
KRŠKO - Policijsko veteransko društvo Sever Posavje je v 
počastitev 20. obletnice akcije Sever v Kulturnem domu Kr-
ško v torek na ogled postavilo razstavo „Človeka nikar...“, 
v petek, 27. novembra, pa ob 18. uri prirejajo še sveča-
no akademijo. Osrednja slovesnost Združenja Sever bo v 
nedeljo, 30. novembra, ob 20. uri v Cankarjevem domu.

Razstava predstavlja dejavnost policije v času boja za sa-
mostojno Slovenijo, od 1. decembra 1989 oz. preprečitve 
t. i. mitinga resnice do 26. oktobra 1991, ko je zadnji vojak 
JLA zapustil Slovenijo. Razstava Muzeja slovenske policije je 
od leta 1994 že 39. na poti po Sloveniji z namenom, kot je 

dejala njena avtorica mag. Biserka Debeljak, da seznanijo 
mlade, da je vojna bila, in opozorijo šolsko ministrstvo, da 
ustrezno dopolni učbenike. 

Na območju Posavja so imeli domači  miličniki ob pomoči 
Maribora in Murske Sobote nalogo, da  mitingaše zaustavijo 
na železnici v Dobovi in na cesti v Krakovskem gozdu in po 
besedah predsednika posavskih veteranov Vlada Bezjaka je 
bila to „generalka“ za dogodke, ki so sledili. Posavsko zdru-
ženje danes šteje 392 članov in članic, v 15 letih delovanja 
pa so po posavskih občinah postavili 10 spominskih obeležij. 
� S.�Vahtarič

SENOVO – Pred 14 dnevi se 
je z zaključno prireditvijo 
v Domu XIV. divizije na Se-
novem končala večmesečna 
akcija uredništva Posavske-
ga obzornika „Najlepši vrt in 
balkon Posavja 2009«. Stro-
kovna komisija, ki so jo se-
stavljale krajinska arhitektka 
Vesna Zakonjšek, profeso-
rica na Šoli za hortikulturo 
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»Nekdo namensko zavira gra-
dnjo verige hidroelektrarn z 
vrivanjem Nature 2000 na to 
območje,« je bil do vlade 
oster predsednik Odbora za 
HE na spodnji Savi Niko Ga-
leša. »To ni projekt Posavja, 
ampak Republike Slovenije. 
Posavje ne potrebuje hidroe-
lektrarn, potrebuje le zaščito 
pred poplavami,« je še dodal 
Galeša, odnos Ministrstva za 
okolje in prostor do projekta 
pa označil za ignorantskega. 
Vodja projekta Bogdan Bar-
bič je povedal, da bo ener-
getski del HE Krško zagotovo 
zgrajen do roka, to je do leta 
2011, če pa bo do takrat ure-
jen in napolnjen tudi akumu-
lacijski bazen, pa ne more z 
gotovostjo reči. Po njegovih 
podatkih je strošek zamude 
enega meseca pri trenutnih 
cenah električne energije 
520 tisoč evrov.

Negodovanje Posavcev, ki so 
izračunali, da bo samo sku-

Svet	regije	Posavje	kritično	do	vlade

Kdo	in	zakaj	izigrava	
Posavje?

pna neposredna škoda zaradi 
nepremišljenega umeščanja 
spodnje Save v zavarovano 
območje Natura 2000 znaša-

la preko 1,1 milijarde evrov, 
posredna škoda pa še ni iz-
računana, je namesto pova-
bljenih ministrov za okolje 
in prostor Karla Erjavca ter 

za gospodarstvo dr. Mateja 
Lahovnika, ki se seje zaradi 
službene poti v tujino nista 
udeležila, poslušal direktor 
Direktorata za energijo mag. 
Janez Kopač. Če bo povod-
je spodnje Save razglašeno 
za Naturo 2000, ni vprašljiva 
samo HE Mokrice, ampak tudi 
HE Brežice, saj bi v tem pri-
meru potrebovala večji aku-
mulacijski bazen, ki pa je že 
sedaj, ko ga načrtujejo na 
300 ha površine, komaj dobil 
zeleno luč. »Zaplet bomo re-
šili, potrebna je le skupna vo-
lja,« je ocenil Kopač.

Ravno pomanjkanje politič-
ne volje je po mnenju po-
slanca mag. Andreja Vizjaka 
krivo za zastoje pri energet-
skih projektih v Posavju. „Ne 
smemo prezreti živali, še 
manj pa ljudi,“ je menil gle-
de umeščanja Nature 2000. 
Brežiški župan Ivan Molan 
je naravovarstvenike opozo-

Očitke�Posavcev�v�zvezi�
z�gradnjo�spodnjesavskih�
hidroelektrarn�je�poslušal�
in�nanje�odgovarjal�
predvsem�mag.�Janez�
Kopač.

