Občinskega prostorskega 
načrta (OPPN) ter pozivu za 
izdajo smernic za načrtova-
nje konec lanskega in v za-
četku letošnjega leta smo v 
pomladanskih mesecih 2009 
prejeli smernice nosilcev 
urejanja prostora za načrto-
vanje. Na podlagi pregleda in 
uskladitve prejetih smernic 
je izdelovalec OPPN podje-

Občinski upravni 
center
tje Esplanada d.o.o. iz Šen-
truperta pripravil dopolnje-
ni osnutek OPPN, ki je bil 30 
dni javno razgrnjen v času 
od 16.06.2009 – 16.07.2009. 
Razgrnitev je potekala na 
Oddelku za okolje in prostor 
Občine Sevnica in na sedežu 
KS Sevnica. V času javne raz-
grnitve smo imeli na našem 
oddelku samo 2 obiska »za-
interesiranih« krajanov, na 
javni obravnavi, ki je bila v 
gasilskem domu v Sevnici, pa 
je bilo prisotnih cca. 10 ob-
čanov. Ti so svoje pripombe 
zapisali v knjigo pripomb in 
predlogov, nekaj pa smo jih 
zapisali na obravnavi.

Odgovore in pojasnila k pri-
pombam z javne razgrnitve 
je obravnaval Odbor za var-
stvo in urejanje okolja, stali-

šča do pripomb pa je sprejel  
Občinski svet na septembr-
ski redni seji. Izdelovalec 
OPPN mora na podlagi spre-
jetih pripomb na dopolnje-
ni razgrnjeni osnutek izde-
lati predlog OPPN, ki ga bo 
v novembru 2009 posredoval 
v pridobitev mnenj nosilcev 
urejanja prostora, kot so za-
pisani v sklepu župana.

Po prejemu pozitivnih mnenj 
se izdela usklajen predlog 
OPPN, katerega na svoji seji 
(v decembru 2009 ali janu-
arju 2010) sprejme Občin-
ski svet. Sledi objava odloka 
v uradnem glasilu in izdela-
va dokumenta.V letu 2010 je 
predvidena izdelava projek-
tne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja 
in pridobitev le-tega.

javno razsvetljavo ter komunalno in ener-
getsko infrastrukturo poslovne cone. Pred-
videna je gradnja večjih proizvodno servi-
snih objektov, predvsem za dejavnosti, ki so 
v tem prostoru že prisotne (žagarstvo, lesni 
izdelki, kovinarska dejavnost…).

Zemljiške parcele v območju Občinskega lo-
kacijskega načrta so v zasebni lasti fizičnih 
oseb. Občina Sevnica bo v letu 2010 naročila 
izdelavo projektne dokumentacije za komu-
nalno, cestno in energetsko infrastrukturo. 

Izvedba komunalne, energetske in prometne 
ureditve območja je pogojena z interesom 
podjetnikov in poslovnih subjektov za gra-
dnjo. Južni del območja bo potrebno zaradi 
zagotavljanja poplavne varnosti nasipavati.  

oPPn PosLovnA conA 
bLAncA 
Občina Sevnica je v lanskem letu 2008 priče-
la s postopkom priprave Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta (OPPN) za obmo-
čje poslovne cone na Blanci. 

Občina Sevnica je lastnik zemljišča v obmo-
čju bivšega rudnika nekovin na Blanci, sku-
pne tlorisne površina okrog 24.000 m². Na 
južnem delu območje obdelave z OPPN meji 
na regionalno cesto R3-679 Radeče – Breg 
– Sevnica – Brestanica. Zaradi pomanjkanja 
prostora za razvoj in širitev poslovne dejav-
nosti na Blanci in zaradi pridobitve nove mo-

stne povezave preko reke Save ob objektu 
HE Blanca ter navezave na glavno cesto G1-5 
Zidani Most - Boštanj - Krško se je Občina 
Sevnica odločila urediti površine za potrebe 
nove poslovne cone na Blanci. 

Izdelovalec OPPN je podjetje Savaprojekt 
d.d. iz Krškega. Ministrstvo za okolje in pro-
stor je na podlagi dopisa odločilo, da je po-
trebno za območje OPPN potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje. Po izde-
lavi osnutka OPPN so nosilci urejanja pro-
stora v izdanih smernicah podali zahtevo po 
izdelavi prometne študije in priključevanja 
na regionalno cesto, predhodnih arheoloških 
raziskav in načrta krajinske arhitekture z 3D 
vizualizacijo. Ker so dodatne zahteve nosil-
cev urejanja prostora precej razširile in po-
dražile prvotno načrtovan obseg del, se bo 
dokončanje postopka izdelave OPPN in nje-
govega sprejema prenesel v leto 2010. 

Do konca 2009 načrtujemo pridobiti izdelane 
strokovne podlage, v decembru oz. v janu-
arju 2010 pa javno razgrnitev in obravnavo 
dopolnjenega osnutka. Po obravnavi pripomb 
sledi izdelava predloga in pridobitev mnenj 
ter sprejem OPPN z odlokom na seji občin-
skega sveta. 

Z OPPN bodo tudi določeni pogoji za pripra-
vo projektov za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo zlasti glede namena, lege, 
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in 
varovanja okolja. 

V letu 2008 je bil na javnem natečaju za iz-
biro strokovno najprimernejše rešitve za gra-
dnjo novega objekta Osnovne šole Tržišče, 
ki ga je razpisala Občina Sevnica v sodelo-
vanju z Zbornico za arhitekturo in prostor 
Slovenije, izbran izdelovalec projektne do-
kumentacije Arhe d.o.o. Z njim je bila skle-
njena pogodba za izdelavo dokumentacije v 
vrednosti 266.000 EUR. V letošnjem letu je 
Občina Sevnica tako v fazi pridobivanja po-
trebne projektne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Skozi leto so 
potekali usklajevalni sestanki z ravnateljico 
Osnovne šole Tržišče, predsednikom krajev-
ne skupnosti Tržišče in Občino. 

Nova šola bo namenjena enoizmenskemu po-
uku za 140 učencev in 20 zaposlenih. Projekt 
vključuje tudi športno dvorano, ki bo name-
njena pouku in drugemu kulturnemu in špor-
tnemu dogajanju v Tržišču. Projekt vključuje 
tudi obnovljive vire, saj je predvideno ogre-
vanje na sekance. Predvidena je tudi mala 

biološka čistilna naprava za 50 PE. V leto-
šnjem letu bo pripravljen projekt za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, v naslednjem 
letu pa še projekt za izvedbo. 

Upamo, da bo v letu 2010 razpis za sofinan-
ciranje investicij na področju šolstva s stra-
ni Ministrstva za šolstvo in šport  in da bomo 
pridobili finančna sredstva. 

Oš tržišče
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1. PREJEMNIK GRBA OBČINE SEVNICA:

Podjetje	
TANIN	SEVNICA	

KEMIČNA	INDUSTRIJA	d.d.
 je prejelo

Grb Občine Sevnica
za dolgoletne gospodarske dosežke ter za donacije 

širšega družbenega pomena. 

Zametki podjetja Tanin segajo 
v čas pred 86. leti, ko je bilo 
ustanovljeno podjetje Jugota-
nin. Iz malega podjetja je zra-
slo sodobno in uspešno srednje 
veliko podjetje, ki trži produk-
te za usnjarski program, pre-
hrano ljudi in živali, tekstilno 
industrijo, farmacevtsko indu-
strijo, energetiko, zaščito lesa, 
lesne talne obloge, petrokemi-
jo ter metalurgijo. Podjetje je 
s svojimi izdelki prisotno na 
vseh kontinentih in jih proda-

ja v 41 državah. Več kot 90 % vseh prihodkov ustvari na trgih 
Evropske unije in izven nje. Tanin je prejemnik mednarodno 
priznanih certifikatov kakovosti ISO 9001:2000, GMP+standard 
B1, proizvodni procesi pa so ekološko naravnani. Pred nedav-
nim je podjetje odprlo nov obrat LES za proizvodnjo lesenih 
talnih oblog. Družba je pridobila status kvalificiranega proi-
zvajalca električne energije, kar kaže na visoko raven ekolo-
ške in tehnološke učinkovitosti. V povezavi z odnosom do oko-
lja ima podjetje Tanin sprejete posebne kriterije, programe in 
cilje glede obremenjevanja okolja, kjer indikatorji kažejo, da 
se zaradi zmanjševanja emisij in izpustov v okolje le-ti iz leta 
v leto izboljšujejo. Konec leta 2008 je bilo v družbi 119 zapo-
slenih, od tega več kot 20 % z višjo ali visoko izobrazbo. Pod-
jetje se vključuje v družbeno dogajanje v občini in širše. Z do-
nacijami pomaga lokalnim društvom ter organizacijam, v letu 
2008 pa je Zdravstvenemu domu Sevnica podarilo opremlje-
no reševalno vozilo. Grb je prejel direktor podjetja Ivan Mirt.

2. PREJEMNIKI ZLAtE PLAKEtE 
OBČINE SEVNICA:

DOM	UPOKOJENCEV	IN	
OSKRBOVANCEV	IMPOLJCA,	

ENOTA	DU	SEVNICA
je prejela

Zlato plaketo Občine Sevnica
ob 30-letnici uspešnega delovanja in kakovostnega 

izvajanja storitev institucionalnega varstva starejših ljudi.

Dom upokojencev Sevnica 
opravlja svojo dejavnost od 
leta 1979 in je usmerjen v za-
gotavljanje celovite oskrbe za 
starejše v občini Sevnica. S svo-
jim delovanjem zagotavlja sta-
novalcem varno, samostojno in 
zadovoljno aktivno življenje, v 
tesnem medgeneracijskem po-
vezovanju z okoljem. Dom je v 
zadnjih letih pridobil novo, pri-
jaznejšo podobo, ki je izboljša-
la bivalne pogoje za življenje in 
delovne pogoje za zaposlene. 

Dom je vključen v projekt Leonardo da Vinci na področju upra-
vljanja kakovosti, imenovan E-Qalin in je mesto, kjer se sreču-
jejo vse generacije v obliki medgeneracijskega sodelovanja in 
vseživljenjskega učenja. Na ta način gradi most med različni-
mi generacijami, z delovanjem pa zagotavlja kvalitetno oskr-
bo stanovalcev. Plaketo je prevzela direktorica Andreja Flajs.

ANA	MEŠIČEK
je prejela

Zlato plaketo Občine Sevnica
za aktivno delovanje na področju kulturnega in 

družabnega življenja na Blanci.

Ana Mešiček se je leta 1973 
zaposlila na Osnovni šoli Blan-
ca, na kateri je leta 1990 po-
stala tudi ravnateljica. Z jasno 
vizijo in smelimi načrti je žele-
la, da šola drži korak z ostali-
mi šolami v Sloveniji. Z vztraj-
nim prizadevanjem je skupaj 
s krškim in sevniškim župa-
nom dosegla dogovor o sku-
pnem šolskem okolišu, kar je 
bila garancija za obstoj popol-
ne osemletke in s tem gradnjo 
nove šole. Tako je bila v šol-

skem letu 2002-2003 šola eno samo veliko gradbišče, kjer je 
ravnateljica z ustrezno organizacijo poskrbela za nemoten 
potek pouka ter varnost učencev in zaposlenih. Veliko dela 
posveča zglednemu sodelovanju šole z gasilci, krajem in kul-
turnimi društvi ter tako prispeva k razvoju kulturnega in druž-
benega življenja na Blanci. Je tudi dolgoletna aktivna gasilka 
in je gonilna sila ekipe veteranov pri Prostovoljnem gasilskem 
društvu Blanca, ki se udeležujejo gasilskih tekmovanj s staro 
brizgalno. Kot soavtorica Kronike gasilstva na Blanci je leta 
2008 dodala svoj prispevek ob 80-letnici gasilskega društva.

PROSTOVOLJNO	GASILSKO	
DRUŠTVO	KRMELJ

je prejelo
Zlato plaketo Občine Sevnica

ob 80-letnici prizadevnega in uspešnega delovanja na 
področju gasilstva.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Krmelj je v letošnjem letu 
praznovalo 80. obletnico de-
lovanja. Kot uradni začetek 
društva se smatra požar v ru-
dniku leta 1929, ko je društvo 
delovalo z opremo, ki jo je na-
bavilo vodstvo premogovnika. 
Po zaprtju rudnika se je dru-
štvo leta 1967 preselilo v na-
jete prostore bivše železniške 
postaje, ob koncu drugega ti-
sočletja pa mu je uspelo ure-
diti lastništvo zgradbe ter v le-

tih 2008 in 2009 dom tudi posodobiti in obnoviti. Društvo je 
pomemben člen v sistemu varstva pred požari ter zaščite in 
reševanja v naši občini. V delovanje je vloženih veliko pro-
stovoljnih ur dela. Društvo skrbi za stalno strokovno uspo-
sabljanje, velik poudarek pa daje delu z mladimi ter ženski 
desetini. Pri organizaciji raznih prireditev aktivno sodeluje z 
vsemi društvi in organizacijami v krajevni skupnosti Krmelj. 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Krmelj želimo, da bi tudi 
v prihodnje tako uspešno opravljalo svoje poslanstvo. Plake-
to je prevzel predsednik društva Jože Knez.

3. PREJEMNIKI SREBRNIH PLAKEt 
OBČINE SEVNICA:

BOŠTJAN	REPOVŽ
je prejel

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za aktivna prizadevanja na področju razvoja in 

ustvarjanja kakovostnejših pogojev življenja v krajevni 
skupnosti Šentjanž.

Boštjan Repovž je aktiven 
član v več društvih v Šentjan-
žu, kjer njegovi predlogi, ide-
je in udejstvovanja velikokrat 
pripomorejo k uresničitvi za-
stavljenih ciljev. Kot predse-
dnik Prostovoljnega gasilske-
ga društva Šentjanž je aktivno 
sodeloval pri izdaji društvene 
Kronike ter programu obnove 
doma in posodobitvi voznega 
parka, ki je bil z njegovo za-
vzetostjo, preudarnostjo ter 
vztrajnostjo izveden v celoti. 

Od ustanovitve Kulturnega društva Milan Majcen Šentjanž je 
aktiven blagajnik društva, ki zna poiskati začetna sredstva za 
izvedbo odrskih uprizoritev in za obnovo kulturnega doma. 
Kot predsednik vodovodnega odbora Šentjanž pa veliko svo-
jega prostega časa namenja tudi skrbi za brezhibno oskrbo z 
vodo Šentjanža in okolice.

KOLESARSKO	DRUŠTVO	SEVNICA
je prejelo

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za organizacijo in sodelovanju v slovenskih kolesarskih 
akcijah ter za promocijo rekreacije in občine Sevnica.

Kolesarsko društvo Sevnica je 
v 15. letih delovanja prera-
slo v aktivno društvo s preko 
70 članov. Društvo je v širšem 
slovenskem prostoru znano kot 
zelo dober in zanesljiv orga-
nizator tradicionalnih rekrea-
tivnih prireditev, ki v Sevnico 
vsako leto znova privabijo šte-
vilne kolesarje iz domovine in 
tujine. Tako je bil Sevniški ko-
lesarski maraton letos izveden 
že 14., gorska kolesarka dir-
ka Skok na Lisco pa 18., obeh 

prireditev pa se letno udeleži preko 300 kolesarjev. Člani se 
udeležujejo kolesarskih prireditev po Sloveniji v okviru akci-

je Slovenija kolesari in so za udeležbo prejeli številna prizna-
nja. Vsako leto se v poletnih mesecih odpravijo na večdnev-
na kolesarska potovanja po Sloveniji in tujini, sodelujejo 
tudi pri usposabljanju učencev Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica za kolesarski izpit. Društvo v skrbi za promocijo re-
kreacije ter zdravega načina življenja organizira rekreativ-
ne vožnje in pohode po občini in okolici. Plaketo je prevzel 
predsednik drušva Zvone Košmerl.

BOŽIDAR	BECI
je prejel

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za prizadevno delo na področju razvoja ter ohranjanja 

kmetijstva v občini Sevnica.

Božidar Beci s svojo druži-
no živi in kmetuje na kmetiji 
na pobočju Lisce. Že kot zelo 
mlad kmet si je prizadeval 
ohraniti kmetovanje kot glav-
ni vir preživljanja družine, kar 
mu je tudi uspelo. 
Je aktivni član Kmečke zadru-
ge Sevnica, kjer v njenih orga-
nih deluje s sodobnim podje-
tniškim pristopom ter kmečko 
razsodnostjo in previdnostjo. 
S svojim zgledom in vztrajno-
stjo je kot dolgoletni predse-

dnik Društva govedorejcev Sevnica širil izkušnje in znanje 
med sevniške kmete. Je organizator raznih izobraževanj in 
usposabljanj kmetov, ki mu zaupajo in ga delegirajo v naj-
višje organe upravljanja na področju kmetovanja. Njegovi 
argumentirani predlogi pomagajo spreminjati tudi zakono-
dajo na področju kmetijstva, z njegovimi prizadevanji pa se 
v občini ohranja več vitalnih ter perspektivnih kmetij tudi 
za mlade prevzemnike in posledično tudi poseljenost in ure-
jenost podeželja.

FRANC	POVŠE
je prejel

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za uspešno delo na področju širšega družbenega 

življenja v krajevni skupnosti Boštanj.

Franc Povše je že desetletja 
aktiven član vaškega odbora 
Boštanj, kjer je bil organiza-
tor in vodja številnih uspešnih 
akcij: od izgradnje gasilske-
ga doma v Boštanju, moder-
nizacije kulturne dvorane TVD 
Partizan Boštanj, izgradnje 
mrliške vežice, ureditve par-
kirnega prostora na pokopali-
šču, do izgradnje asfaltiranega 
igrišča pred gasilskim domom. 
Že drugi mandat je predsednik 
Prostovoljnega gasilskega dru-

štva Boštanj, katerega član je že 40 let. Bil je pobudnik in 
realizator nabave modernega gasilskega kombija za prevoz 
moštva, prav tako se je udejstvoval pri nabavi gasilske cister-
ne. Kot predsednik društva je v veliki meri poskrbel za notra-
njo ureditev gasilskega doma in nabavo gasilske opreme, pri 
čimer ni pozabljal na delo in opremo drugih gasilskih enot v 
krajevni skupnosti Boštanj. Kot direktor gradbenega podje-
tja je uspešen tudi na poslovnem področju.

GOSTIŠČE	DOLINŠEK,	VRH	PRI	
BOŠTANJU

je prejelo
Srebrno plaketo Občine Sevnica

za dosežene uspehe na področju kulinarike ter 
promocijo občine Sevnica.

Začetki Gostišča Dolinšek se-
gajo v leto 1977, ko sta se za-
konca Dolinšek vrnila iz Nem-
čije in začela svojo poslovno 
pot na Vrhu pri Boštanju. Te-
kom let sta zgradila večji go-
stinski lokal, katerega vode-
nje je v letu 2001 prevzel sin 
Martin, ki je dejavnost razši-
ril še na catering ter kavarno 
na sevniškem gradu. Izhodišče 
njihovega dela je čim boljša 
kulinarika. K njim prihajajo 
gostje iz vse Slovenije in tuji-

ne. Gostišče Dolinšek je majhno podjetje in ravno to je nji-
hova prednost, ker se posvečajo vsakemu gostu posebej. To 
so vzeli kot svoje poslanstvo, na katerem gradijo kvaliteto 
ter gostoljubnost. Njihove usmeritve za prihodnost so traj-
no dvigovanje kvalitete na področju kulinarike, udobja bi-
vanja njihovih gostov ter preboja na nove trge. Plaketo je 
prevzel Martin Dolinšek.

Dobitniki občinskih priznanj
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Spoštovane občanke in občani!

Ob prazniku občine Sevnica, 12. no-
vembru, vam iskreno čestitam. Naj 
bodo praznični dnevi čas veselja ob na-
ših skupnih dosežkih ter vzpodbuda za 
nove razvojne ideje in načrte.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem sve-
tnicam in svetnikom, vsem sodelavkam 
in sodelavcem občinske uprave ter vsem 
vam, spoštovane občanke in občani, ki 
preko krajevnih skupnosti, podjetij, or-

ganizacij, zavodov in društev prispevate k ustvarjanju skupnega 
dobra ter lepše prihodnosti naše občine. Z dobrim medsebojnim 
sodelovanjem, razumevanjem, zaupanjem in strpnostjo bomo 
uspešno nadaljevali in uresničevali razvoj občine.

Zahvaljujem se vsem, ki ste z organizacijo prireditev počasti-
li praznik občine. Cenim vaš trud, saj s tem prispevate k lepše-
mu prazničnemu vzdušju in povezanosti občank in občanov ob-
čine Sevnica.
 Srečko OCVIRK
 župan občine Sevnica
 s sodelavci

Uspešni	na	razpisu		
v	okviru	23.	člena	zakona		
o	sofinanciranju	občin
Občina Sevnica je bila uspešna pri prijavah za pridobitev dr-
žavnih sredstev v okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju 
občin. Na podlagi dobro pripravljene investicijske dokumen-
tacije je pridobila sklepe o sofinanciranju projektov sanaci-
je lokalne cste Arto – Ponikve in ureditev lokalne ceste Šen-
tjanž - Veliki Cirnik. V projektu sanacije lokalne ceste Arto 
– Ponikve, ki se končuje v naslednjem tednu, je že izvedena 
obnova in razširitev pododseka lokalne ceste v dolžini 340 m 
od glavne ceste do naselja Arto. Urejeno je odvodnjavanje 
ceste in zgrajena nova meteorna kanalizacija. Investicija v 
vrednosti 130.000,00 EUR bo s strani Službe Vlade Republi-
ke Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so-
financiran v višini 108.500 EUR. Izvajalec gradbenih del je 
RAFAEL d.o.o. iz Sevnice. Projekt ureditev lokalne ceste Šen-
tjanž - Veliki Cirnik obsega gradnjo nadomestnega mostu v 
Podborštu in ureditev cestnih navezav v območju mostu, ure-
janje potoka in ureditev južnega dela trga in lokalne ceste 
v Šentjanžu. Nadomestni most je v fazi izgradnje, ureditev 
južnega trga v Šentjanžu pa se začne v naslednjem tednu. 
Vrednost projekta je ocenjena na 105.000 EUR in bo s strani 
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj sofinanciran v višini 87.500 EUR. Izvajalec 
gradbenih del je Emil Grobelnik s.p. iz Žalca.

Investicijsko	vzdrževanje	v	
letu	2009
V mesecu juniju 2009 so bila osnovnim šolam v Občini Sevni-
ca, vrtcem pri osnovnih šolah in Vrtcu Ciciban ter Glasbeni šoli 
Sevnica odobrena sredstva za izvedbo del v okviru investicij-
skega vzdrževanja za leto 2009. Večina teh del je bila nareje-
na v času poletnih počitnic. V zadnji polovici meseca oktobra 
je ustanovitelj opravil pregled posameznih zaključenih inve-
sticij. Pri ogledu investicij je bil najprej pregledan postopek 
izbire izvajalca, nato pa smo si ogledali še izvedeno investi-
cijo. Ogledali smo si naslednje izbrane investicije: Glasbena 
šola Sevnica – sanacija zbornice, OŠ Sava Kladnika – sanacija 
sanitarij, OŠ Ane Gale – obnova kuhinje, OŠ Boštanj – ureditev 
učilnice za 1. razred, OŠ Krmelj – obnova centralne napeljave, 
OŠ Tržišče – pohištvo za učilnico 6. razreda, OŠ Šentjanž – za-
menjava oken, OŠ Blanca – zamenjava varnostne razsvetljave. 
Napak pri pregledu postopkov nismo našli. Vse šole so prido-
bile najmanj dve ponudbi, kriterij pri izbiri ponudnikov pa je 
bila najnižja ponujena vrednost del. Ravnateljem osnovnih šol, 
Glasbene šole Sevnica ter Vrtcu Ciciban Sevnica bodo s strani 
ustanovitelja pred pričetkom investicijskega vzdrževanja v letu 
2010 poslana pisna navodila, ki bodo natančno opredeljevala 
sam postopek izbire izvajalca ter izvedbo investicijskega dela.

Tehnični	pregled	HE	Blanca
V preteklem tednu je bil izveden tehnični pregled jezovne 
zgradbe, katerega investitor so Hidroelektrarne na spodnji 
Savi, v tem tednu pa tehnični pregled akumulacijskega baze-
na hidroelektrarne, katerega investitorja sta Hidroelektrarne 
na spodnji Savi in Infra Sevnica. Komisija, ki jo je imenovalo 
Ministrstvo za okolje in prostor je bila sestavljena iz nasle-
dnjih članov, Tanja Šebek Šušterič kot predsednica, Stane 
Hribar kot strokovnjak gradbene stroke, Ivo Blaževič kot stro-
kovnjak elektro stroke in Maks Oblak kot strokovnjak stroj-
ne stroke. Naloga komisije je bila, da ugotovi ali je iz doka-
zil o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v 
skladu z gradbenimi predpisi ali je iz dokazila o zanesljivosti 
objekta razvidno, da so upoštevani predpisani ukrepi, s katero 
bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, 
ki jih utegne povzročiti objekt in ali je projekt izvedenih del 
izdelan v skladu s predpisi. Tudi Občina Sevnica je kot sogla-
sodajalec sodelovala na pregledu in podala svoje pripombe.  
Komisija je ugotovila, da je objekt zgrajen v skladu z grad-
benimi predpisi. Večjih pomanjkljivosti ni odkrila, tako da 
bo investitor v kratkem pridobil tudi dovoljenje za poskusno 
obratovanje hidroelektrarne. V kolikor bo investitor odpra-
vil ugotovljene pomanjkljivosti v roku enega leta, bo prido-
bil tudi uporabno dovoljenje za obratovanje hidroelektrarne.

Zaključek	del	
v	Florjanski	ulici
V sklopu zaključevanja Hidroelektrarne Blanca in tehničnega 
pregleda hidroelektrarne se zaključujejo tudi dela v Florjan-
ski ulici. Ulica, katera je doživela temeljito rekonstrukcijo z 
izgradnjo zaprtega odvodnika Florjanskega potoka, zamenjavo 
vseh komunalnih vodov, plina, elektrike, vodovoda, kabelske 

kanalizacije in izgradnjo kanalizacijskega sistema, javne raz-
svetljave in pločnika se zaključuje z asfaltacijo cestišča. Uli-
ca je poleg poplavne varnosti pridobila tudi na večji varnosti 
v cestnem prometu z razširitvijo cestišča in izgradnji pločnika. 

Asfaltiranje�Florjanske�ulice�(vir:�arhiv�Občine�Sevnica)

Energetski	pregledi	
osnovnih	šol
V letošnjem letu je Občina Sevnica kot lastnica objektov 
osnovnih šol naročila izdelavo energetskih pregledov za štiri 
osnovne šole v naši občini. Energetski pregledi so bili v sep-
tembru pripravljeni, avtorji pa so jih v preteklem tednu pred-
stavili ravnateljem osnovnih šol ter predstavnikom občinske 
uprave. Predstavitve so tako potekale na štirih osnovnih šo-
lah: OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj in OŠ 

Šentjanž. Na osnovi celovite analize rabe energije in stanja 
objektov so bili predlagani različni ukrepi, od osveščanja za-
poslenih s ciljem zmanjševanja porabe električne energije do 
različnih investicij, kot so namestitev varčnih žarnic in ter-
mostatskih ventilov na radiatorje, izolacija strehe in zunanje 
stene ter zamenjava oken. V prihodnjem letu bo Občina Sev-
nica glede na finančne zmožnosti pristopila k izvajanju ukre-
pov. V okviru investicijskega vzdrževanja bomo lahko zago-
tovili sredstva za namestitev varčnih žarnic in termostatskih 
ventilov na radiatorje. V letu 2009 smo že namenili 44.000 
EUR pri OŠ Sevnica in 15.000 EUR pri OŠ Šentjanž za investi-
cijo menjave oken, ki jo nameravamo zaključiti naslednje 
leto. V prihodnjih letih bo nujna tudi investicija menjave sa-
lonitne strehe na obeh šolah, za kar pa želimo pridobiti še 
sredstva iz državnih razpisov.

V�prihodnjem�letu�bo�Občina�Sevnica�glede�na�finančne�
zmožnosti�pristopila�k�izvajanju�ukrepov�v�osnovnih�
šolah�(vir:�arhiv�Občine�Sevnica)

Sestanek	delovne	skupine	za	
reševanje	brezposelnosti	v	
Mirnski	dolini
Župan Srečko Ocvirk se je s sodelavko udeležil sestanka de-
lovne skupine za razreševanje brezposelnosti v Mirenski do-
lini. V prostorih knjižnice v Krmelju  je zadnja dva meseca 
delovala Informacijska točka, ki je brezposelnim osebam iz 
območja krajevnih skupnosti Krmelj, Šentjanž in Tržišče nu-
dila strokovno pomoč pri iskanju zaposlitve in vzpostavljanju 
stikov z delodajalci in nudila pomoč pri pisanju vlog za prija-
ve na razpise oz. javna povabila. Aleš Germovšek iz Sklada 
dela Posavja, ki deluje na tej info točki, je predstavil delova-
nje te pisarne in njegova opažanja. Prisotni so bili mnenja, da 
je ta pisarna izredno dobrodošla in koristna in do bo od sedaj 
naprej delovala ob torkih od 8.00 do 12.00 ure. Na sestanku 
pa je bil poudarek dan tudi javnim delom in da jih je potreb-
no koristiti v največji meri. Za leto 2010 je država namenila 
višji obseg sredstev za programe javnih del, kar bo omogoči-
lo, da se bo vanje vključilo večje število brezposelnih oseb. 
Učinki javnih del so številni. Prispevajo k večji socialni vklju-
čenosti brezposelnih oseb, ohranitvi in razvoju njihovih de-
lovnih sposobnosti in spodbujajo razvoj novih delovnih mest. 
Hkrati pa s sofinanciranjem omogočajo lokalnim skupnostim 
in neprofitnim inštitucijam, da izvajajo nekatere naloge, ki bi 
jih sicer težje opravljali ali pa v omejenem obsegu. 

Učencem	odsevni	
brezrokavniki
Učencem na osnovni šoli v Boštanju in v Sevnici, ki sta se od-
ločili za sodelovanje v projektu »Za varnost otrok«, so pred-
stavniki podjetja Goodyear predali odsevne brezrokavnike, 
in sicer z namenom ozaveščanja otrok, učiteljev in staršev o 
pomenu varnosti na cesti. Za otroke so poleg odsevnih brez-
rokavnikov pripravili tudi zloženko in pobarvanko, da bi si čim 
bolj zapomnili, kako naj se obnašajo v prometu. Na predsta-
vitvi so poudarili tudi temeljne značilnosti varnosti v prome-
tu. Otroke so s kratkim filmom spodbudili tudi k pisanju član-
kov in literarnemu ustvarjanju na temo prometne varnosti. 
Zbrane je nagovorila podžupanja Breda Drenek Sotošek.

Sevniški salamarji ne mirujejo niti takrat, ko ni ocenjevanj po 
salamiadah po Sloveniji. V začetku meseca oktobra so se prvič 
udeležili prireditve priprave klobas v mestu Nove Zamky na Slo-
vaškem in s tem vrnili obisk organizatorjem in občinskemu vod-
stvu tega mesta. V grafični in besedni obliki so obiskovalcem te-
meljito predstavili, zgodovino in potek prireditve salamiade v 
Sevnici. Obiskovalcem so predstavili pripravo kolin, najbolj ve-
seli pa so bili degustacije sevniških salam, pripravljenih dobrot 
iz kolin, pečenega odojka, potic in peciva žen in mam sevniških 
salamarjev, katere so tudi prvič letos sodelovale pri tako veli-
kem projektu. Vse to so obiskovalci prireditve poplaknili z izbo-
rom vin vinarja, člana Društva salamarjev Sevnica in sponzorja 
Zdravka Mastnaka. Poleg vseh navedenih opravil se je sevniška 
ekipa pomerila tudi v hudi konkurenci 440 ekip v pripravi njiho-

vih klobas s papriko in zopet pristala med finalisti v prvi dese-
tini uvrščenih. Pri  napornem delu je skozi ves dan članom dru-
štva in njihovim ženam stal ob strani društveni ansambel Slepo 
črevo ter s svojo glasbo pritegnil na prizorišče ogromno radove-
dnih obiskovalcev, ki se je v štirih dneh zvrstilo blizu sto tisoč. 
Prvič v zgodovini smo imeli tudi obisk štiridesetih slovenskih go-
stov iz srednje šole Grm iz Novega mesta, ministrstva za kme-
tijstvo R Slovenije, fakultete za kmetijstvo in nekaterih orga-
nizatorjev salamiad iz Dolenjske. Da pa je Društvo salamarjev 
Sevnica s svojimi dosedanjimi mednarodnimi dejavnostmi po-
stalo pravo križišče evropskih organizatorjev podobnih priredi-
tev, potrjuje dejstvo o novih povezavah z organizatorji. Ti so iz 
Romunije, Hrvaške in Slovaške. Glede nato, da imajo sevniški 
salamarji daleč najdaljšo tradicij, veliko izkušenj, predvsem pa 
spoštljiv odnos, so vedno deležni novih in novih vprašanj, publi-
citete in spoštovanja. 