KRŠKO – Na martinovo se je v Krškem na 5. razširjeni izredni seji sestal Svet 
regije Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih občin, združenih v razvojno re-
gijo Posavje. Večji del razprave so namenili zamudam pri gradnji verige hidro-
elektrarn na spodnji Savi zaradi umeščanja Nature 2000 na območje spodnje 
Save, manjšega pa državnemu prostorskemu načrtu za odlagališče NSRAO, ki 
ga vlada RS še vedno ni sprejela. 

nadaljevanje�na�2.�strani

Prvi	nagradi	za	Ruehove	in	Blaževičeve
Drugo nagrado v ocenjevanju 
balkonov sta si prislužila Zin-
ka Ameršek z Metnega Vrha 
in Slavko Geršak s Studenca, 
tretjo nagrado pa Jožica Mla-
kar z Rovišča. V tej kategoriji 
je posebno priznanje uredni-
štva dobila Dragica Kosovan z 
Jelš. Komisija je izbirala med 
34 prijavljenimi ljubitelji rož 
in urejenega okolja.
Na zaključni prireditvi, ki jo 
je uredništvo Posavskega ob-
zornika pripravilo v sodelo-

in vizualne umetnosti Celje 
Štefanija Kos Zidar in vodja 
projekta Maruša Mavsar, je 
med 34 prijavljenimi vrtovi 
in balkoni za najlepši posa-
vski okrasni vrt razglasila vrt 
Primoža Rueha iz Brežic, za 
najlepši balkon v Posavju pa 
balkon Edija Blaževiča iz Sel 
pri Dobovi. V kategoriji vr-
tov je drugo nagrado prejela 

Ljubica Pavkovič z Jelenika, 
tretjo pa Branko Božičnik iz 
Lukovca pri Boštanju ter Jo-
žica Petrišič iz Krškega. Ure-
dništvo Posavskega obzorni-
ka je posebna priznanja za 
izvirnost pri urejanju vrta 
podelilo Francu Rožmanu 
z Malega Vrha, Karlu Zaniu-
ku s Čateža ob Savi in Vik-
torju Richterju s Senovega. 

Prejemniki�priznanj�za�najlepše�vrtove�in�balkone�v�Posavju

vanju s Turističnim društvom 
Senovo in OŠ XIV. divizije Se-
novo, so v kulturno-zabav-
nem programu nastopili Ple-
sno društvo Imani, Folklorna 
skupina DKD Svoboda Seno-
vo, ansambel Brežiški flosarji 
ter pevka Ana Rotar, priredi-
tev pa sta povezovali Bojana 
Kunej in Maruša Mavsar. 

Več�o�prireditvi�
in�zaključku�izbora�na�

straneh�11�-�14.

Prvo�nagrado�je�zakoncema�Rueh�podelil�odgovorni�
urednik�Posavskega�obzornika�Silvester�Mavsar.

20.	obletnica	akcije	Sever	

Z�desne:�podpredsednik�Združenja�Sever�Miha�Molan,�
avtorica�razstave�Biserka�Debeljak�in�brežiški�župan�
Ivan�Molan�ob�ogledu�razstave
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Občina je izmed 1300 vlog 
za spremembo prostorskega 
plana izločila 100 razvojno 
naravnanih in pozvala pobu-
dnike, da sodelujejo v po-
stopku, ki so ga tudi sofinan-
cirali. Sprejete spremembe 
zajemajo 26 pobud; in sicer 
11 s področja gospodarskih 
dejavnosti in trgovine, 8 za 
turizem, 3 širjenje kmetij z 
dopolnilno dejavnostjo, re-
šujejo še igrišče ob OŠ Do-
bova, področje za gradnjo 
doma starejših občanov, ši-
ritev apartmajskega nase-

Na	nujni	izredni	seji	
o	prostorskih	spremembah

V proračunu 2010 je predvi-
denih 50,8 mio evrov odhod-
kov in 5,2 mio evrov manj 
prihodkov. Kar 28 mio evrov 
oz. 55 % proračuna naj bi 
šlo za investicije. „Večino-
ma gre za nadaljevanje že 
začetih investicij, novih in-
vesticij, vsaj večjih, je zelo 
malo,“ je v predstavitvi pro-
računa povedala direktorica 
občinske uprave Melita Čo-
par. V svetniških skupinah 
SDS in LDS so menili, da gre 
za nerealno in preoptimistič-
no prikazane prihodke, pred-
vsem 5,8 milijona evrov kapi-
talskih prihodkov, podvomili 
so tudi v realnost predvide-
nega nadomestila za omeje-
no rabo prostora zaradi je-
drskih odpadkov v višini 7,3 
mio evrov, saj je občina Kr-
ško zaradi vladnega okleva-
nja pri sprejemanju DPN za 
odlagališče NSRAO že letos 
ob 3 mio evrov. Opozorili so 
tudi na novo predvideno za-
dolževanje v višini 6,5 mio 
evrov, ob koncu leta 2010 

ril, da bodo v primeru zaustavitve gradnje verige v Brežicah 
zelo izigrani: „Ne gre le za hidroelektrarne, igramo se z uso-
do občanov. Razglasitev Nature 2000 bo zaustavila razvoj in 
življenje v tem obmejnem območju.“ 