Sevniški	salamarji	uspešno	na	
tujem	in	doma

Predstavitev�sevniških�salamarjev�na�Madžarskem�(vir:�
arhiv�Društva�salamarjev�Sevnica)

Vlada Republike Slovenije je na septembrski proračunski seji 
sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih. Predlog med 
drugim določa, da se uveljavitev določbe Zakona o vrtcih, 
ki pravi, da se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva 
za 50 % sofinanciranje plačil staršev za program v vrtcu, ki 
ga obiskuje otrok in sicer za otroke, ki so dopolnili starost 
treh let, preloži. S 1. januarjem 2010 bi bilo tako potrebno 
v skladu s tem zakonom zagotoviti sredstva za sofinanciranje 
plačil staršev za otroke, ki so dopolnili starost pet let, kar v 
državnem proračunu pomeni 13.000.000 evrov izdatkov. Ker 
država teh sredstev trenutno ne more zagotoviti, predlog in-
terventnega zakona podaljšuje rok za uveljavitev te določ-
be na 1. januar 2011.

Sofinanciranje	plačil	
programov	v	vrtcih
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K prijetnemu vzdušju na trgu 
prispeva tudi dodatna zaze-
lenitev, zasaditve pa lepšajo 
tudi preostali del ploščadi, ki 
jo je holtikulturno zasnoval 
krajinski arhitekt Roman Sto-

par. „Postavljene transparen-
tne nadstrešnice so namenje-
ne posedanju sprehajalcev, 
hkrati pa omogočajo prilo-
žnostno postavitev stojnic. 
Različni nivoji trga so pove-
zani s stopnicami in klančina-
mi, ki dostop omogočajo tudi 

gibalno oviranim osebam,“ 
je o projektu še pojasnil nje-
gov arhitekt. Matija Gubec je 
ohranil svoje dosedanje me-
sto, večja pozornost pa je 
nanj usmerjena tudi z zasa-
ditvijo in krožno postavitvijo 
klopi za posedanje okoli tega 
znamenitega kipa. 

Ideja je bila izbrana v skladu 
z zakonom o javnem naroča-
nju z zbiranjem ponudb, pro-
jekt pa usklajen tudi z vsemi 
bližnjimi poslovnimi objekti, 
ki mejijo na Trg Matije Gub-
ca ter s Krajevno skupno-

„Občina Krško je najprej žele-
la pristopiti le k rekonstrukci-
ji dotrajane ploščadi, kasneje 
pa se je občinska uprava odlo-
čila za celovito prenovo z željo 
prispevati k oživitvi tega osre-

dnjega prireditvenega prostora 
v mestu,“ je na otvoritvi pou-
daril župan Franc Bogovič, 
sploh ko je Občini pretežni del 

sredstev za obnovo uspelo do-
biti s strani države.  

Urejena ploščad za dogajanje 
na prostem obsega 823 kva-
dratnih metrov površin, od ka-
terih je 36 kvadratnih metrov 
namenjenih tudi prostoru za 
fontano z notranjo osvetlitvijo 
in vodnimi efekti, ki v prostor 
vnaša simboliko vode, enega 
ključnih elementov v našem 
življenju. Ker bo ploščad na-
menjena tudi organizaciji ve-
čjih prireditev, je delno pokrit 
oder za nastopajoče posta-
vljen tako, da skupaj s stopni-
šči pred kulturnim domom in 
poslovnim objektom ustvarja 
kar 1000 m2 velik amfiteater. 
Fontano je mogoče zaščititi oz. 
jo priložnostno urediti v doda-
ten manjši oder. Prav tako fon-
tana ne bo zastirala pogleda na 

Občina Krško na spletni strani www.krsko.si objavlja poziv pro-
motorjem za celostno prenovo Gradu Rajhenburg. Vloge o za-
interesiranosti za izvedbo predmeta javnega poziva lahko za-
interesirane osebe na Občino Krško oddajo do 15.12.2009. Pri 
projektu gre za udeležbo pri obnovitvenih delih, ter prevzem 
ene ali več dejavnosti, ki se bodo izvajale v gradu. Pristojni ose-
bi za dajanje informacij sta Alenka Černelič Krošelj (za projekt) 
in Feđa Marković (za postopek). Vsa vprašanja lahko postavlja-
jo zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na e-naslov in sicer: 
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si in feđa.markovič@krsko.si.

Občina Krško obvešča vse zainteresirane ponudnike, da je na 
spletni strani www.krsko.si objavljeno javno zbiranje ponudb 
za oddajo poslovnega prostora v najem na naslovu Valvasor-
jevo nabrežje 2 (Valvasorjev kompleks) v starem mestnem 
jedru Krškega v izmeri 110,40 m2 , ki se nahaja v pritličju 
poslovne stavbe, stoječe na parc. št. 54.S, k.o. Krško. Pred-
met oddaje je neopremljen poslovni prostor v drugi gradbe-
ni fazi ter na podlagi soglasja lastnika tudi del terase. Po-
slovni prostor je namenjen izvajanju dejavnosti slaščičarne 
in kavarne, strežbi pijač ter priložnostni pripravi in dostavi 
jedi ter drugi oskrbi z jedmi. Ostali pogoji in merila javnega 
zbiranja ponudb so opredeljeni v razpisni dokumentaciji ob-
javljeni na spletni strani Občine Krško. Ponudbe morajo pri-
speti na Občino Krško najkasneje do 22. 01. 2010 do 12. ure, 
kot je opisano v dokumentaciji objavljeni na spletni strani. 
Dodatne informacije posreduje mag. Janja Jordan – višja 
svetovalka za stanovanjske zadeve na tel. št. 07 49 81 279.

Prejšnji teden je Občina Kr-
ško začela z obnovo stare 
osnovne šole v Leskovcu pri 
Krškem, ki bo do prihodnje 
pomladi urejena za varstvo 
predšolskih otrok, katerih 
vpis se je po lanski noveli za-
kona o brezplačnem varstvu 
za drugega in vse naslednje 
otroke občutno povečal. Novi 
vrtec bo tako zagotovil pred-
šolsko vzgojo malčkov v treh 
do petih novih oddelkih. 
350 m2 velik kompleks je po-
leg nekdanjega doma upo-
kojencev na Vidmu predmet 
poravnave z Ministrstvom za 

Potem ko je Občina Krško dosegla dogovor z lastniki zemljišč, 
ker izgradnja pločnikov posega v privatno lastnino, v tem 
času poteka izgradnja pločnika na Zdolski cesti, od trgovi-
ne Resa do ribnika, v dolžini 350 metrov. Zgrajeni bodo tudi 
oporni zidovi zaradi varovanja brežine. Cesta bo opremlje-
na tudi z javno razsvetljavo, predvideva pa se tudi gradnja 
širokopasovnih povezav. 

Prenovljeni	Trg	Matije	Gubca	
slovesno	predali	namenu	
Z urejenostjo, odprtostjo javnemu življenju in medsebojnemu druženju nas od prejšnjega tedna naprej 
pozdravlja prenovljeni Trg Matije Gubca. Otvoritev osrednjega prireditvenega prostora pred Kulturnim do-
mom Krško so prejšnjo sredo, 4. novembra, s svojim obiskom počastili številni občani, ki so napolnili veliko 
dvorano Kulturnega doma in s svojo prisotnostjo pokazali, da novo pridobitev z odobravanjem sprejemajo. 
Dotrajano ploščad je Občina Krško po treh desetletjih uredila v želji, da bi dogajanje na njej obogatilo vsak-
danje življenje občank in občanov pa tudi posebne priložnosti ob tam odvijajočih se dogodkih.  

dogajanje saj njen nivo oz. ob-
robni del, v višino meri le 45 
cm.  Z možnostjo pokritja fon-
tane bo hkrati poskrbljeno tudi 
za priložnosti primerno upora-
bo tega prostora. 

„Spodnji del, zasnovan oko-
li zelenice z lipo, posajene 
25. junija 1991 ob razglasitvi 
samostojnosti in suvereno-
sti slovenske države, je obli-
kovan z namenom, da bi po-
večal utrip tega dela Vidma,“ 
je na otvoritvi pojasnil avtor 
ideje, arhitekt Fedor Špaca-
pan. S tem je občanom, me-
ščanom in ostalim mimoido-
čim ponujena nova možnost, 
da s svojimi aktivnostmi vne-

sejo življenjski utrip na novo 
ploščad. So rešitve, ki jih je 
težko spraviti na papir, po-
udarja arhitekt Špacapan, 
saj so le-te v srcih ljudi. 
Le ljudje so tisti, ki lahko 
dajo trgu pomen, bistvo in 
življenje. Sedaj imajo pri-
ložnost.  

stjo mesta Krško, ki je bila 
tudi ena od pobudnic preno-
ve trga. Izvajalec gradbenih 
del, družba Kostak d.d., je 
bil izbran na podlagi razpisa, 
ki je bil objavljen na portalu 
javnih naročil.

V sklopu zunanje ureditve je 
potekala tudi celovita obno-
va sanitarij za obiskovalce 
v pritličju Kulturnega doma 
Krško, ki so odslej prilagoje-
ne gibalno oviranim osebam. 
Omenjeno obnovo je izvedla  
družba SL Inženiring.

Celotna investicija prenove 
trga in spremljajočih prosto-
rov v Kulturnem domu znaša  
410.000 evrov. Kar 332.000 
evrov pa je Občina Krško pri-
dobila s strani Službe Vlade 
RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko, ki je in-
vesticijo sofinancirala. Inve-
sticija je na Občini Krško po-
tekala v okviru oddelka za 
družbene dejavnosti, ki ga 
vodi Jadranka Gabrič, skrb-
nica projekta pa je bila Mar-
tina Jerele. 

Zanimivo slovesnost so s kul-
turnim programom obogatili 
izvrstni člani Big Banda Krško 
pod vodstvom Aleša Suše. 
Raznolike možnosti dogaja-
nja in medgeneracijsko dru-
ženje na Trgu pa so domisel-
no ponazorili dramski igralci 
Kulturnega društva Leskovca 
pri Krškem. Lepo obnovlje-
nemu Trgu Matije Gubca lah-
ko zaželimo srečno in bogato 
življenje v duhu  kulturnega 
sodelovanja, medsebojnega 
druženja in prijazne komu-
nikacije med ljudmi. 
� Foto:�Tomi�Naglič

Glede na to, da so jav-
ne površine pogosto tar-
ča vandalizma predvsem v 
nočnih urah in med viken-
di, bo vzpostavljen tudi 
varnostni sistem s kame-
rami, ki bodo omogočale 
kvalitetnejši nadzor sre-
dišča pred Kulturnim do-
mom. 

Gradnja	pločnika	za	Zdolski	
cesti	na	Vidmu

Poziv	promotorjem	-	prenova	
Gradu	Rajhenburg

Javno	zbiranje	ponudb	za	
oddajo	poslovnega	prostora	v	
najem	(Valvasorjev	kompleks)

Začela	se	je	ureditev	vrtca	v	nekdanji	
OŠ	Leskovec	pri	Krškem

delo, družino in socialne za-
deve. Nekaj več kot 700.000 
evrov vredna investicija bo 
omogočila izgradnjo treh do 
petih igralnic s pripadajoči-
mi notranjimi površinami, zu-
nanjim igriščem in ureditev 
parkirnih mest. Izbrani izva-
jalec gradbeno obrtniških del 
je CGP iz Novega mesta.
„S pridobitvijo teh prosto-
rov bomo najhitreje prišli 
do prepotrebnih prostorov 
za predšolske otroke,“ pou-
darja vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti Jadranka 
Gabrič. Največja težava pri 

vpisu se je pokazala prav v 
vrtcu pri OŠ Leskovec pri Kr-
škem, kjer je na čakalni listi 
čez 40 otrok. V prihodnjih le-
tih sledi tudi obnova obsto-
ječega vrtca pri OŠ Leskovec 
pri Krškem. Kakovostno izva-
janje šolske vzgoje bo kma-
lu nadgradila tudi dozidava in 
obnova nekaterih obstoječih 
prostorov za pouk v sami le-
skovški osnovni šoli, kjer so 
dela že v polnem teku.
V sklopu projekta obnove in 
rekonstrukcije stare OŠ Le-
skovec pri Krškem za potre-
be vrtca, Občina Krško pri-

Izjemen�odziv�obiskovalcev�na�otvoritvi,�bilo�jih�je�
blizu�500,�je�sprejemljivost�obnovljenega�trga�prikazal�
v�povsem�drugi�luči,�kot�je�bilo�zaznati�iz�nekaterih�
očitkov�in�drugačnih�pogledov�nekaterih�posameznikov.

Arhitekt�Fedor�Špacapan,�
idejni�avtor�zasnove�trga

Trg�so�simbolično�z�vklopom�fontane�otvorili�župan�
občine�Krško�Franc�Bogovič,�arhitekt�Fedor�Špacapan,�
direktorica�Kulturnega�doma�Krško�Katja�Ceglar�in�
predsednica�KS�mesta�Krško�Jožica�Mikulanc.�Krajevna�
skupnost�mesta�Krško�in�Kulturni�dom�Krško�sta�
bila�tudi�pomembna�akterja�pri�vseh�usklajevalnih�
pogovorih�za�novo�pridobitev.�

Postavljene�transparentne�nadstrešnice�so�namenjene�
posedanju�sprehajalcev�v�vsakem�vremenu,�hkrati�pa�
omogočajo�priložnostno�postavitev�stojnic.

Nastop�Big�banda�Krško

pravlja tudi idejne rešitve za 
novo cestno ureditev na ob-
močju objekta in možnost 
navezave na trg in Grebenče-
vo cesto. Slednje bo prostor-
sko obdelano v občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu za celotno območje ure-
ditvenega načrta Leskovec. 
Prav tako je Občina z na-
menom novega prostorskega 
načrtovanja in prevetritve 
rešitev iz obstoječega ure-
ditvenega načrta že pridobi-
la geodetski načrt za celotno 
območje vse od trga v smeri 
pokopališča.
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Občina Brežice bo pristopila k sanaciji črnih odlagališč 
smeti na Borštu in v Glogovem Brodu, kjer so posamezni-
ki onesnažili okolje s kupi odpadkov – deli avtomobilov, po-
hištva, plastične in lesene embalaže, tekstila - kljub 143 
ekološkim otokom in brezplačnemu odlaganju odpadkov 
v za to ustanovljenem Zbirno reciklažnem centru Boršt. 

Za področje celotne občine Brežice je začel delovati Med-
občinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ občin Bistri-
ca ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Inšpektorji in 
redarji bodo kontrolirali kršenje občinskih predpisov, za kar 

bodo tudi izdajali kazni. Po 91. členu Odloka o ravnanju s ko-
munalnimi odpadki v občini Brežice (Ur. list RS, št. 53/2009) 
se za odlaganje odpadkov na zemljiščih, ki temu niso name-
njena, plača globo v višini od 200 do 800 evrov. 

V občini Brežice je za ločeno zbiranje odpadkov v vseh kra-
jevnih skupnostih na voljo kar 79 ekoloških otokov za zbira-
nje odpadnega papirja, stekla in embalaže (plastika, ploče-
vinke) ter 55 zbiralnic v posameznih podjetjih in ustanovah 
(šole, občina). Za brezplačno in varno odlaganje kosovnih, 
nevarnih in ostalih odpadkov je poskrbljeno v Zbirno recikla-
žnem centru Boršt, kamor lahko občani pripeljejo odpadke 
vsak dan, razen v nedeljo. Reciklažni center je odprt od 7. 
do 18. ure ob ponedeljkih in četrtkih, od 7. do 15.30 v torek, 
sredo in petek ter od 8. do 12. ure ob sobotah. 

Odlaganje smeti v naravi pomeni uničevanje okolja in one-
snaževanje podtalnice, hkrati pa je tudi izraz nekulture in 
neodgovornosti do okolja in ljudi.  Zaradi sanacije črnih od-
lagališč so višji stroški za vse uporabnike komunalnih stori-
tev, Občina pa v ta namen porablja sredstva, ki bi bila dru-
gače na razpolago za druge projekte. 

Ekologija se splača – odlaganje smeti v za to namenjeni cen-
ter in ločevanje odpadkov prinaša ugodnosti – prihranimo de-
ponijski prostor, zmanjšamo obremenitev okolja in ustalimo 
cene komunalnih storitev. 

dAn odPrtih vrAt 
PodjetjA bgs

Brežiški župan Ivan Molan je 
v priložnostnem nagovoru de-
jal, da ga veseli dan odprtih 
vrat podjetja, saj je to pravi 
način, da se predstavijo oko-
lju in sosedom. »Vsi si želi-
mo novih delovnih mest, zato 
z navdušenjem sprejemamo 
novo podjetje v občini. Za-
gon proizvodnje v prostorih, 
ki so bili nekoč zanemarjeni, 
je najboljša rešitev za opu-
ščen proizvodni obrat. Breži-
čani smo lahko na gospodar-
skem področju optimistični, 
saj se razmere na gospodar-
skem področju izboljšujejo,« 
je še dejal župan. 
Generalni direktor podje-
tja BGS Elektrika Antun Sa-
bonski in vodja slovenskega 
obrata Drago Kramovič sta 
na dnevu odprtih vrat de-
jala, da je podjetje s stra-
ni sosedov zelo dobro spreje-
to, zahvalila sta se za pomoč 
zaposlenim in institucijam, 

Svetlejša	prihodnost	za	
gospodarstvo	v	brežiški	občini
V zadnjih dneh oktobra je svoja vrata za obiskovalce in sosede odprlo podjetje BGS Elektrika d.o.o., ki 
deluje v prostorih nekdanjega obrata Lesnine v Dobovi. Trenutno zaposluje 25 delavcev, proizvodnjo 
elektronike za glavna partnerja Siemens in BMW nameravajo v prihodnje še širiti.

tudi Občini Brežice in Uprav-
ni enoti. »Trudili se bomo, 
da upravičimo vaše zaupa-
nje in pomoč. V naslednjem 
letu vas želimo sprejeti v še 
bolj urejenih prostorih in z 
večjim številom delavcem,« 
sta dejala. Podjetje izdeluje 
elektronske komponente za 
podjetje Siemens, med pro-
jekti so metro Oslo (Norve-
ška) in Bombaj (Indija), to-
vorne lokomotive v Avstraliji 

in Franciji. Podjetje je bilo 
uspešno tudi pri pridobivanju 
evropskih sredstvih za vzpod-
bujanje podjetništva.  

vrnitev normALnegA 
deLovnegA čAsA in nove 
zAPosLitve

V zadnjih dneh so nas z opti-
mizmom navdali podatki, da 
podjetja, ki so imela skrajša-
ni delovni čas, zaradi pove-

čanega obsega dela spet po-
slujejo z normalnim delovnim 
časom. Še več, podjetja bodo 
tudi zaposlovala nove delavce 
(TPV, TA Regulator,…). Podje-
tje Vino Brežice je sicer do-
živelo težke čase in stečaj, 
delavci so ostali brez služb, 
vendar se stanje na drugih 
področjih v gospodarstvu v 
občini normalizira. 

V občini Brežice se trudimo 
za ustvarjanje ugodnih po-
gojev za razvoj podjetništva, 
komunalna ureditev Industrij-
sko-poslovne cone Brezina je 
bila eden najpomembnejših 
ukrepov, narejen v pravi sme-
ri spodbude in stabilnega ra-
zvoja gospodarstva v brežiški 
občini. Upravičenost uredi-
tve industrijske cone dokazu-
je uspešno delovanje proizvo-
dnega obrata Kovis, podjetje z 
gradbenim materialom Terra B 
pa gradi nov proizvodni obrat 
in logistični center, kjer bo na 
voljo kar nekaj novih delov-
nih mest. 

Dan�odprtih�vrat�podjetja�BGS�-�ogled�proizvodnje�

V občini Brežice se zaklju-
čujejo dela na projektih po 
krajevnih skupnostih in v me-
stu, povezana z izboljšanjem 
razmer v prometu in za večjo 
varnost v prometu. Dokonča-
na je sanacija mostu in dela 
ceste na Veliki Dolini, na Bi-
zeljskem se obnavlja javna 
pot, ki bo prebivalcem omo-
gočila lažjo dostopnost, v 
mestu je opravljeno tudi as-
faltiranje Levstikove ceste. 
Na stičišču treh lokalnih 
cest na območju Velike Do-
line je Občina Brežice zara-
di dotrajanosti izvedla sana-
cijo mostu (premostitvenega  
objekta) preko potoka. In-
vesticijska dela so obsega-
la odstranitev starega ter iz-
gradnjo novega objekta ter 
ureditev avtobusnega plato-
ja. Z investicijo v vrednosti 
54.000 evrov se je bistveno 
izboljšala prometna situacija 
v samem križišču, predvsem 
zaradi boljše preglednosti in 
razširitve, v naslednjem letu 
bo postavljeno še avtobusno 
postajališče. 

Mladinski center Brežice nenehno razširja svoje delovanje tudi izven sa-
mega centra, deluje v vlogi aktivatorja mladih na podeželju in vzpod-
buja medgeneracijsko sodelovanje. Do sedaj smo že vzpostavili skupno 
platformo sodelovanja: več kot 11 e-točk z brezžičnim dostopom ter 
spletni podpori e-podezelje.com in tutor. posip.org. 
V Mladinskem centru Brežice prepoznavamo pomembnost povezovanja 
s podeželsko sfero na mladinskem področju, pomembnost sodelovanja 
s podeželskimi društvi ter dodano vrednost, ki jo omenjeno povezova-
nje nosi. Zato smo se kot edini mladinski in občinski predstavnik v re-
giji, prijavili na 1. javni poziv LAS Posavje za nabor projektov, upravi-
čenih do nepovratnih sredstev LEADER za leto 2009. 
Namen projekta »Skupaj na podeželju«, ki ga izvajamo v okviru pristo-
pa LEADER, pa je predstaviti posavsko podeželje kot zibelko tradicio-
nalne posavske hrane, kmečkih opravil, domače obrti in ročnih spre-
tnosti. Skozi projekt bomo raziskali in pripravili zbir informacij o še 
ohranjeni tradiciji na podeželju. Izdelali bomo serijo dokumentarnih 
virov o preteklem načinu življenja na podeželju, pri čemer bomo upo-
rabili predvsem multimedijske prvine. Na ta način želimo ljudi vzpod-
buditi, da bi znali ceniti čas, ki je bil drugačen, pa vendarle čas, ko so 
prav težka dela na kmetiji omogočala pozornost do drugega, vaško po-
moč, pogovore in zabavo, kar so danes najbolj pogrešljive vrednote. 
V projekt »Skupaj na podeželju« so ob Mladinskem centru kot nosilcu 
projekta vključeni tudi partnerji: Občina Brežice, Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka Krško, Multimedijsko društvo Ideja, Občinska turi-
stična zveza Brežice, Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, Svetni-
ki – društvo prijateljev podeželja, Društvo kmetic Brežice, Turistično 
društvo Čatež ob Savi in Društvo prijateljev mladine Brežice. Projekt 
sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru pro-
grama Evropa investira v podeželje in Mladinski center Brežice. Pred-
viden zaključek projekta pa je oktobra 2010.

Mladinski	center	Brežice
raziskuje	podeželje

Za	izboljšanje	prometnih	
razmer	in	varnosti	

Avtobusni�plato�-�
kmalu�tudi�avtobusno�
postajališče�

Saniran�premostitveni�
objekt�-�most�v�KS�Velika�
Dolina

Zavajanje	občanov	in	uporaba	
nepravih	podatkov	v	primeru	
pobud	proti	izgradnji	HE	Brežice
Na Občini Brežice smo iz spremljanja medijev izvedeli, da se 
na področju občine organizira civilna iniciativa proti dokon-
čanju verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Preseneča me, 
da se civilna iniciativa poslužuje manipulacije s podatki in 
javnostjo, saj uporablja neprave podatke in izrablja Krajev-
no skupnost Krška vas, v imenu katere je bila sklicana t. i. 
okrogla miza, na katero niso bili povabljeni niti strokovnja-
ki niti predstavniki občine. 

Sam menim, da gre za ponavljanje zgodovine – tudi pred 
prejšnjimi lokalnimi volitvami smo bili priča zbiranju podpi-
sov in vznemirjanju javnosti z netočnimi podatki. Zdi se, kot 
da je cilj vsega tega početja pomagati pri zaustavitvi projek-
ta izgradnje HE in investicij v Posavju.  Gre za neposredno 
povzročanje gospodarske škode brežiški občini ter celotnemu 
Posavju. Občutek imam, da gre za povezanost trenutne civil-
ne iniciative proti izgradnji HE Brežice s sedanjo  oblastjo, 
ki s svojo neaktivnostjo oz. neizvajanjem posavskih projek-
tov in ostalimi postopki vzbuja sum, da bi sredstva, name-
njena za investicije v Posavju, rada prenesla v drugo okolje. 
Občina Brežice želi ob izgradnji HE doseči posredne učinke – 
izboljšati infrastrukturo, urediti velike površine za športno-
rekreativne dejavnosti in vzpodbuditi razvoj gospodarstva in 
turizma. Hkrati izgradnja HE Brežice pomeni rešitev poplav-
ne varnosti s pomočjo protipoplavnih ukrepov in nasipa, na 
kar smo občani čakali leta. 

Zato zavračam vse obtožbe, da javnost ni obveščena – že ne-
kaj let deluje občinska komisija za izgradnjo HE, kjer sode-
lujejo tudi predstavniki krajevnih skupnosti in kjer se sproti 
razrešujejo vse nejasnosti in problemi.  Ključna naloga je za-
gotoviti poplavno varnost, na kar čakajo občani občine Bre-
žice že nekaj desetletij. Javnost bo s svojimi pripombami in 
predlogi sodelovala v fazi postopku javne razgrnitve načrta, 
ko bo ta pripravljen za predstavitev javnosti.  

Občinska komisija, ki spremlja in sodeluje pri projektu ume-
ščanja in izgradnje HE v naši občini, bdi tudi nad okoljskimi 
vidiki umeščanja HE v prostor – HE bo funkcionalno umešče-
na v prostor  ob upoštevanju zakonodaje in vseh veljavnih 
predpisov na tem področju z željo, da bo vpliv gradnje na 
naravo in okolje kar se da majhen. 

Občankam in občanom svetujem, naj ne nasedajo in naj ne 
dopustijo zlorabe svojega imena in podpisa za politično obar-
vane manipulacije, saj se je že v preteklosti izkazalo, da gre 
pri podobnih zadevah na žalost vse prepogosto za politične 
igre in zlorabo zaupanja ljudi v civilne iniciative. 
� Ivan�Molan,�župan�

JAVNI POZIV
k podaji predlogov za imenovanje dveh pred-

stavnikov javnosti za člana uprave LRF Posavja

Upravičenci za podajo predlogov so nevladne organizacije s sede-
žem v občinah: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kr-
ško, Radeče in Sevnica.

Obvezni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
• družbeno dejavni posamezniki, ki so vpeti v življenje civilne druž-

be (nevladnih organizacij) v občinah delovanja LRF Posavja;
• njihovo delo je vezano na področja delovanja ustanove (povezava 

z gospodarskim sektorjem, finance, mediji in odnosi z javnostmi …)

Rok za podajo predlogov je 4. december 2009.

Podrobne informacije najdete na spletni strani www.lrf-posavja.si.

Vljudno vabljeni k sooblikovanju programov ustanove, ki so name-
njeni vzpodbujanju in pomoči pri delovanju civilne družbe v na-
šem okolju.

Črna	odlagališča	–	višji	stroški

Odlaganje�smeti�v�naravi�le�100�m�pred�Zbirno�
reciklažnim�centrom�na�Borštu�–�kršenje�občinskega�
odloka,�zakonodaje�in�ogledalo�neosveščenosti�
posameznikov
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SEVNICA – V sevniški knjižnici se je 3. novembra odvijal za-
nimiv in bogat kulturni večer. Potekala je otvoritev razstave 
sevniškega umetnika Rudija Stoparja, člani literarne sekcije 
Beseda KD Franc Bogovič iz Dobove pa so interpretirali njego-
ve pesmi. Vsestranski ume-
tnik Rudi Stopar je postal 
častni član Knjižnice Sev-
nica – posebno listino mu 
je predala direktorica knji-
žnice Anita Šiško. Umetni-
ku sta se za njegov prispe-
vek pri razvoju in širjenju 
kulture v občini in širše za-
hvalila župan občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk in podžu-
panja Breda Drenek Sotošek. S kratkim glasbenim vložkom 
so umetniški večer popestrili učenci GŠ Sevnica. V odpiral-
nem času sevniške knjižnice so do konca novembra na ogled 
tudi  izdelki Varstveno delovnega centra Krško–Leskovec iz 
enote Sevnica ter razstava fotografij v knjigah o Sevnici lju-
biteljskega fotografa Ljuba Motoreta.� S.�R.,�foto:�L.�M.�

KRŠKO - V organizaciji Kulturno umetniškega društva marim-
ba itd. iz Leskovca pri Krškem je 18. oktobra v krškem kultur-
nem domu potekal dobrodelni koncert, na katerem so poleg 
marimbista Aristela Škr-
bića nastopili še Big Band 
Krško, Komorna skupina GŠ 
Krško pod vodstvom profe-
sorja Mitje Kuslja, tolkalni 
duo Jože Bogolin in Simon 
Klavžar, zasedba Druyd pod 
vodstvom Dubravka Lapai-
neta ter sopranistka Miha-
ela Komočar ob spremljavi 
pianista Petra Ureka. S svo-
jo udeležbo, nakupom vsto-
pnice za dobrodelni koncert, so obiskovalci prispevali sred-
stva za nakup marimbe, ki jo nadarjeni 15-letni marimbist 
Aristel potrebuje tako za študij na glasbeni akademiji Anton 
Bruckner Privatuniversitat v Linzu, kjer obiskuje drugi letnik 
tolkal, kot tudi za nastope tako doma kot v tujini. � B.�M.

BREŽICE – Družina Lesovih, Nasta, Barbara in Frenk, je s so-
organizatorji 22. oktobra v Galeriji Posavskega muzeja Bre-
žice pripravila otvoritev del že tretje mednarodne likovne 
kolonije » S Francem na Čatežu«. Tradicionalno je poteka-
la prvi teden v juniju, umetniški vodja kolonije je bil aka-
demski slikar Adel Seyoun, 
strokovno pa jo je spre-
mljala likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn. Sli-
karska srečanja potekajo v 
spomin na znanega gostin-
ca, uspešnega turističnega 
delavca ter izjemno zagna-
nega in ustvarjalnega lju-
biteljskega slikarja Franca 
Lesa, ki je zasnoval idejo o skupnem srečevanju umetnikov, 
a mu je usoda prekrižala uresničitev želja. Vendar pa v spo-
min nanj in naklonjenosti likovni umetnosti Francove sanje 
uresničujejo njegovi najbližji družinski člani, umetniki iz 
mednarodnega prostora pa imajo pri Lesovih vselej široko 
odprta vrata. Umetniška dela prvih dveh kolonij so bogati-
la prostore Doma KS na Čatežu, muzejski galerijski prostori 
so tokrat zažareli iz del tretje kolonije in nekaterih iz prvih 
dveh, ob tej priložnosti pa je izšel tudi obsežen katalog. K 
razkošju otvoritve je prispevalo petje MePZ Viva v Viteški 
dvorani, obiskovalci, ki so napolnili dvorano, barve v galeri-
ji, palete pogostitvenih okusov ter povezovanje Violete To-
mič.� N.�Jenko�S.

Koncert	za	marimbo

Mladi�marimbist�Aristel�med�
nastopom

V	spomin	na	Franca

Lesovi�na�otvoritvi�razstave

Posegi	-	dosegi	

Sevniški�umetnik�Rudi�Stopar�
z�ženo

BIZELJSKO - Društvo kmetic Brežice-Bizeljsko je 25. oktobra 
na Turistični kmetiji Balon-Bela gorca izvedlo že tretje tek-
movanje v pripravi ajdovega kolača, le-te ocenilo in posta-
vilo na ogled. Ajdov kolač je pripravilo 14 kmetic, komisija 
v sestavi izkušenega kuharja Damjana Goloba, Milene Ku-
lovec iz KGZ in Kristine Račič Ogorevc iz RRA je izločila le 
dva vzorca, vse ostale pa pohvalila kot izjemno dobre in že 

dokaj poenotene v težnji, da bi bizeljski ajdov kolač zaščitili 
kot jed s tradicionalnim poreklom. Njihovo prizadevanje je 
pozdravil tudi etnolog dr. Janez Bogataj, ki je s predsedni-
co društva in Golobom podelil priznanja; bronasta priznanja 
so prejele Bernardka Omerzu, Suzana Domitrovič, Marija 
Kelher in Jožica Najger, srebrna Vesna Domitrovič, Joži-
ca Putrih, Mira Podgoršek, Vera Krištof, Mira Kene, Branka 
Balon, Boži Berkovič in Zdravka Kampijut, zlato priznanje 
pa je komisija dodelila Marti Rajterič in Milki Kovačič, njen 
ajdov kolač je vsako leto zlat in Kovačičeva tako mojstrica 
izdelave te tipične gastronomske posebnosti z Bizeljskega. 
Ob kulturnem programu Marka in Andreja na harmoniki in 
razstavi šolskega projekta o ajdi, kjer so delili tudi lično obli-
kovane kartice z ajdovimi recepti, je razstavo ajdovega ko-
lača pospremila še razstava fotografij „Od ajde do kolača“ 
Branka Brečka in razstava nastanka ajdovega kolača izpod 
rok predsednice društva Kampijutove, avtorja Toma Jese-
ničnika, v okviru projekta Združenja turističnih kmetij Slo-
venije „Ohranimo gastronomsko dediščino“. 
� S.�Vahtarič

BREŽICE – Akademski slikar Alojz Konec in Upravna enota 
Brežice ponujata do 15. novembra v sejni sobi enote ogled 
energijsko svetle, polne in pozitivne razstave v olju, ki jo je 
avtor poimenoval »Prepoznave«. Ob vstopu v prostor prepo-
znamo na levi motive Brežic in njene okolice, čelna in de-
sna stran pa ponujata ogled motivov iz Posavja - občin Kr-
ško, Sevnica do Radeč. Zato 
ker, kot je ob otvoritvi po-
jasnil prof. Konec, je Posa-
vec, v Brežicah se je rodil, 
tu je končal v gimnazijo, 
živi v Sevnici, od koder se 
vozi v Brežice »služit« kruh. 
Za razstavo je izbral slike, 
ki so spontano nastajale že 
nekaj let, tematika pa, ki 
jo je slikal, jo slika in »jo 
verjetno še bom«. Posavje in pokrajino nasploh slika kot ne-
kakšna priča nenehnega izginjanja, saj se počuti kot identi-
tetna priča, ki prepoznava skrito lepoto domače urbane in 
ruralne krajine. Pogledi nanjo so na eni strani očitni, drugi 
so skriti nekje v zakotju, skoraj neznačilni, vendar bogati in 
pomenljivi, globoko v »slikarskem sebi« pa so mu bližji ravno 
ti skriti pogledi že po izboru in zornem kotu. Sicer pa je prof. 
Konec razstavo dopolnil še s sliko plitkega morja v Šibeniku, 
kjer je za dosje abstraktnega leta 2005 ujel mreženje valov, 
kamnov in morskih ježkov ter mandaličnim tagetesom, kaj-
ti mandalične imenuje svoje aktualne slike barvnih energij.
� N.�Jenko�S.