Posavski župani so sprejeli štiri sklepe, v katerih od predsedni-
ka vlade zahtevajo boljši nadzor nad potekom tako pomemb-
nega državnega projekta ter boljše usklajevanje med vladni-
mi resorji. Pred morebitno razglasitvijo Nature 2000 na tem 
območju zahtevajo, da se na enak način, kot so bile s strani 
koncesionarja izdelane na območju Posavja, izvedejo raziska-
ve o habitatih in naravnih vrstah na celotnem območju Slo-
venije, saj je le tako mogoče podati ustrezen predlog novih 
zavarovanih območij. Od MOP zahtevajo tudi, da v najkraj-
šem možnem času predstavi vse aktivnosti v zvezi z omenje-
nim postopkom in jim zagotovi možnost sodelovanja v njem.

Kdaj bo vlada potrdila dpN za odlagališče?
Posavce skrbi tudi, da vlada že več kot štiri mesece po tem, ko 
je krški občinski svet dal zeleno luč za gradnjo odlagališča radi-
oaktivnih odpadkov v Vrbini, še ni sprejela državnega prostor-
skega načrta za ta objekt, ki je nujen za dolgoročno obratova-
nje jedrske elektrarne Krško. »Problem NSRAO je po mnenju 
te vlade očitno samo problem lokalne skupnosti,« je bil kriti-
čen krški župan Franc Bogovič, ki se ob tem počuti „sistema-
tično izigranega“. Da smo priča paradoksu, ko je lokalna sku-
pnost odobrila gradnjo odlagališča, država pa temu ne sledi, 
je potrdil tudi direktor Agencije za radioaktivne odpadke Vla-
dislav Krošelj, ki je ob tem opozoril tudi, se „postavlja vpra-
šanje obratovanja odlagališča z leto 2013“, kot to določa za-
kon. Svet regije Posavje od vlade zahteva, da uredbo o DPN za 
odlagališče NSRAO sprejme do 1. decembra, ob tem pa posa-
vskim občinam za letošnje leto zagotovi tako sredstva za na-
domestilo zaradi omejene rabe prostora v polnem znesku kot 
sredstva za izvajanje šestih protokolov, sklenjenih z različni-
mi ministrstvi. Ana Vidmar z MOP-a je pojasnila, da manjka-
joči soglasji Agencije RS za okolje in Ministrstva za kmetijstvo 
pričakujejo do konca meseca, nato pa bi usklajen predlog DPN 
lahko šel v vladno proceduro.� Peter�Pavlovič�

Kdo	in	zakaj	izigrava	Posavje? Proračun	2010	vendarle	
skozi	prvo	sito
KRŠKO - Osnutek proračuna občine Krško za leto 2010 je pred tednom dni sicer dobil soglasno podporo 
občinskih svetnikov in svetnic, vendar šele po dolgi in polemični razpravi, v kateri so svetniki nanizali 
vrsto pomislekov na račun zasnove dobrih 50 milijonov evrov „težkega« dokumenta. 35. redno sejo je 
zaznamoval tudi zaplet pri sprejemanju sprememb in dopolnitev statuta Občine Krško. 

pa naj bi skupni dolg obči-
ne znašal že 17 mio evrov. 
Po krajšem prepričevanju so 
svetniki proračun vendarle 

podprli, do 30. 
novembra lah-
ko nanj podajo 
pripombe, do-
končno pa naj 
bi ga sprejeli v 
začetku priho-
dnjega leta.

Na prvem delu 
seje je skupi-
na 18 svetni-
kov z Metodom 
Šoncem iz SDS 
na čelu želela z 
amandmajem v 
občinski statut 
vnesti stavek, 
da župan svoje 
delo opravlja 
praviloma po-
klicno. Amand-
ma, ki je po 
mnenju župana 
Franca Bogovi-
ča v nasprotju z 

zakonom o lokalni samoupra-
vi, saj ta županom dopušča 
proste roke pri odločitvi o (ne)
poklicnem opravljanju funkci-

je, ni dobil potrebne dvotre-
tjinske podpore, tako kot tako 
kot tudi ne predlagane spre-
membe statuta. 

Med ostalimi sklepi 35. re-
dne seje omenimo prenos 
upravljanja obnovljenega 
Trga Matije Gubca na Kultur-
ni dom Krško, sprejem ob-
činskega programa varnosti, 
ki je osnova za delo Skupne-
ga prekrškovnega organa, 
ter potrditev namere občin-
ske uprave o nakupu nepro-
fitnih stanovanj, s čimer naj 
bi zadovoljili povpraševanje 
po tovrstnih stanovanjih. Na 
podlagi javnega zbiranja po-
nudb je do marca 2010 pred-
viden odkup najmanj desetih 
stanovanj v KS mesta Krško, 
skupna vrednost nakupa 
pa je ocenjena na 360.000 
evrov. Občinski svet je sogla-
šal tudi z nakupom Mencin-
gerjeve hiše in pripadajočih 
zemljišč, potrebnih za izgra-
dnjo nove knjižnice.
� Peter�Pavlovič

Martin Bratanič je dobil soglasje krškega 
občinskega sveta k imenovanju za direk-
torja Regionalne razvojne agencije Posav-
je, za nastop funkcije pa potrebuje še vsaj 
dve soglasji posavskih občinskih svetov. 
Odločanje o soglasju k imenovanju Joška 
Žvara za poveljnika-direktorja PGE Krško 
so umaknili z dnevnega reda, saj posto-
pek izbire kandidatov menda še ni končan.