DOBOVA – Območna izpostava JSKD Brežice je s KD Franc Bogo-
vič Dobova v tamkajšnjem kulturnem domu organizirala regij-
sko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Do-
lenjske, Bele krajine in Posavja. Izbor skupin je pripravila Urša 
Šivic, srečanje je 
strokovno spre-
mljala Jasna Vida-
kovič, program pa 
je povezovala mo-
deratorka Janja 
Rostohar. Pevce 
in godce, organi-
zatorje ter šte-
vilno publiko je 
pozdravila podžu-
panja Milena Je-
senko, saj je prireditev potekala v okviru občinskega prazni-
ka. Nastopajočim je izrazila zahvalo, ker ohranjajo ljudsko 
pesem živo, s tem pa tudi kulturno dediščino, ki jo predsta-
vljajo tako doma kot izven meja domovine.

Zapele so skupine: Ljudske pevke z Razborja, vodja Ana Vi-
dic; Vaški pevci iz Šentruperta, v. Polde Grebenc; Pevska sku-
pina Kresnice iz Adlešičev, v. Majda Veselič; Fantje artiški, v. 
Miha Haler; Ragle iz Trebnjega, v. Antonija Rot; Fantje z vasi 
iz Škocjana, v. Jože Krmc; Ljudski pevci Ajda iz Dolenje vasi, v. 
Irena Stergar; Koledniki iz Bušeče vasi, v. Janez Hribar; Ljud-
ski pevci Vaški zvon iz Prečne, v. Vinko Opalk; Ljudske pevke 
z Vrhka pri Tržišču, v. Cveto Aupič; Ljudski pevci Kapelski pu-
bje, v. Miha Haler, ter Ansambel Folklorne skupine DKD Svobo-
da Senovo, v. Zvone Baškovč. Vodja brežiškega sklada Simona 
Rožman Strnad je skupinam podelila priznanja, prireditev pa 
so omogočili Občina Brežice, JSKD in KS Dobova.
� N.�Jenko�S.

Že	tretjič	zlat	ajdov	kolač	
Kovačičeve

Dr.�Bogataj,�zlata�Kovačičeva,�Kampijutova�in�Golob

»Prepoznave«	Alojza	Konca

Alojz�Konec�ob�svojih�slikah

Ljudska	pesem	za	praznik

Ljudske�pevke�KD�Razbor��

BREŽICE - V okviru brežiškega občinskega praznika so svojo 
praznično noto s predstavitvijo v brežiški knjižnici 26. okto-
bra pridodala tudi društva z zdravstvenega področja, ki de-
lujejo v občini in združujejo različne skupine invalidov ter 
bolnikov ter na ta način želela opozoriti nase in na specifi-

ko posamezne bolezni. Zbrane je ob tej priložnosti nagovo-
rila podžupanja Patricia Čular, z glasbenim programom pa 
sta prisostvovala Maja Weiss in Kristjan Račič. Svoj pred-
stavitveni program pa so pripravili Milena Jesenko v imenu 
Društva za preprečevanje osteoporoze, Darja Mandžuka za 
Društvo diabetikov, Jože Kožar za Društvo Trepetlika, Ve-
ronika Felicijan za Društvo za fibromialgijo, Irena Fürst za 
Društvo revmatikov, predstavljeno je bilo tudi Invalidsko dru-
štvo Posavje, Vlasta Moškon je predstavila dejavnosti Dru-
štva gluhih in naglušnih Posavja, Jože Poldan za Društvo ci-
vilnih invalidov vojne in Nežika Hotko za Društvo ledvičnih 
in dializnih bolnikov. Na ogled so postavili tudi priložnostno 
razstavo.  M.�K.�M.

MOSTEC - Mošanska likovna kolonija je postregla z novimi 
deli, ki so jih ustvarili Vesna Davidovič, Branko Bosina, An-
drej Pinterič, Polona Medved in Marjan Novak Slunjski iz 
dobovske likovne družine, iz Krškega se je kolonije udele-
žil Zdravko Čero, s Ptuja Branko Gajšt, izmed ljubljanskih 

likovnikov pa so čopič vihteli Jana Strušnik, Vinko Boga-
taj, Franc Rant, Bogdana in Leon Winterleitner ter Boris 
Štrukelj – Borš. Slavnostne podelitve priznanj se je udele-
žil tudi brežiški župan Ivan Molan, Janko Krulc pa se je za-
hvalil za podporo pri izvedbi kolonije, „ker nastaja ravno v 
času največjega spravila tako poljskih kot tudi drugih pridel-
kov, ampak če dobro premislim, tako ni nikoli tisti pravi tre-
nutek, ko bi imeli zares čas. Naši družini je v veliko veselje, 
da gostimo likovnike, da smo se z njimi lepo ujeli in upam, 
da bo to sožitje trajalo še dolgo let«. Na koncu nagovora je 
vse zbrane povabil k prijetnemu druženju ob hrani in pijači 
in zaključil: „Na svidenje tudi prihodnje leto!« Prijetnemu 
kulturnemu utripu so pridodale svojo pevsko noto Ljudske 
pevke Žejno. Program je vodila Vesna Kržan.
  M.�K.�M.�

Dan	invalidov	in	bolnikov	
brežiške	občine

Zbrani�na�brežiškem�Dnevu�invalidov�in�bolnikov

S	čopičem	in	platnom	v	
dobrodelnost

Skupinska�fotografija�ob�odprtju�likovne�razstave�v�
Krulčevi�gostilni�

BREŽICE - Brežiški radioamaterji so v 4. nadstropju nekda-
njega Dijaškega doma dobili nove prostore za svoje delova-
nje ter jih svojemu namenu uradno predali 17. oktobra in s 
tem počastili tudi občinski praznik. S svojo prisotnostjo jih 

je počastila brežiška podžupanja Patricia Čular. Predsednik 
Radio kluba Elektron Anton Hribernik pa je povedal, da se 
že pripravljajo na 50-letnico delovanja, ki jo bodo obeleži-
li čez dve leti. Nabavili so si že tudi najmodernejšo radijsko 
postajo japonske izdelave YAESU FT 2000.  M.�K.�M.

Brežiški	radioamaterji	v	
novih	prostorih

Brežiški�radioamaterji�s�podžupanjo�Čularjevo



Posavski obzornik - leto XIII, številka 23, četrtek, 12. 11. 2009 19ŠPORT, MLADI

KRŠKO – 24. oktobra so svojemu namenu predali novo zgraje-
no balinišče, ki leži v kompleksu med tenis igrišči in stadionom 
Matije Gubca. Slovesnosti so se udeležili krški župan Franc Bo-
govič, predse-
dnica KS mesta 
Krško Jožica Mi-
kulanc, pred-
sednik Območ-
ne balinarske 
zveze Dolenj-
ske Janez Zule 
in številni bali-
narji. Zbranim 
sta spregovorila 
predsednik Ba-
linarskega kluba 
Krško Mirza Co-
sić in tajnik Dra-
gan Orlić. Župan 
Bogovič je med 
drugim dejal, da 
so imeli za ume-
stitev balinišča več lokacij, „vendar je ta, kjer sedaj stojijo ba-
linarske steze, še najboljša, zato želim, da bi balinišče služilo 
še mnogim generacijam balinarjev in se veselim te pridobitve«. 
Mikulančeva pa je povedala, da ima balinanje v Krškem dolgole-
tno tradicijo, čeprav so morali nekaj let gostovati na sosednjem 
balinišču v Spodnjem Starem Gradu, izrazila je tudi prepriča-
nje, da bodo z novo pridobitvijo še bolj zagnani, „vsaj toliko, 
kot ste bili pogumni, da ste uspeli pripeljati to novost do dana-
šnjega trenutka«. V kulturnem programu so sodelovali Gregor 
in Vlado Gramc, Lucija Župevc in Matej Rostohar, starosta kr-
ških balinarjev Karlo Petakovič pa je vse prisotne povabil k dru-
žabnemu srečanju. Sledil je še otvoritveni turnir ,na katerem 
so poleg domačinov sodelovali balinarji iz Dolenje vasi, Novega 
mesta, Kočevja in Uršnih sel.  M.�K.�M.

Krški	balinarji	na	novem	
balinišču

Karlo�Petakovič,�Mirza�Cosić,�Jožica�
Mikulanc�in�Franc�Bogovič�ob�otvoritvi�
balinišča
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Društvo študentov Brežice
www.drustvo-dsb.si

Postani član + velika nagradna igra
Pridružite se ekipi perspektivnih mladih
Vse sedanje člane in tiste, ki želite postati naši novi 
člani vabimo, da prinesete potrdila o šolanju v 
BIT (Brežiško info točko) ter tako izkoristite številne 
popuste, ki jih ponujamo, hkrati pa sodelujete 
v veliki nagradni igri (več o nagradni igri pa na 
www.drustvo-dsb.si)!

Priložnosti

Utrinki iz naših dogodkov

DŠBus
(najhitrejši in najcenejši prevoz do univerzitetnih mest)

smer LJUBLJANA
ob 17.45 iz brežiške avtobusne postaje
ob 18.00 iz krške avtobusne postaje
ob 18.15 na Raki (ob hitri cesti)
INFO in rezervacije: Sara Antolovič Vovk  041 973 982
smer MARIBOR
ob 18.00 iz krške avtobusne postaje
ob 18.15 iz brežiške avtobusne postaje
ob 18.20 iz Župelevca izpred trgovine
ob 18.30 iz Bizeljskega-gostilna Šekoranja
INFO in rezervacije: Špela Gerjevič 031 844 939

CENA: ZA ČLANE DŠB SAMO 3,5 € (LJ,MB)
Samo za primerjavo: (vlak stane brez popusta 
več kot 6 €, avtobus več kot 10 € 
Rezerviraj si sedež še danes. Se vidimo na DŠBusu.

Napovedujemo

8 €/h

Najugodnejše fotokopiranje za člane DŠB!
A4 enostransko že za SAMO 0,03€
Spiralna vezava že od 0,8€
Ostala ponudba: printanje in kopiranje 
seminarskih, diplomskih, magistrskih  nalog, 
plastificiranje, barvno printanje (iz USB, diskete, 
preko maila, itd.)
Potrebuješ samo potrdilo o šolanju!

Ponudba

več slik na www.drustvo-dsb.si

- 1. December (Dan boja proti AIDSU)
- DŠB božiček (obdarovanje študentskih družin)
- Fazanc 2009 (januar 2010)
- Novi popusti (inštrukcije za slovenščino, fiziko)
- ugodnejša vozovnica Urbana
- Smučarske karte
- tečaj fotografije
- tečaj jadranja, itd.

SEVNICA - PK Lukec Krško je 8. novembra v Športnem domu v 
Sevnici organiziral  kvalifikacijski plesni turnir v standardnih in 
latinsko ameriških plesih. Tekmovanja, ki je potekalo v okviru 
prireditev ob prazniku občine Sevnica, se je udeležilo več kot 
80 parov iz Slovenije in Hrvaške. Pred več kot 300 gledalci so se 
na parketu zavrteli tudi štirje krški pari: Med pionirji C sta Žan 
Abram in Vika Lisac osvojila 4. mesto v ST in LA plesih, Uroš 
Abram in Sara Jurkas Omerzu 5. mesto ST in 6. v LA plesih, 
Gašper Vidmar in Laura Skok pa 6. mesto v ST plesih in 7. me-

Uroš	Veličevič	peti	na	SP
KRŠKO - Uroš Veličevič iz Kluba tajskega boksa Krško se je 
konec oktobra s slovensko reprezentanco v avstrijskem Belja-
ku udeležil svetovnega prvenstva v low kicku in K-1 pravilih. 
Uroš se je v konkurenci 600 tekmovalcev iz 56 držav uvrstil 
v četrtfinale, kjer mu je načrtovano pot do medalje prekri-
žal kasnejši svetovni prvak, 
33-letni Rus Alan Katsoev. 
Najtežjo borbo na njego-
vi poti do naslova svetov-
nega prvaka je imel ravno 
z 18-letnim Veličevičem, ki 
se je precej izkušenejšemu 
nasprotniku srčno upiral do 
zadnje sekunde. Žal so so-
dniki odločili v korist Rusa, 
a pohvalo za izjemen boj 
je Urošu izrekel tudi Ennio 
Falsoni, predsednik svetov-
ne kickboxing zveze. Glede na to, da Urošev prvi nastop na 
SP šteje za komaj tretji slovenski nastop v tovrstnih disci-
plinah v zgodovini Slovenije, gredo Urošu vse pohvale, celo-
tnemu klubu in njegovim članom pa njegov nastop predsta-
vlja veliko motivacijo za nadaljnje delo.

Uroš�Veličevič�(desno)�s�
spremstvom�na�prvenstvu

Tadej	Sečen	srebrn	v	Račah
BREŽICE - 20-letni brežiški strelec Tadej Sečen, ki bo s pr-
vim 1. januarjem prestopil v člansko konkurenco, je na enem 
svojih zadnjih nastopov mladinski konkurenci dosegel zelo 
lep uspeh. Na mednarodnem turnirju v Račah pri Mariboru 
je bil od njega boljši le Nihad Džino iz Bosne in Hercegovi-
ne. V finalih za mladinke in mladince je nastopila tudi preo-
stala peterica mladih tekmovalcev Strelskega kluba Brežice. 
Najvišje je s 5. mestom med mladinkami segla Simona Mo-
lan. Anja Pepunič se je uvrstila tik za njo, Katarina Žnide-
rič pa je končala na 8. mestu. Med mladinci sta Karlo Fun-
dak in Dominik Bogdan osvojila 6. in 7. mesto.

Lukčevo	tekmovanje	v	Sevnici

sto v LA plesih; med mlajšimi mladinci B sta Jan Gajski in Ma-
ruša Vučkovič osvojila 8. mesto v ST in LA plesih.
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SPOROČILO	BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih (Ur.l.35/2001) pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško 
politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, 
ki bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev...).

PREJELI SMO

Spoštovani	uporabniki	Valvasorjeve	
knjižnice	Krško,
obveščamo vas, da smo na podlagi 21. člena Zakona o 
varstvu osebnih podatkov in 15. člena Zakona o knjižni-
čarstvu dolžni iz evidence izbrisati vse neaktivne čla-
ne knjižnice. To so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno 
leto in so uredili vse obveznosti do knjižnice. Izbrisani 
član se bo moral ob obisku ponovno vpisati v knjižnico.  
Prijazno vabljeni, da nas obiščete. 

� Kolektiv�Valvasorjeve�knjižnice�Krško

IZ POSAVSKIH ŽUPNIJ

Dobrodelni koncert „Za upanje“
Župnijska Karitas Videm Krško je na zahvalno nedeljo orga-
nizirala izredno dobro obiskan dobrodelni koncert, ki so ga 
poimenovali „Za upanje“. Pisana paleta nastopajočih pa je 
zbrane več kot navdušila. Zbranim sta nekaj besed nameni-
la tudi krški župan Franc Bogovič in tajnik Škofijske Karitas 
Celje Matej Pirnat. 

Kapela Božjega usmiljenja
Na leskovškem pokopališču so svojemu namenu predali nov 
sakralni objekt Kapelo Božjega usmiljenja, ki stoji na 350 m², 
v njej je 100 sedišč in prav toliko stojišč. Ob tem je domači 
župnik Ludvik Žagar 
dejal: „Po doseda-
njem odzivu fara-
nov ugotavljam, da 
pozitivno sprejema-
jo novogradnjo, saj 
bo s tem za svojce 
in udeležence po-
greba prišlo do do-
ločenih prednosti in olajšav, časovno se bo obred tudi zaradi 
tega nekoliko skrajšal.“ Posvetitev in sveto mašo je opravil 
novomeški škof msgr. Andrej Glavan (na fotografiji v sredi-
ni, foto: J. M.).