POSAVJE, LJUBLJANA - Poslanec mag. Andrej Vizjak je na 11. 
redni seji DZ predsednika vlade Boruta Pahorja vprašal, zakaj 
prihaja do zastoja pri načrtovanju slovenske energetske politi-
ke in zastojev pri investicijah v obnovljive vire energije. Pose-
bej je opozoril na zastoje pri gradnji hidroelektrarn na spodnji 
Savi: „Ker Ministrstvo za okolje in prostor in Vlada do sredine 
tega leta nista dorekla način financiranja izgradnje vodne infra-
strukture, je bil pred nedavnim razveljavljen razpis za gradnjo 
akumulacijskega bazena pri HE Krško. Prihaja do nepotrebne za-
mude, pri čemer vsak mesec zamude pomeni izpad proizvodnje 
v znesku približno pol milijona evrov za našo energetiko. Kdo 
bo odgovarjal za nastalo škodo? Tudi načrtovanje HE Brežice in 
Mokrice se je ustavilo, ker želi državni Zavod za varstvo narave 
sredi gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi umestiti to reko v 
spodnjem toku v Naturo 2000. To bi praktično uničilo projekt.“ 
Poslanec Franc Bogovič pa je na isti seji poslansko vprašanje v 
zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov namenil ministrom 
za okolje in prostor, za gospodarstvo in za kmetijstvo. „Danes je 
mimo že skoraj sedem mesecev, odkar so bili pozvani za izdajo 
mnenja in skoraj pet mesecev od roka za izdajo teh mnenj, ven-
dar kljub temu do danes Ministrstvo za kmetijstvo in ARSO še ni-
sta uspela izdati svojih mnenj k temu za državo pomembnemu 
DPN. Kdaj bo DPN za odlagališče NSRAO na vladi RS sprejet in 
kdo od vas prevzema politično odgovornost za kršenja zakona v 
drugi polovici leta 2009?“ je tri ministre vprašal Bogovič.� P.�P.

Poslanski	vprašanji	o	
energetskih	projektih

BREŽICE - Na 5. izredni seji Občinskega sveta občine Brežice so 16. novembra potrdili edino točko 
dnevnega reda – predlog odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana 
Občine Brežice za obdobje 1986-2000, dopolnitev v letu 2009.

lja, ceste zelena meja v Slo-
venski vasi ter nadomestno 
področje za naselje Zasap. 
Ostale vloge za prostorske 
spremembe bodo po bese-
dah vodje oddelka Branka 
Blaževiča reševali v rednem 
postopku sprejemanja občin-
skega podrobnega prostor-
skega načrta. 

V krajši razpravi je Jure Pez-
dirc, sicer predsednik odbo-
ra za urbanizem, opozoril na 
podcenjevanje države, saj 
je Ministrstvo za okolje in 

prostor po zadnjem usklaje-
vanju sprememb 5. novem-
bra in po večkratnem pov-
praševanju občine šele na 
dan seje opozorilo, da mo-
rajo tekom dneva potrditi 
spremembe. Na občini so po 
besedah župana Ivana Mola-
na čakali na sklep ministra o 
usklajenosti predlogov, brez 
katerega akt ni veljaven. Jo-
žica Obradović je opozori-
la na spremembe, s katerimi 
naj bi postavili še en trgo-
vski center v Brežicah in iz-
razila obžalovanje, da spre-
membe sprejemajo v paketu 
in niso tega področja izloči-
li že v prvem branju. Pritrdil 

ji je mag. Hrvoje T. Orša-
nič, ki je menil, da gre „za 
bore malo pridobitev“. Raj-
ka Križanac je opozorila na 
škodo, ki je narejena zara-
di neusklajenih prostorskih 
planov, saj je država lani re-
zervirala 1,8 milijona evrov 
za reševanje zelene meje v 
Slovenski vasi, letos ob obi-
sku ministrice Kresalove pa 
je menda rezerviran le mi-
lijon. Župan Molan meni, da 
je usklajenost teh 26 pobud 
velik uspeh ter da prinašajo 
nove investicije tudi nov ra-
zvoj in nova delovna mesta. 

� Suzana�Vahtarič

Brežiški�svetniki�so�se�odzvali�vabilu�na�nujno�sejo.

POSAVJE - V Posavju po podatkih, zbranih do zaključka redak-
cije, v zadnjem tednu ne beležijo večjega porasta primerov 
nove gripe H1N1, vendar pa se je sredi meseca nova gripa 
pojavila med šolarji. V Sevnici so 14. novembra obravnavali 
skupino 6 otrok, ki so se z letovanja vrnili z visoko vročino in 
so prebolevali novo gripo. Tri primere nove gripe med šolar-
ji so v približno istem času potrdili na Senovem, Koprivnici 
in v Leskovcu pri Krškem. Vsi so imeli lažjo obliko, brez za-
pletov in so se zdravili doma. V Splošni bolnišnici Brežice so 
zdravili eno bolnico s kronično boleznijo in z novo gripo, ki 
je potrebovala umetno ventilacijo, njeno stanje pa je sta-
bilno. Še za eno bolnico in za 7 otrok s sumom na novo gri-
po čakajo na laboratorijske rezultate. Na otroškem oddelku 
so obravnavali štiri otroke z novo gripo, ki so jih napotili iz 
zdravstvenega doma, bili pa so v domači oskrbi. Opozarjajo 
pa, da je obolelih v Posavju verjetno več. V Krškem so sku-
paj cepili 439, v Sevnici 376 in v Brežicah 250 oseb, med nji-
mi manjše število otrok. � S.�V.�

V	Posavju	še	ni	pandemije
Albumi dAnAšnjih dni

za jutrišnje spomine: www.posavje.info
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Petra Zupančič, Boštanj: Vesele-
ga decembra in prihajajočih pra-
zničnih dni se zelo veselim - še 
posebej nakupovanja, ker vedno 
dobim kaj novega. Več časa bom 
preživela v družinskem krogu. 
Skupaj bomo okrasili novoletno 
jelko, dali pod njo darila in nato 
ob njej čutili radost, ki jo prina-
ša božični čas. Sedla bom tudi za 
klavir in zaigrala najljubšo sklad-
bo za svoje najbližje. To bodo po-
sebni trenutki sreče in miru.

Andrej Perko, Šentjanž: Vese-
lega decembra se veselim, to je 
prijetnejši del leta. Še posebej 
pa je prijetno, ko s prijatelji od-
idemo v Ljubljano, kjer so posta-
vljene posebne stojnice. Tam je 
vedno veselo, na našem koncu 
pa se dogaja premalo, razživi se 
šele ob koncu meseca. Nakupova-
nja in obdarovanja ne maram, saj 
lahko obdarujem meni drage ose-
be med letom, ni nujno, da imam 
za to poseben mesec. 

Marina Jankovič, Boršt: Vese-
li december obeležimo v sklopu 
krajevne skupnosti, DPM pripravi 
vsako leto obdaritve vseh pred-
šolskih otrok, tudi Romov. Vas 
okrasimo individualno, tudi sre-
dišče vasi s kapelico že v adven-
tnem času. Prireditve pa imamo 
skozi vse leto za vse generacije. 
Evropa začne že šest tednov prej 
in Slovenci se temu prilagajamo, 
tako da mi je prav, da veseli de-
cember poteka skozi ves mesec. 

ANKETA

Milena Vodopivec, Gržeča vas:
Nekaterim prazniki pomenijo 
veliko, spet drugim skoraj ni-
česar. Sama se jih veselim, sre-
čujemo se v družinskem krogu, 
s prijatelji, z veseljem okrasim 
hišo, postavim jaslice ter sem 
vesela, da je hiša polna obiskov. 
Lepo je, če je okrašena tudi 
okolica, da je v mestu in večjih 
krajih ter v izložbah veliko ra-
znih lučk in tiste drugačnosti, 
ki izžareva pozitivno energijo. 

Bliža se predpraznični čas oz. t. i. veseli december, z njim 
pa nakupovalna mrzlica, okrasitve domov, vasi, mest in 
predvsem trgovskih centrov... Nekateri se tega veselijo, 
drugi so predprazničnega cirkusa naveličani, še preden se 
je začel – tudi naši tokratni sogovorniki?

Veseli	ali	stresni	december?

V prejšnji številki je bila s 
populustičnim naslovom: 
»Stanovalce stare kolonije 
presenetil poračun ogreva-
nja« po naši presoji neobjek-
tivno predstavljena situaci-
ja glede obračuna ogrevanja 
in splošno o upravljanju da-
ljinskega sistema. Povabljeni 
smo bili le na prvi sestanek, 
zato želimo javnost, pred-
vsem pa porabnike toplotne 
energije iz kotlovnice Mai-
strova, seznaniti z upravlja-
njem tega sistema.

Kotlovnica je v solastni-
ni etažnih lastnikov. KOP 
Brežice d.d. nastopa v vlo-
gi upravnika in obratovalca 
ogrevalnih naprav. Na sistem 
je priklopljeno okoli 600 sta-
novanjskih in poslovnih posa-
meznih delov. V pogodbenem 
odnosu upravljanja s skupno 
kotlovnico nastopajo v ime-
nu etažnih lastnikov njihovi 
zastopniki. 