Zavetnica kapelice Mati božja  
Predzadnjo oktobrsko nedeljo je bila blagoslovljena kapelica 
(na fotografiji, foto: T. L.) v dolini Drage med staro romar-
sko potjo iz Grahovice na Topolovec. Po pričevanju starej-
ših krajanov je bila prvo-
tna kapelica zgrajena ob 
koncu 19. stoletja. Člani 
ŠKD mladi Boštanj so se 
s pomočjo lastnikov in s 
podporo župnije Boštanj 
odločili za obnovo, obno-
vljen pa je bil tudi kip Ma-
tere božje, ki je njena za-
ščitnica. Ob blagoslovu se 
je zbralo več kot 60 lju-
di, zbrane sta nagovori-
la domači župnik Fonzi 
Žibert in podpredsednik 
ŠKD Marko Lisec, ob tem sta sodelovala še Gašper Dolni-
čar in Franci Blaznik. S pesmimi so dogodek obogatili Fan-
tje s Preske. 

Elektrika v cerkvici Sv. Križa
Pišeška podružnična cerkvica Sveti Križ v Dednji vasi je do-
bila elektriko, za kar so si dolga leta prizadevali domači žu-
pnik Anton Kolar, ki je s posebno mašno daritvijo svojemu 
namenu predal tudi elektrificirane zvonove in člani Župnij-
skega sveta, v aktivnosti pa so se vključili tudi krajani. Po 
evharističnem obredu so se zbrani zadržali pri hiši ključarja 
Antona Sumraka, ki je pripravil pogostitev. 

Zlatoporočni obred pri sv. Jožefu
24. oktobra sta po 50 letih skupnega zakonskega življenja v 
tišini cerkvice sv. Jožefa na Trški gori ponovno pristopila k po-
ročnemu obredu – tokrat k zla-
ti poroki - Marjana in Tone Ši-
ško (na fotografiji). Svečanost 
je opravil raški župnik Fran-
ci Levičar, dobro razpolože-
na pa se je hčerkine zlate po-
roke udeležila zelo čila mati 
Milka Šonc. Dogodku so svečan 
utrinek ob klavirski spremljavi 
Monike Habinc Rostohar do-
dala pevca Andreja Bračun in 
Marko Železnik, s pevskim vložkom pa še Lucija Baran. Sla-
vljencem je prišel ob visokem zakonskem jubileju čestitat 
krški župan Franc Bogovič in jima izročil spominsko darilo. 

Mladi poromali v Rim
Z župnikoma, cerkljanskim mag. Janezom Žakljem in ar-
tiškim Janezom Turinkom, je skupina mladih poromala v 
večno mesto. Ogle-
dali so si znamenito-
sti Rima (na fotogra-
fiji, foto: R. R.). Rok 
Retelj je sporočil: „V 
sredo je sledil najbolj 
pričakovan del roma-
nja, avdienca pri pa-
pežu Benediktu XVI., 
vendar smo zaradi 
polne dvorane Pavla 
VI. ostali zunaj. Pa-
peža smo videli, a ni-
smo slišali njegovega 
pozdrava v slovenščini.“ Obiskali so kardinala dr. Franca Ro-
deta, na poti domov pa so v San Giovanni Rotondo obiskali 
še 98-letno artiško rojakinjo.
 � Pripravlja:�Marija�Kalčič
� marija.kalcic@posavje.info

Spoštovani gospod Eduard Špiler, merila o doseženem so v 
življenju različna. Nekaterim je všeč na ulici svetilka več, 
druge svetloba moti. Kakorkoli, pri našem delu poskušamo 
slediti smeri, ki bi bila prava za vse, prav tako pa vsega ni 
mogoče postoriti naenkrat. Na razvoj je potrebno pogledati 
širše in včasih dlje od kratkoročnih množicam všečnih potez, 
če želiš, da na dolgi rok ne boš osiromašil skupnosti, ki jo 
vodiš. Potrebno je iti lepo po vrsti. Ker tudi hiše ne začneš 
graditi pri strehi. Občina Krško je ena izmed večjih sloven-
skih občin in nima le enega dvorišča, ki bi ga bilo potrebno 
urediti. Seveda si ob številnih investicijah, ki trenutno po-
tekajo želimo tudi sodobno urejenega mesta, ob čemer ne 
smemo pozabiti ostalih področij razvoja občine. Slednje nam 
je uspelo s celovito ureditvijo številih naselij na krškem po-
lju ob izgradnji nedolgo tega zaključenega kanalizacijskega 
omrežja, s katerim smo iz naselij in iz mesta uspeli odpe-
ljati odpadne vode in poskrbeli za ohranitev in zaščito pitne 
vode. Da bi projekt, ki poleg gradnje širokopasovnih pove-
zav v številnih krajevnih skupnostih, sodi med enega najve-
čjih v zadnjih letih, lahko izvedli in si ga »privoščili«, smo 
morali pomembno vlogo odigrati tudi pri pridobitvi evrop-
skih sredstev, ki jih po določenem obdobju ne bo več mogo-
če črpati. Še veliko je tovrstnih projektov, s katerimi smo 
odgovorno poskrbeli za daljnosežno prihodnost pa je v da-
nem trenutku še težko dojeti njihovo vrednost. Prav tako, 
pa bi bilo tako zahtevne in številčne projekte nemogoče iz-
peljati brez izjemno učinkovite in sposobne občinske upra-
ve, ki ji v svojem pismu niste prizanesli z očitki in sodbo. 

Najprej moramo razumeti, da v Krškem živimo v zelo raz-
vejanem mestu, s kar tremi središči. Poslovno – obrtnim na 
vpadnici, urbaniziranim delom na Vidmu in starim mestnim 
jedrom za katerega potekajo številni projekti za ohranitev 
njegove identitete. V polnem teku je obnova Valvasorjeve-
ga kompleksa, ki bo skupaj z bodočo Valvasorjevo knjižni-
co, že obnovljeno Galerijo Krško in Dvorano v parku staremu 
mestnemu jedru vpeljala tisto vsebino, ki jo kulturno sre-
dišče zasluži, potrebuje in zavoljo nje živi. K lepši podobi 
mesta se Občina trudi prispevati tudi z vsakoletnim sofinan-
ciranjem obnove mestnega jedra, fasad in streh. Kmalu bo 
drugačna tudi Dalmatinova ulica pa tudi območje Zatona in 
parkirišč ob sedanji glavni cesti, ki bo s skorajšnjo umesti-
tvijo obvoznice dobila povsem drug značaj, okolica pa nove 
možnosti za razvoj. 

Naše mesto v tem delu uživa tudi ugled visokošolskega sre-
dišča, kjer uspešno delujeta Fakulteti za energetiko in lo-
gistiko, obe pa idealno združujeta potrebe gospodarstva in 
izzive prihodnosti v okolju, kjer delujejo pomembni ener-
getski subjekti.

Med zgodovinskimi projekti je prav gotovo tudi umestitev 
Hidroelektrarne Krško, z njo protipoplavna ureditev reke 
Save, rekreacijskih in športnih površin ob njej, izgradnja no-
vih mostov in že omenjene obvoznice, ki bo mesto razbre-
menila gostega prometa in zagotovo prispevala k novi ka-
kovosti življenja. 

Bodoči razvoj smo torej morali zastaviti na nekaj vogelnih 
kamnov, pa bi jih k temu lahko dodal še veliko več a zaklju-
čiva z dejstvom, da gre že pri naštetem za izjemen prispe-
vek k trajnostnemu razvoju naših krajev kar daje možnosti, 
da se še bolj približamo času, ko se bodo v naših načrtih lah-
ko uresničili tudi projekti za lepšo podobo mesta. Lahko je 
zaključiti, da je naša občina v tem obdobju izjemno investi-
cijsko naravnana, in da gradnja in pot do tako številnih ci-
ljev zahtevata svoje žrtve, pa tudi svoj čas in potrpljenje, 
da bi končna podoba lahko postala takšna kot si vsi želimo.  

Ob tem je prav, da ohranimo razumevanje, da ni Občina po-
klicana za vse. Kot lastniki hiš skrbijo za svoj dom in okolico 
so tudi stanovalci blokov, katerih pročelja omenjate v svo-
jem pismu, tisti, ki morajo odgovorno in v sodelovanju po-
skrbeti za podobo, ki jo njihov blok kaže navzven. Nekdanji 
dom upokojencev na Vidmu je tisti, ki moti vse nas. Po dol-
gotrajnih sodnih postopkih z Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve je Občina Krško konec leta 2008 le posta-
la lastnica, kar pomeni da lahko končno odloča tudi o nje-
govi usodi. Tako sledi njegova rušitev in ureditev v poslovno 
stanovanjski objekt, za kar že potekajo pogovori z investi-
torji, prav tako so pripravljene idejne zasnove za izvedbo. 
Naslednja točka, ki zahteva ureditev je kot pravite, žele-
zniška postaja v bližini. Ta je v pristojnosti Ministrstva za 
promet, kjer se Občina Krško že ves čas trudi, da bi odgo-
vorni pristopili k ustrezni ureditvi te neurejene točke. Nje-
na notranjost je do danes že dobila bolj urejeno podobo, še 
v tem mesecu pa se bomo ponovno sestali s pristojnimi na 
pogajanjih o ureditvi ostalih pripadajočih delov in peronov. 

Spoštovani gospod Špiler, v svojem pismu naše mesto primer-
jate tudi z drugimi slovenskimi mesti in naj vašemu vidiku 
dodam še svojega. Danes se na naših tleh, o gospodarski kri-
zi, ne govori tako intenzivno kot se je v 90. letih. Dovolim 
si trditi, da so k temu prispevale številne investicije, med 
njimi tudi uspešna ureditev poslovnih con, v katerih se še 
vedno odpirajo nova delovna mesta. Brez pravočasnih vla-
ganj v razvoj poslovnih površin in možnosti za nove investi-
torje bi bile verjetno danes razmere drugačne. Tudi s po-
močjo Občine smo v našo sredo privabili tuje investitorje in 
omogočili razvoj našim podjetnikom ter ustvarili zdrava je-
dra iz katerih lahko optimistično in z gotovostjo nadaljuje-
mo naprej. Pa je mar res povsod tako? Včasih je težko spre-
jeti odločitve, se odločati med »popularnimi projekti«, ki 
bi zaradi svoje vidnosti takoj želi svojo slavo in med tisti-
mi, katere vrednost znata oceniti le čas ali pa trezen pre-
mislek kako bi bilo, če se jih ne bi lotili. Veliko smo vlagali 
v gospodarstvo, v razvoj poslovne dejavnosti, da bi zagoto-
vili kakovostno življenje na dolgi rok. 

Razumem vašo skrb k podobi in izgledu občine v kateri ži-
vimo, a vsi vemo, da lahko pomembno k njej prispeva tudi 
odnos vsakega posameznika, njegova pripravljenost pospra-
viti pri svojem pragu. Lep zgled v našem mestu predstavlja 
društvo Zeleni krog, ki ob pripombah in predlogih za izbolj-
šave aktivno prispeva tudi z lastnimi akcijami za lepšo me-
stno podobo in prijaznejše življenje v njem. Takšnega so-
delovanja, društev in posameznikov, se veselim in ga je žal 
zelo malo prav v mestu Krško. 

Kaj storiti v svojem okolju za kakovost življenja ljudi, je 
vprašanje, ki si ga mora vedno znova zastavljati vsako vod-
stvo. Nosimo odgovornost pri odločanjih o javnih zadevah, o 
skupnem dobrem in o ciljih ter željah, ki naj bi obetale do-
bro prihodnost. Kot župan in kot poslanec sem z izvolitvijo 
prevzel odgovornost za našo prihodnost, in za to se bom v 
okviru svojih pristojnosti in svoje moralne zavezanosti za-
vzemal tudi v naprej. Čas volitev pa je vsakič znova tisti pre-
izkus, na katerem ljudje povejo ali si izpit tudi opravil. Naj 
nekaj o uspešnosti in zaupanju, pa tudi o tem, da se nimam 
česa sramovati, pove tudi to, da sem ga doslej opravil že tri-
krat. Na to sem ponosen. Pogosto pa je to edina zahvala in 
spodbuda, ki jo politiki dobimo pri svojem delu. 
 S�spoštovanjem,
� Franc�Bogovič,�župan

Zaključili sva zdravljenje na Otroškem oddelku brežiške bol-
nišnice, obe zdravi in zelo zadovoljni. Ni moč izreči besed 
hvale in pohvale vsem zaposlenim – zdravnikom, sestram in 
drugemu spremljevalnemu osebju! Deležni sva bili izjemne 
pozornosti, strokovne pomoči in profesionalne prijaznosti 
ter razumevanja, kar nedvomno pripomore k hitrejšemu oz-
dravljenju in dobremu počutju na oddelku. Vsi si želimo – ra-
zumljivo – čim prej domov, toda otroci so iskreni; znajo po-
vedati in izraziti zadovoljstvo o času, ki ga morajo prebiti v 
bolnišnici. Zatorej še enkrat veliko HVALA, da sva se lahko 
prepričali, kako prijazni so lahko „strici in tete v belem“.
 Elena�Škrobot�(14�mesecev)�
� in�mamica�Lidija�Vučajnk�Škrobot

Pohvala	in	zahvala	osebju	
Pediatričnega	oddelka

Občina	je	veliko	več	od	
odpadajočega	ometa	z	blokov	
Odgovor župana Franca Bogoviča na pismo Eduarda Špiler-
ja v Posavskem obzorniku številka 22/2009

Stroške pošiljanja krije založba!

Mesečevi kažipoti
Marjanca Kočevar

format 150 x 150 mm, 32 strani trda vezava

cena 9 €
Naročila:
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 NAGRADE:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 € 

Geslo prejšnje, 22/2009 številke: 

Z DOBRO VOLJO DO LEPEGA IZGLEDA

Nagrade, ki jih podarja FITNESS Požun, Senovo prejmejo:

1. nagrada: 3 x brezplačen obisk solarija prejme: 
Milena Kvenderc, Koprivnica 13, Koprivnica

2. nagrada: 5 x brezplačen obisk fitnesa prejme: 
Patricija Jazbinšek, NHM 19, Sevnica

3. nagrada: 2 x brezplačen obisk savne prejme: 
Robi Reberšak, Curnovec 40 c, Artiče

Geslo križanke pošljite do petka, 20.11.2009, 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

Bartog d.o.o. Trebnje, PE B.H.S., 
Trgovina z avtodeli Brežice

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Janja Žarn, Krško – dečka,
• Tanja Lakner, Zgornji 

Obrež  - dečka,
• Nena Udovič, Gazice  - 

dečka,
• Marina Komočar, 

Mihalovec  - deklico, 
• Darja Starič, Slovenska vas 

– deklico,
• Malsore Kolukaj, Krško – 

deklico,
• Marjanca Županc, Stranje 

– deklico,
• Antigona Krasniqi, 

Leskovec pri Krškem – 
deklico,

• Irena Žnideršič, Bukošek – 
deklico,

• Lidija Petrišič Colarič, 
Brestanica - deklico,

• Katarina Vogrin, Velike 
Malence - dečka,

• Đula Hadžipašić, Senovo – 
dečka,

• Anita Barborič, Zavinek – 
dečka,

• Andreja Lapuh, Krško – 
dečka, 

• Blaženka Župevc, Gorica 
pri Raztezu – deklico,

• Petra Krulc, Krško – 
deklico,

• Martina Kerin, Mali Trn – 
deklico,

• Nataša Bregar, Griže – 
deklico,

• Nataša Mlakar, Sevnica – 
dečka,

• Breda Trep, Gorica – 
dečka.

ČESTITAMO!

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

SOULFOOD Inc. 
& ZORAN MIŠIĆ

koncert, 
petek, 13.11., ob 20. uri

SNG Opera in balet Ljubljana
PICKO IN PACKO

balet za otroke, 
ZA RUMENI ABONMA IN IZVEN 
četrtek, 19.11., ob 17. uri

SNG Opera in balet Ljubljana
VESELA VDOVA

opereta, ZA MODRI ABONMA IN IZVEN
petek, 20.11., ob 19.30 uri

JURE TORI in 
EWALD OBERLEITNER

koncert
torek, 24.11., ob 18. uri,

Klub KDK

LOČE PRI DOBOVI – 18. oktobra so vaščani Loč bučno spreje-
li svoje zlate godbenike in srebrne možoretke, ki so se vrnili 
iz španske Santa Susanne, kjer so se udeležili mednarodne-
ga tekmovanja pihalnih orkestrov in mažoretk. Ob prihodu 

so jim pozdravne misli namenili brežiški župan Ivan Molan, 
v imenu KS Dobova je spregovorila Branka Stergar, v ime-
nu Ločanov pa Vlado Guček. Za topel sprejem se je zahvalil 
predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Loče Damjan Ška-
ler. Zbrani pa so se zadržali ob pogostitvi ter ritmih ansam-
bla Bend zadja šansa. Za naš časopis pa je Škaler še pove-
dal, da je bilo tekmovanje organizirano v treh kategorijah 
in sicer koncertnem, figurativnem korakanju in predstavitvi 
mažoretnih skupin. Udeležilo se ga je 12 skupin iz Danske, 
Italije, Francije, Španije, Kanarskih otokov in Slovenije. Di-
rigentsko palico ločkih godbenikov vihti Daniel Ivša, mažo-
retke pa vodi Maja Frigelj. �M.�K.�M. 