V članku je nekaj pavšalnih 
navedb glede deleža fiksne-
ga in variabilnega dela. Skli-
cateljem sestankov smo že 
podajali pisna pojasnila. Do-
ločilo o deležih se opira na 
Pravilnik o načinu delitve in 
obračunu stroškov za toplo-
to v stanovanjskih in dru-
gih stavbah z več odjemalci. 
Aneks k pogodbi so sprejeli 
zastopniki, ki predstavljajo 
89,47 % lastniškega deleža. 
Fiksni del je namenjen pokri-

Odgovor	na	članek	»Stanovalce	stare	
kolonije	presenetil	poračun	ogrevanja«	
(Posavski obzornik št. 23, 12.11.2009)

vanju stroškov obratovanja, 
ki nastopajo neodvisno od 
porabe posamezne stavbe ali 
odjemalca. Vključuje delež 
celotnih obratovalnih stro-
škov tj. zemeljskega plina, 
električne energije, dimni-
karskih storitev in storitev 
obratovanja. Gre za določilo 
o pokrivanju deleža skupnih 
stroškov v procesih proizvo-
dnje in distribucije toplote 
do posameznih stavb. 

Na sestanku je bilo nekaj 
namigov o nelegalnem ko-
riščenju toplotne energi-
je. Odstopanje je na podla-
gi prijav ugotovljeno v dveh 
stavbah. V eni so se stano-
valci med sabo sporazume-
li in poračunali za nazaj, v 
drugi pa dogovor še ni dose-
žen. Upravnik bo opravil mo-
rebiten popravek obračuna, 
ko bodo etažni lastniki med 
sabo ustrezno uredili med-
sebojna razmerja. Prijav ali 
nepravilnosti za ostale stav-
be ni bilo. Ostale dodatne 
ogrevalne površine v kleteh 
in na podstrešjih so bile že 
evidentirane.

V cilju učinkovitejše rabe 
energije in tudi pravičnejšega 
obračuna ogrevanja je v pre-
teklem letu sprejeta odločitev 
o vgradnji merilnikov toplo-
te. Opravljen je razpis in iz-
bor najugodnejšega ponudni-
ka. Z odločitvami za vgradnjo 
merilnikov toplote so bili sta-

novalci seznanjeni preko za-
stopnikov in obvestil na ogla-
snih deskah. Merilnik je bil v 
stavbi tudi zapisniško predan.

Na sestanku zastopnikov v 
oktobru 2008 smo predstavili 
poročilo o investiciji. Na po-
stopke upravnika ni bilo pri-
pomb. Nasprotovanja mer-
jenju pri stanovalcih ni bilo, 
prej odobravanje, saj se ve-
čina zaveda, da so z merje-
njem njihove obveznosti so-
razmerne dejanski porabi 
energije.

Očitki o številnih nejasnostih 
in nepreglednosti sprejema-
nja odločitev, ki so bili poda-
ni na sestankih stanovalcev 
stare kolonije, nam niso ra-
zumljivi. V pisnih odgovorih  
ponovno ponujamo vpogled v 
celotno dokumentacijo.

V pretekli ogrevalni sezoni 
smo stanovalce večkrat se-
znanjali z dejansko porabo. 
Na oglasne deske smo izo-
bešali pregledne liste vseh 
stavb, tako da so se lahko 
med sabo primerjali in že te-
kom sezone iskali vzroke vi-
soke porabe. V stavbah, kjer 
so se stanovalci pravočasno 
zavedli pomena merjenja, so 
kmalu pričeli z ukrepi učin-
kovitejše rabe. Zapirali so 
radiatorje na hodnikih in sto-
pniščih, zamenjali so razbita 
stekla na skupnih, predvsem 
kletnih prostorih, izolirali so 

razvodne cevi centralnega 
gretja v kleteh, skrbeli so za 
zapiranje vhodnih vrat, med 
sabo so se začeli pogovarja-
ti o pravilnejšem prezrače-
vanju ipd. Potenciali pa še 
ostajajo. 

Po zaključeni ogrevalni sezoni 
smo opravili poračun ogreva-
nja. Ta je prinesel kar nekaj 
negodovanja in slabe volje 
predvsem v energetsko po-
tratnih stavbah. Za nazornej-
šo predstavitev dejanske rabe 
zadnje sezone naj predstavi-
mo najosnovnejše podatke. 
Najučinkovitejša stavba siste-
ma je v pretekli sezoni pora-
bila 126,99 kWh/m2 (13,4 m3 
zemelj. plina), medtem ko je 
najbolj potratna stavba pora-
bila 230,06 kWh/m2 (24,3 m3 
z.p.). Povprečna poraba sis-
tema znaša 157,73 kWh/m2 
toplotne energije.

Poračun je logična posledica 
dejanske rabe. Zatiskanje 
oči pred energetsko neučin-
kovitostjo in iskanje kriv-
ca zunaj stavbe zagotovo ni 
produktivno. Vsem stavbam 
z visoko porabo priporočamo 
temeljite energetske pregle-
de in čimprejšnjo izvedbo 
ukrepov učinkovitejše rabe. 
Kot upravnik smo na razpola-
go tako za preglede, nasvete 
kot tudi ukrepe.

� Srečko�Prah,�mag.
� KOP�Brežice�d.d.

BORŠT - Predstavniki Občine Brežice, Ministrstva za obrambo 
RS (MORS) in Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki so 20. novem-
bra namenu predali obnovljen most na Borštu. V sodelovanju 
občine in MORS-a je 118 tisoč evrov vredno investicijo v 59,3 
odstotkih vrednosti sofinanciralo ministrstvo, katerega pred-
stavnik Igor Nered je izrazil veselje, da je do sodelovanja pri-
šlo, saj tako že tri leta uresničujejo tesnejše sodelovanje Slo-
venske vojske z lokalno skupnostjo. Predsednik KS Cerklje ob 
Krki Darko Udovič se je zahvalil obema sofinancerjema in de-

jal, da je bila v tem letu to ena večjih investicij v KS. V letu 
2010 načrtujejo kar nekaj investicij, tudi iz naslova sofinanci-
ranja MORS-a. Župan Ivan Molan je spomnil, da gre ob nedavno 
namenu predani cesti v Gazicah za drugo največjo investicijo v 
KS, lani so s pomočjo ministrstva obnovili tudi most v Cerkljah, 
vsekakor pa brez pomoči ministrstva tega ne bi še uspeli urediti.
Nadzor nad obnovo, ki je trajala dva meseca, je vršil Silvester 
Lopatič, ki je s sinom Juretom ter Francijem Vegljem med 
drugim zaigral in zapel tudi himno kraja, zbrane pa podučil o 
zgodovini mostu iz kronike očeta Jožeta. Prvi most so zgradili 
1939, drugega 1976, tega 1993 in ga leta 2000 že obnovili. Most 
so namenu predali Igor Nered, Silvester Lopatič, Darko Udovič 
in Ivan Molan, po mostu pa so pred obiskovalci zapeljali še mo-
toristi, traktoristi ter kolesarji.� S.�Vahtarič

Obnovili	stari	leseni	most	

Darko�Udovič,�Ivan�Molan�in�Igor�Nered�ob�sprehodu�po�
obnovljenem�mostu

KOSTANJEVICA NA KRKI, RAKA - Gospodinje z Rake so nekoč 
hodile skozi Krakovski gozd v Kostanjevico, kjer so ob sema-
njih dneh prodajale čebulo. V spomin na njihovo pot so 22. 
novembra organizirali že deveti po vrsti, tradicionalni Čebu-
larski pohod, pri katerem  sodelujejo Turistično društvo Lo-
vrenc Raka, Planinsko društvo Polom, Društvo vinogradnikov 
Raka in Krajevna skupnost Raka. 

Lepo vreme je na ta tradicionalni pohod s štartom izpred gostil-
ne Žolnir zvabilo okrog 400 pohodnikov iz različnih krajev Slo-
venije. Preden so se podali na to nezahtevno, triurno pot sko-
zi Krakovski gozd, jih je pozdravil predsednik PD Polom Franc 
Štokar, napotke za varnost pohodnikov pa podal vodnik Franc 

Bakšič. Na območju zaščitenega dela pragozda je župan obči-
ne Kostanjevica na Krki Mojmir Pustoslemšek povedal precej 
zanimivosti o tem naravnem rezervatu. Neokrnjena narava je 
pohodnike navdala z občutkom miru in spoštovanja do mogoč-
nih dreves, ki že stoletja kljubujejo naravi in nam nehote do-
kazujejo, kako smo ljudje majhni, ranljivi in minljivi. 

Prvi daljši postanek so naredili na domačiji Pirc v Zalokah, 
kjer so jih prijazno postregli z obloženimi kruhki, pecivom, 
čajem in vinom. Ob veselem vzdušju jim je dobrodošlico iz-
rekel predsednik TD Lovrenc Raka Alojz Kerin. Nato jih je 
pot vodila iz Zalok do obrobja raških gričev, kjer so se v vasi 
Ardro priključili cvičkovi poti po čudovitih obronkih med vi-
nogradi proti Raki. Vmes so se ustavili še v Peklu pri zidanici 
domačije Kerin, pri kateri so se okrepčali z dodatno energi-
jo, ter čez pol ure krenili proti Raki, kjer jih je v Cirju spre-
jel vinogradniški hram s postrežbo ričeta in žlahtno dolenj-
sko kapljico. Utrinke tega dne so v dobrem razpoloženju in 
prijetnem druženju s čudovitimi ljudmi zaključili v poznih 
popoldanskih urah. A.�C.

Po	Čebularski	poti	iz	
Kostanjevice	na	Rako

Pohodniki�na�zbirnem�mestu�med�poslušanjem�napotkov�
za�varno�pot

BREŽICE - V ponedeljek bodo sedli v svetniške klopi breži-
ški svetniki in poskušali skozi svetniško proceduro med dru-
gim spraviti predlog proračuna za leto 2010, podati soglasje 
k imenovanju direktorja RRA Posavja, določiti cene v vrtcih, 
spopadli pa se bodo še z ukrepi za sanacijo Osnovne šole Do-
bova. Med ostalim bodo obravnavali tudi nekaj nepremičnin-
skih in ostalih kadrovskih zadev. 