Ločki	godbeniki	zlati,	
mažoretke	srebrne

Mažoretke�in�godbeniki�so�na�sprejem�navdušeno�
prikorakali.

Sara Kostevc iz Koprivnice 
bi lahko počitnice, ki so za 
nami, iz krompirjevih prei-
menovala v korenčkove. Na 
Veterniku je namreč izpuli-
la tale dva velikana - eden 
tehta 1,7 kg, dolžina kore-
na je 30 cm, obseg na vrhu 
pa 35 cm. 

Korenje,	da	te	kap!
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AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA 

Prodam, nujno, Clio zadnji model 
1,2, 16 V, 5 vrat, letnik 2007, pre-
voženih 6000 km, dodatna oprema, 
cena 8.100 €. Tel.: 051 706 496

Prodam terenski Hyndai Tuscon 
4x4, diesel, letnik 2005, prevoženih 
62.000 km, veliko dodatne opreme. 
Tel.: 041 746 779

Prodam Hyundai Lantro, 1,6 GLS, 1. 
registracije 1999, prevoženih 199.000 
km, dobro ohranjena, reg. do 4/10, 
cena 1.300 €. Tel.: 041 356 987

Prodam Mercedes 190 D, l. 1993, 
ohranjen, zimska oprema. 
Tel.: 070 263 892, po 15. uri

Prodam Golf 1.4, l. 1995, 130.000 
km, odlično ohranjen, zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam Clio Storia sport, l. 2006, 
1,2, 16 V, prevoženih 39.000 km, 
cena 5.500 €. Tel.: 031 548 247

Prodam Peugeot – expert, l. 2000, 
180.000 km, kovinsko moder, 8 sede-
žev, vsa oprema, odlično ohranjen. 
Tel.: 041 913 715

Prodam Peugeot 206, bencin 1,4, 75 
km, letnik 2003, prevoženih 110.000 
km, klima, zelo dobro ohranjen. 
Tel.: 040 577 383

Prodam Opel Corso, l. 96/12, bele 
barve, 5 vrat, prevoženih 137.000 
km, reg. do 6.7.10, cena 800 €. 
Tel.: 040 292 561

Prodam Ford focus 1.8 TDDI, l. 2003, 
zimske pnevmatike, radio s tv spreje-
mnikom. Tel.: 041 581 426

Prodam Mercedes c 200 D, l. 1994, 
185.000 km, 55 kw, registriran do 
6/10, ABS, centralno zaklepanje, do-
bro ohranjen. Tel.: 041 860 260

Prodam Suzuki Swift Sedan, 1,3 GW, 
l. 1995, moder, 5 vrat, prevoženih 
145.000 km, reg. do 22.8.10, 1. la-
stnik, cena 1.000 €. Tel.: 041 227 024

Prodam VW Golf, l. 2006, črne ali 
sive barve, 4 motion, 2,0 diesel, 1. 
lastnik, prevoženih 64.000 km, lepo 
ohranjen. Tel.: 041 734 859

NEPREMIČNINE 

Prodam 2 sobno stanovanje na Cesti 
4. julija 48 v Krškem, 51,78 m2, po 
1140 €/m2, notarja in davek se plača 
od kupnine. Tel.: 07 49 77 003 

V Brežicah oddam v najem opremlje-

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

no 2 sobno stanovanje, 58 m2. 
Tel.: 041 657 554

S 1. januarjem 2010 oddam v najem 
za daljše obdobje 3 sobno stanova-
nje na Papirniški ul. in prodam MB 
308D Furgon, l. 91. Tel.: 041 281 536

Na Čelah (krški okoliš) prodam vino-
grad 22 a, z vodo in elektriko v po-
slopju, ob asfaltni cesti. 
Tel.: 07 49 63 417

Prodam vinsko klet z bivalnim pro-
storom in vinogradom na Stankovem, 
k.o. Čatež, z opremo za bivanje in 
obdelavo ter navadni štedilnik s pe-
čico in kotličkom za vodo, dimnik de-
sno Tel.: 041 217 970 

Prodam 20 a vinograda, nasad franki-
nje, črnine in laški rizling, cena 2000 
€, Golek pri Krškem. Tel.: 031 704 951

Prodam vinograd, 320 trt z manj-
šim hramom in gozdom, urejen do-
voz, lepa lega, Javrovec – Sromlje ter 
otroško gorsko kolo za 8-12 let, 70 €. 
Tel.: 041 223 106 

Prodam zemljišče 11,5 a, k.o. Loče, 
v postopku spremembe namembnosti 
v gradbeno, v bližini hiš, komunalij, 
asfalta. Tel.: 07 45 22 056, po 16. uri. 

Oddam lepo ohranjeno leseno gospo-
darsko poslopje 6x10 m, demontaža. 
Tel.: 070 896 494 

Oddamo lokal v Brežicah – bar Bizelj-
ska klet. Tel.: 041 959 467 

KMETIJSTVO, ŽIVILA , LES

Prodam traktor Zetor 6011, l. 1983, 
s prednjim nakladačem, ohranjen, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 791 479 

Prodam traktor Zetor 6245, l. 1987, 
2234 h, dobro ohranjen, Kapele. 
Tel.: 040 750 374 

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

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

Prodam bukova in gabrova drva, 
odojke, svinje za zakol ter telička 
cca. 140 kg. Tel.: 041 576 801

Prodam suha, kratko žagana bukova 
drva ter parcelo v izmeri 14 a v bliži-
ni Čateških toplic. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam metrska drva, 15 m3, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 258 989 

Prodam mešana metrska drva, mo-
žna dostava. Tel.: 031 780 779 

Prodam hruškove deske, debeline 
3 cm, cca. 1 m3, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 740 061 

Prodam drva za štedilnik ali central-
no, možna dostava. Tel.: 041 717 760 

Kupim do 20 m3 hrasta. Tel.: 041 
915 707 

Prodam hrastove plohe 1,2 m3, suhi, 
cena 500 €. Tel.: 051 314 389 

Prodam domači jabolčni kis iz sorte 
boskopski kosmač, odlične kvalitete. 
Tel.: 07 49 75 482 

Prodam mošt gamay, žganje sadjevec 
in jedilni krompir. Tel.: 041 859 198 

Prodam rdeče vino, letnik 08, cena 
0,80 €/l, nad 100 l podarim 10 l ja-
bolčnega kisa. Tel.: 041 813 074 

Prodam rdeče in belo vino, cena po 
dogovoru ter stanovanjsko hišo na 
lepi lokaciji. Tel.: 051 618 345 

Prodam cviček in belo vino, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 61 930 

Prodam mlado vino modra frankinja 
in mešano rdeče, zelo kvalitetno, 
možna dostava. Tel.: 031 308 187 

Prodam mlado vino, belo mešano – ri-
zling, pinot, muškat in rdeče mešano 
z frankinjo, cena 1 €/l. 
Tel.: 041 720 308 

Prodam žganje sadjevec 4 €/l ter 
mošt bel in rdeč-frankinja, cena 0,80 
€/l. Tel.: 031 730 401 

Prodam sadjevec iz tepk, cena 4,5 
€/l. Tel.: 031 297 579 

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

Prodam 1200 kg lanske koruze v zr-
nju, sušene v koruznjaku, po 0,15 €. 
Tel.: 07 49 67 545 

Prodam koruzo v zrnju, slamo v koc-
kah in zajce za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 222 350 

Prodam silažne bale, seno v kockah 
in metrska drva. Tel.: 041 809 074 

Prodam ječmen in oves, cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 67 874 

Prodam jedilni krompir, sorte desire, 
ajdo, ajdovo moko, koruzo, ječmen 
ter suhe borove plohe 5 in 8 cm. 
Tel.: 031 845 064 

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

Prodam letošnja orehova jedrca, do-
mače sorte. Tel.: 051 661 350 

Sprejemam naročila za domač špeh, 
za december ter prodam rdeče vino 
in modro frankinjo, integrirane pri-
delave. Tel.: 031 786 861 

Prodam orehova jedrca, vrste elit. 
Tel.: 031 391 372 

Prodam 2 kg suhih gob in več različ-
nih košev. Tel.: 041 772 283 

Kupim 1-3 kg suhih belih čistih buč-
nih pešk. Tel.: 040 523 285 

Prodam točilnik za med, 3 satnike 
panje 10 až - 10 kosov in ostali čebe-
larski pribor. Tel.: 041 729 998

Prodam 3 nadstropno kletko za zajce 
s centralnim napajanje, s 3-kotilniki 
in 14 kletk. Tel.: 07 49 75 021 

Prodam cisterno za vino 170 l ter ža-
gan les 2x630, 3X240, 20/18 cm in 4 
pante. Tel.: 041 527 195 

Prodam utico za pse, iz bosank, s 
pregrado, vgrajeno steklo, izolira-
no, dvižni pokrov. Tel.: 07 49 64 109 

Prodam novo pasjo uto, pokrito s te-
gulo, cena 250 €. Tel.: 031 488 932, 
po 19. uri. 

Kupim elek. mlin za grozdje, inoks, 
tehnično brezhiben. Tel.: 07 49 20 657 

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam otroško opremo, voziček, 
zložljivo previjalno mizo z banjico, 
avtosedež 9-19 kg, stajico, plenice 
9-20 kg, nekaj obutve in oblačil do 
vel. 86. Tel.: 070 894 349

Prodam dva ohranjena avtosedeža 
Brevi 9-18 kg ter jogi 120x70, kot 
nov. Tel.: 040 624 239

Ugodno prodam doma narejeno pre-
vijalno mizo s funkcijo omare, mere 
68x63 cm, cena 50 €. 
Tel.: 041 265 381 

Prodam otroški voziček Quinny Fre-
estyle, odlično ohranjen, 140 kom 
modul opeke (29x19x19) in 150 kom 
(50x29x10) po 0,4 in 0,8 €. 
Tel.: 031 866 698 

Ugodno prodam ovalno mizo 160x100 
in 6 stolov. Tel.: 041 233 229, popol-
dne. 

Prodam pohištvene elemente za 
dnevno sobo, nizke, temnordeče. 
Tel.: 07 49 63 110

ŽIVALI

Prodam odojke od 20 do 30 kg. 
Tel.: 07 49 56 009 

Prodam odojke od 20 do 25 kg. 
Tel.: 041 251 661

Prodam pet odojkov po 30 kg, linija 
12. Tel.: 041 385 653 

Prodam odojke, od 25 do 35 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 65 454 

Prodam odojke od 30 do 35 kg, hra-
njene z domačo hrano, primerne za 
zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 796 019 

Prodam dva 180 kg mesnata prašiča, 
krmljena z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 69 474 

Prodam prašiče, težke od 110 do 140 
kg, primerne za zakol in koruzo v zr-
nju. Tel.: 031 429 840 

Prodam prašiča, težkega okoli 200 
kg, cena po dogovoru, in mlado vino, 
cena 0,80 €/l. Tel.: 040 577 552 

Prodam dva prašiča, 200 kg, domača 
hrana. Tel.: 07 49 67 528 

Prodam več prašiče, od 25 do 40 kg. 
Tel.: 07 49 67 013, po 18. uri. 

Prodam prašiča, težkega 70 kg, hra-
njenega z domačo hrano, primeren 
za pleme. Tel.: 040 802 506

Prodam dva prašiča od 200 do 250 
kg in enega 130 kg. Tel.: 040 933 911

Prodam dva prašiča, težka od 130 
do 150 kg, žrebeta za zakol s papirji, 
trte na rasti, stare 50 let ter sadjevec 
in cviček. Tel.: 031 209 951 

Prodam dva prašiča za zakol, težka 
od 150 do 180 kg, krmljena z domačo 
hrano, možen zakol pri nas. 
Tel.: 041 581 492 

Prodam prašiča za zakol, hranjen z 
domačo hrano, možen zakol, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 338 819 

Prodam dva prašiča, težka 30 kg. 
Tel.: 031 741 437

Prodam dve svinji, okrog 300 kg, dva 
prašiča okrog 200 kg in dva prašiča 80 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 57 258 

Prodam prašiča, težka 130 in 200 kg, 
hranjena s kuhano hrano. 
Tel.: 041 229 949 

Prodam prašiča cca. 250 kg ter belo 
in rdeče vino, bizeljski okoliš. 
Tel.: 031 466 504 

Prodam prašiča, težka okoli 100 in 
120 kg, krmljena z domačo hrano. 
Tel.: 041 745 368 

Telico simentalko, brejo v 9 mesecu, 
mirna, zelo lepa, težka 700 kg, pro-
dam ali menjam za bikca od 200 do 
300 kg. Tel.: 041 243 809

Prodam telico limuzin, staro 21 me-
secev, primerno za nadaljnjo rejo, 
cena po dogovoru. Tel.: 031 368 634 

Prodam dve plemenski telici, breji 8 
mesecev, siva ali simentalka. 
Tel.: 07 49 62 806 

Prodam telico simentalko, staro 10 
dni. Tel.: 031 304 193 

Prodam telico za zakol, staro 18 me-
secev, cvičkov mošt in krompir desi-
re. Tel.: 051 870 909 

Prodam telički simentalki, eno stara 
4 mesece, druga dva tedna. 
Tel.: 041 521 204

Prodam kozlička in kozo, stara 5 me-
secev, za pleme ali zakol. 
Tel.: 041 893 733 

Prodam dva bela kozlička, stara 4 
mesece, brez rogov, od koz molznic, 
primerna za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 712 976 

Prodam bikce, stare od 11 do 50 dni. 
Tel.: 031 868 337 

Prodam bikca limuzin, težkega 160 
kg. Tel.: 07 81 88 063 

Prodam bikca ls, starega tri tedne, 
cena po dogovoru. Tel.: 051 306 556

Prodam dva bikca simentalca, težka 
od 280 do 300 kg. Tel.: 031 212 160

Prodam bikca simentalca, starega 6 
mesecev, ekološka reja ter telice si-
mentalke, stare 4, 6 in 7 mesecev. 
Tel.: 031 880 657 

Prodam bikca simentalca in mlado 
vino cviček. Tel.: 031 214 860 

Prodam meso mladega bika. 
Tel.: 041 862 049 

Prodam domače race. 
Tel.: 031 693 355 

Prodam enoletnega hišnega zajčka. 
Tel.: 040 143 022

Prodam mladičke pudlje, pritlikave, 
črne in svetlo rjave, domača vzreja, 
cepljeni, zdravi, živahni. 
Tel.: 031 461 013

Prodamo prijazne psičke beagle, 
tribarvne, čistokrvne, prevzem sre-
di novembra. Tel.: 031 648 719, po 
16. uri. 

Podarim dva prisrčna psička in eno 
psičko, majhne rasti, navajene čisto-
če, pridni, zelo učljivi, primerni za 
stanovanje. Tel.: 031 812 777

RAZNO

Kupim original igrice za playstation 
2, resni nujno kličite. 
Tel.: 070 827 910

Prodam komplet računalnik, elek-
trični radiator in peč Emo, na nafto. 
Tel.: 07 47 78 069 

Prodam TV. Tel.: 040 768 039, po 
15. uri

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice
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Vaš oglas v tem 
časopisu
bo videlo 

49.000 
bralcev!

Pokličite tel.:
07 4905 780

marketing@posavje.info

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

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

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

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

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

Naročila malih oglasov sprejema-
mo najkasneje tri dni pred obja-
vo, t.j. vsak ponedeljek pred izi-
dom časopisa, na naslovu: Posavski 
obzornik, Trg M. Gubca 3, 8270 
Krško.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas dalj-
ši od 20 besed, ga bomo skrajšali. 
Pridržujemo si pravico spremembe 

Prodam kovinsko cisterno za kurilno 
olje 2400 l, z vso opremo. 
Tel.: 051 831 293 

Prodam nov varilni aparat CO2, Mig 
170, Iskra var, nova jeklenka in nov 
kolut varilne žice. Tel.: 031 749 375 

Kupim kosilnico BCS-127, brez mo-
torja, prodam trofazni kovinski cir-
kular in trofazni elek. motor 10 KW. 
Tel.: 041 552 915 

Kupim dobro ohranjen mulčar Ino 
kladivar 130. Tel.: 070 827 952 

Prodam rotacijsko kosilnico 165 na 
dva bobna. Tel.: 051 853 179 

Prodam dvobrazdni plug, nastavljiv 
od 12´ do 16´, na vzmeti. 
Tel.: 031 843 282 

Prodam enobrazdni plug in garažna 
vrata. Tel.: 040 796 143 

Prodam samonakladalko, starejšo, 
puhalnik, ličkalnik ter 2 porodna bo-
ksa za prašiče, nova. 
Tel.: 07 49 67 725 

Prodam kotni prenos za trosilec hle-
vskega gnoja Sip. Tel.: 041 859 198 

Prodam tridelne klinaste brane za 
traktor, pomični dvobrazdni plug 10’ 
batuje, ter prešo na kamen, staro 100 
let. Tel.: 031 727 045 

Prodam kosilnico BCS, dizel 127, niz-
ka kolesa, staro 12 let. 
Tel.: 051 655 514 

Blagajno -trezor, samostoječo, težko 
več 100 kg, prodam. 
Tel.: 041 726 094 

Prodam cvrtnik Tefal prissima, nov, 
nerabljen, prodam po polovični ceni. 
Tel.: 031 688 098 

Prodam tuš kad 90x90, Kolpa san, 
nova, nevgrajena, cena 60 €. 
Tel.: 064 110 608 

Prodam novo, zapakirano masažno 
tuš kabino, 20 % ceneje, vsi dodatki. 
Tel.: 040 990 744, po 16. uri. 

Prodam mešalec za mešanje mesa ali 
testa, inoks, enofazni, 75 l, na pre-
kuc, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 645 488 

Poceni prodam opečnato strešno 
kritino, temno rjavo, glazirano, cca. 
250 m2. Tel.: 040 798 979 

Prodam opaž 1. kvalitete, cena 6 € 
m2, druge kvalitete 4,3 €, brune vseh 
dimenzij, 1. kvaliteta od 7,2 € dalje, 
druga od 5,5 € dalje, cena s prevo-
zom. Tel.: 040 624 123 

Prodam nova notranja vrata s podbo-
jem in steklom, 200x95 cm, kvalite-
tna, cena po dogovoru. starejše smu-
či 165 cm. Tel.: 031 298 906 

Kovinostrugarso stružnico zamenjam 
za rabljen registriran in dobro ohra-
njen avto. Tel.: 031 815 470 

Odkupim dobro ohranjen gašperček. 
Tel.: 031 334 634 

Prodam zimske pnevmatike M+S, 
sava S3, 155-70-R13, 5 mm profila, 
cena 15 €/komad. Tel.: 041 565 089

Prodam 4 zimske pnevmatike, dve le-
tni za Fiat Uno, vse na platiščih. 
Tel.: 041 976 573 

Prodam zimske pnevmatike M+S z 
jeklenimi platišči, 165-70-13, vože-
ne eno leto in podarim zimske pnev-
matike z jeklenimi platišči 155-75-
13 ter dve letni. Tel.: 031 673 441 

Prodam 4 zimske pnevmatike na pla-
tiščih, 185-65-14, rabljene eno sezo-
no, Veliki kamen. Tel.: 041 833 946 

Prodam zimske pnevmatike Sava 
eskimo M+S, 175-70-R13. Tel.: 031 
391 623, po 17. uri. 

Prodam pnevmatike Nokian Radim s 
platišči, 205-55-R16, 91 in 94 H, malo 
rabljene. Tel.: 051 382 118 

Zamenjam avtomobilska vrata Reno 
5 za navaden avtoradio. 
Tel.: 031 607 878 

Prodam zastekljena okenska kri-
la termopan, 110x110 cm, ugodno. 
Tel.: 041 626 095 

Prodam cca. 220 l akvarij v črni oma-
rici. Tel.: 051 390 577 

Zaradi selitve prodam tapison 
3,75x3,50. Tel.: 070 317 904 

Prodam novo diatonično harmoniko 
Tolar B,ES, AS, 37+3 gumbi ter mošt 
modre frankinje in žametne črnine. 
Tel.: 041 439 908 

Prodam novo božično-novoletno de-
koracijo, razne okraske, girlande, 
venčke, angelčke, jaslice, namizne 
dekorativne prte, cena 2-7 €. 
Tel.: 041 542 910

Kupim Poni ekspres Puh in albume z 
znamkami. Tel.: 070 894 344 

Prosim, če mi podarite otroško kolo 
za punčko, staro 10 let. 
Tel.: 031 278 738 

STIKI

Stiki: 49-letni, VŠI, ločen, upokojen, 
želi spoznati žensko s kmetijo, obr-
tjo ali samo upokojenko z lastnim do-
mom. Tel.: 051 668 194

Stiki: Če si osamljen, urejen, se ogla-
si 46-letni vdovi, mamici dobrih la-
stnosti. Tel.: 031 594 958 

Stiki: 42-letni fant želi spoznati pri-
jetno, urejeno žensko, mamico, za 
prijateljevanje, srečanja, možna re-
sna veza. Tel.: 070 702 924 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFOKAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 12. in 25. novembrom

Četrtek, 12. 11.
• od 7.00 do 17.00, štart in cilj na Glavnem trgu v Sevnici: 

»Od zore do mraka« - kolesarjenje po občini Sevnica
• ob 9.00 na Trgu svobode v Sevnici: položitev venca pri spo-

meniku NOB v Sevnici, ob 9.30 na Glavnem trgu v Sevnici: 
položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sev-
nici, ob 10.00 v Lekos Galeriji Ana: slavnostna seja Zdru-
ženja borcev za vrednote NOB Občinskega odbora Sevnica

• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: »Z roko v roki 40 let« 
- kulturna prireditev

• ob 17.00 v MC Brežice (začasna lokacija): otroška predsta-
va „Kekec in Bedanec“

• ob 18.00 v kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo: za-
ključna prireditev izbora Najlepši vrt in balkon Posavja 2009

• ob 18.00 v sejni sobi UE Brežice: otvoritev območne razsta-
ve fotografij v spomin fotografu Blažu Mirtu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predavanje Daria Cortese-
ja „Čaji“

Petek, 13. 11.
• ob 15.00 v Kulturni dvorani Šentjanž: srečanje prostovolj-

cev Rdečega križa občine Sevnica
• ob 18.00 v MC Sevnica: kuharska delavnica Matjaža Kološe 

„Doma pripravljeni sladki in slani namazi“
• ob 18.00 v Kulturni dvorani Blanca: »Blanška razglednica« 

- kulturno družabna prireditev
• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalna delavnica 
• ob 19.00 v Mestni hiši Brežice: prireditev „Kultura pitja vina“
• ob 20.00 v KD Krško: koncert Soulfood & Zoran Mišić

Sobota, 14. 11.
• ob 9.00 pri železniški postaji v Sevnici: odprtje »Krkine pla-

ninske poti« Sevnica-Lisca
• ob 9.00 v Športni dvorani Sevnica: nogometni turnir za mlaj-

še in starejše dečke do starosti 12 let 
• ob 9.30 v Športnem domu Sevnica: hitropotezni šahovski 

turnir za pokale Milana Majcna
• ob 10.00 v MC Brežice (začasna lokacija): živ žav 
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalna delavnica 
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Anina delavnica 
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj 
• ob 10.00 v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica: sre-

čanje izgnancev in beguncev 1941-45 občine Sevnica
• ob 15.00 pri cerkvi na Topolovcu: uradna predaja obnovlje-

nega vodohrana Topolovec v uporabo
• od 17.00 dalje v šotoru na Bizeljskem: martinovanje z an-

samblom Vagabundi
• ob 17.00 pod ogrevanim šotorom v Gadovi peči: martino-

vanje „Jesen v Gadovi peči“
• ob 19.00 v Lutrovski kleti Sevnica: koncert seksteta klari-

netov Glasbene šole Celje
• ob 19.00 v restavraciji Štefanič v Brežicah: martinovanje 

z Brežiškimi flosarji

Nedelja, 15. 11.
• ob 9.00 pri Gostilni Janc na Studencu: tradicionalni vino-

gradniški pohod s Studenca na Primož 
• ob 9.00 v Športni dvorani Sevnica: zaključni turnir v ma-

lem nogometu
• ob 16.00 v Športnem domu Sevnica: 5. Martinov koncert 

in 25 let ansambla Franca Ocvirka

Ponedeljek, 16. 11, do petka, 20. 11.
• od 10.00 do 16.00 v Trubarjevem domu upokojencev Loka 

pri Zidanem Mostu: dnevi odprtih vrat 

Torek, 17. 11.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Mete Tav-

čar „Skrivnost povezanosti med možem, ženo in otroci“

Sreda, 18. 11.
• ob 10.00 v Kulturni dvorani Sevnica: 3. mednarodni po-

svet »Logistika v kmetijstvu«
• ob 17.00 v ETrŠ Brežice: okrogla miza „Donatorstvo in 

sponzorstvo nevladnim organizacijam“
• ob 17.30 v ETrŠ Brežice: MC štorklja – gledališka igra in 

strokovno predavanje „Mladostnik v krizi“ 

Četrtek, 19. 11.
• ob 17.00 v mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: otroška predstava „Mineštrala“
• ob 17.00 v KD Krško: balet za otroke „Picko in Packo“
• ob 17.00 v telovadnici OŠ Raka: kulturna prireditev v po-

častitev 30-letnice delovanja vrtca Raka
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: potopisno predavanje Urške 

Andrejc o Mongoliji
• ob 18.00 v galeriji na gradu Sevnica: »Dotik narave« - fo-

tografska razstava avtorja Dušana Klenovška

Petek, 20. 11., do sobote, 28. 11.
• v odpiralnem času Knjižnice Sevnica: teden brezplačnega 

vpisa za novovpisane člane

Petek, 20. 11.
• ob 11.00 na OŠ Sava Kladnika Sevnica: »Moj kraj, moja ob-

čina« - predstavitev raziskovalnih nalog s področja turizma
• ob 15.30 pri Vinski kleti Mastnak: predaja obnovljenega 

vodovoda Dolna-Sevnica v uporabo
• ob 17.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev zbornika 

„55 let za srečnejše otroštvo“
• ob 19.00 v sejni sobi KS Brestanica: bralna urica za ljubi-

telje poetične besede
• ob 19.00 v MC Krško: potopisno predavanje
• ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: jesenski koncert s 

prijatelji
• ob 19.30 v KD Krško: opereta „Vesela vdova“
• ob 19.30 v SMC Sevnica: gost meseca – Jože Možina

Sobota, 21. 11.
• ob 10.00 v MC Brežice (začasna lokacija): živ žav 
• ob 10.00 v OŠ Raka: ustvarjalne delavnice 
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: delavnica risanja in slikanja 
• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj
• ob 10.00 v ETrŠ Brežice: predstavitev nevladnih organiza-

cij, ob 12.00: konferenca posavskih nevladnih organizacij
• od 11.00 dalje v vinski gorici Bočje: dan odprtih vrat hra-

mov in zidanic 
• ob 17.00 v gasilskem domu na Telčah: »Domači praznik« 

- kulturno družabna prireditev
• ob 18.00 v Športnem domu Sevnica: »Ohranimo iskrice v 

očeh« - dobrodelna prireditev z uprizoritvijo gledališkega 
spektakla Rokovnjači

Nedelja, 22. 11.
• ob 15.00 v Prosvetnem domu Brežice: 17. dobrodelni kon-

cert Župnijska Karitas Brežice „Klic dobrote!“
• ob 16.00 v Zadružnem domu na Bizeljskem: 11. dobro-

delni koncert Župnijske Karitas Bizeljsko

Ponedeljek, 23. 11., do petka, 27. 11.
• od 8.00 do 14.00 v Varstveno delovnem centru Sevnica: 

teden odprtih vrat 

Torek, 24. 11.
• ob 17.00 v MC Sevnica: cvetličarska delavnica
• ob 18.00 v klubu KD Krško: koncert Jureta Torija in Ewal-

da Oberleitnerja
• ob 18.00 v Ribiškem domu RD Sevnica pri ribniku Loke v 

Zavratcu: »Revitalizacija reke Mirne« - okrogla miza

Sreda, 25. 11.
• ob 14.00 v Domu upokojencev Sevnica: praznovanje 

30-letnice in predaja namenu prenovljenih prostorov
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica

-  izdelava, barvanje 
in obnova vseh vrst fasad

- talne obloge
-  ureditev dvorišč
-  adaptacija starejših 

stanovanjskih hiš
-  svetovanje

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

tel.: 051 814 104
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Neviodunum, ki ima sedež v 
Krškem in želi delovati šir-
še posavsko, je to prva na-
tisnjena knjiga iz Sevnice. 
Župan Ocvirk pa je v svojem 
kratkem nagovoru pohva-
lil izjemno plodovito delo 
mladega ustvarjalca in raz-
iskovalca sevniške preteklo-
sti Oskarja Zorana Zeliča ter 
čestital Zavodu Neviodunum 
za pogumno založniško de-
janje.
� Smilja�Radi,�
� foto:�Ljubo�Motore

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

Knjiga, ki je razdeljena na 
pet poglavij, je zanimiv zgo-
dovinski prikaz življenjske-
ga utripa kraja od leta 1897 
do današnjih dni (pri tem so 
nekateri podatki prvič ob-
javljeni). Pri opisno boga-
tem besednem in slikovnem 
gradivu je z velikim izbo-
rom razglednic in dokumen-
tov sodeloval tudi izkuše-
ni sevniški fotograf, kronist 
in ljubitelj domoznanstva 
Ljubo Motore ter nekate-
ri drugi zbiralci in instituci-
je - tako je na enem mestu 
zbranih ter po kronološkem 
razvoju kraja urejenih preko 
200 razglednic z motivi Sev-
nice in Šmarja. Na predsta-
vitvi knjige »Sevnica – sto-
letje na razglednicah« je 
pogovor z avtorjem na zelo 
prisrčen način vodila Jožica 
Prah. Za glasbeno spremlja-
vo ob ogledu projekcije raz-
glednic iz že omenjene knji-
ge je z igranjem na kitaro 
skrbel Zoran Košir, s kate-
rim je pevka Carmen poskr-
bela tudi za nežen glasbeni 
uvod v zelo zanimiv in bogat 
literarni večer. 

S prijaznim nagovorom v 
predstavitev vsebine za Sev-
ničane vsekakor pomembne 

Lokal ob reki Krki je bil na-
mreč prijetno prizorišče v 
seriji jesenskih predstavi-
tev knjižnih novosti založ-
be Neviodunum, ki pa jo je 
tokrat vodila Bojana Kunej. 
Urednik Silvester Mavsar je 
zbranim poslušalcem v do-
lenjski metropoli predsta-
vil program posavske založ-
be in orisal dolgoletno dobro 
sodelovanje s pesnico, ki je 
zatem ob kitarski spremlja-
vi Gorana Bilbije prebrala po 
nekaj pesmic iz vsakega iz-
med ciklov v knjižici.

Že naslovi Novoletne, božič-
ne, velikonočne, Razgledni-
ce, Osebni prazniki, Ljube-
zen ter Slovo, izguba, ločitev 
pojasnijo namen teh prilo-
žnostnih verzov in misli, ki 
so bile najprej namenjene 
avtoričinim sorodnikom, pri-

Sevnica	–	stoletje	na	
razglednicah

»Kažipoti«	za	praznike	in	
druge	priložnosti

SEVNICA - V do zadnjega kotička zasedeni sevniški Lekos galeriji Ana je po-
tekala 5. novembra predstavitev nove knjige izvrstnega poznavalca sevniške 
preteklosti Oskarja Zorana Zeliča z naslovom »Sevnica – stoletje na razgle-
dnicah«, ki je izšla pri posavski založbi Neviodunum. 

knjige sta sodelovala urednik 
založbe Neviodunum Silve-
ster Mavsar in župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. 
Mavsar je ob tem povedal, 
da je sevniška knjiga razgle-
dnic že druga v zbirki »Sto-
letje na razglednicah« in se 
tako pridružuje prvi knjigi 
krških razglednic, obema pa 
se bo čez leto dni pridružila 
še brežiška. »Vsak izid knji-
ge je praznik, izid te sevni-
ške knjige je praznik na kva-
drat!« je dejal. Za založbo 

Avtor�knjige�Zoran�Zelič�in�moderatorka�pogovora�
Jožica�Prah.V�prvi�vrsti�levo�sedijo:�urednik�založbe�
Neviodunum�Silvester�Mavsar,�podžupanja�občine�
Sevnica�Breda�Drenek�Sotošek,�direktorica�KŠTM�
Sevnica�Mojca�Pernovšek�in�Ženja�Zelič.

NOVO MESTO - Številna in dobro razpoložena družba je v oktobrskem večeru 
v gostišču na Loki z zanimanjem prisluhnila verzom iz nove knjižice Marjan-
ce Kočevar – Mesečevi kažipoti.

Pesnica�Marjanca�Kočevar�in�kitarist�Goran�Bilbija
jateljem in kolegom, zdaj 
pa jih je namenila tudi vsem 
drugim, ki bi jih utegnili po-
trebovati ob različnih prilo-
žnostih. Kot so se strinjali 

tudi obiskovalci novomeške 
prireditve, bo še posebej do-
brodošla za darila v predpra-
zničnem času.
� P.�B.

Knjige založbe Neviodunum so na voljo tudi na 
naslednjih prodajnih mestih v Posavju:

Krško: Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, Krško
Brežice: DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, Brežice

Sevnica: LEKOS - Papirnica METKA, Glavni trg 27, Sevnica