Tudi	Brežičani	o	proračunu	2010

POSAVJE, VELENJE - 14. novembra je bila v Velenju podeli-
tev priznanj najboljšim v letošnjem tekmovanju projekta TZS 
Moja dežela - lepa in gostoljubna. Lepe uspehe je poželo tudi 
Posavje: med kraji so Sromlje zasedle tretje mesto, med sre-
dnje velikimi kampi je drugo mesto zasedel kamp Term Ča-
tež, med srednjimi šolami je prav tako druga Ekonomska in 
trgovska šola Brežice, tretji pa sta tudi OŠ Globoko med šo-
lami, grajenimi do leta 1980, in OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce med novejšimi šolami. Nam bližnja OŠ Bistrica ob Sotli je 
že drugo leto zapored prejela priznanje za najbolj urejeno 
šolo v Sloveniji v kategoriji šol, zgrajenih po letu 1980. Pri-
znanje je prevzela predsednica skupnosti učencev, učenka 
9. razreda, Sara Stadler. 
� S.�V.

OŠ	Bistrica	ob	Sotli	znova	
najlepša	
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Ali se 
maščujejo 
Posavju?
Energetika je pomembna 
gospodarska panoga in je 
predmet številnih dilem 
in izzivov na globalnem, 
evropskem in slovenskem 
nivoju. V Posavju so bili 
v preteklosti zgrajeni na-
cionalno pomembni ener-
getski objekti, ki so bili v 
času samostojne Slovenije 
nadgrajeni. Tako imamo 
poleg Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in Termoe-
lektrarne Brestanica (TEB) v gradnji verigo hidroe-
lektrarn na Savi, ki jo gradita posavski podjetji Hi-
droelektrarne na spodnji Savi (HESS) in Infra, d.o.o. 
Obstoj proizvodnih podjetij in veliko vrhunskega 
strokovnega kadra v Posavju so primerna osnova, da 
je bila pred leti ustanovljena Fakulteta za energetiko 
v Krškem, ki je približala študij in ga naredila cenov-
no dostopnejšega posavskim študentom ter dodatno 
prispevala k zajezitvi »bega možganov« drugam. Po-
savci vidimo v energetiki svojo razvojno priložnost, 
možnosti za krepitev intelektualnega potenciala v 
Posavju, možnosti za strokovno delovanje sedanjih in 
prihajajočih generacij, za ustvarjanje novih kakovo-
stnih delovnih mest, za generiranje novih idej, za na-
stanek razvojno-raziskovalnih institucij in podobno. 
Zato nas še kako zanima, kakšna je nacionalna ener-
getska politika in kje je v tej politiki Posavje. 

Po prvem letu aktivnosti aktualne vlade na področju 
energetike je mogoče sklepati, da je celotna nacional-
na energetska politika skoncentrirana le v en projekt 
in to je v gradnjo več kot milijardo evrov vrednega 
bloka 6 pri Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Ministr-
stvo za gospodarstvo in Holding Slovenske elektrar-
ne (HSE) se ukvarjata v glavnem s tem, kako sesta-
viti finančno konstrukcijo tega ogromnega projekta 
v fosilne vire in kako »prepričati« tiste, ki so zaradi 
poznavanja izzivov energetike v dvomih glede smi-
selnosti in gospodarnosti tega projekta. Predvide-
no je, da bo 80 - 90 % potrebnih sredstev za ta projekt 
zagotovljenih z zadolževanjem vse slovenske energe-
tike. Združiti in izčrpati se želi ves investicijski po-
tencial vseh slovenskih energetskih proizvajalcev, ne 
oziraje se na dejstvo, da obstajajo tudi drugi projek-
ti v obnovljive in nizkoogljične vire, ki so konkurenč-
nejši. Vse je torej podrejeno temu projektu, čemur pa 
se ni čuditi, saj prihaja pristojni minister dr. Matej 
Lahovnik iz Velenja, nesprejemljivo pa je, da se za-
vlačuje in zamuja na številnih drugih pomembnih 
projektih, še posebej tistih v Posavju. Naj naštejem 
le nekaj primerov: Ker ministrstvo za okolje ni dore-
klo načina financiranja bodoče vodne infrastruktu-
re, je bil razveljavljen razpis za izgradnjo akumula-
cijskega bazena pri HE Krško. Prihaja do nepotrebne 
zamude, pri čemer vsak mesec zamude pomeni izpad 
proizvodnje v višini približno pol milijona evrov. Bo 
kdo odgovarjal za nastalo škodo? Tudi načrtovanje 
HE Brežice in HE Mokrice se je ustavilo, ker želi dr-
žavni Zavod za varstvo narave sredi gradnje veri-
ge hidrocentral na spodnji Savi umestiti Savo v spo-
dnjem toku v območje Nature 2000. To bi praktično 
uničilo projekt in povzročilo milijardno škodo. Po 
spomladanski potrditvi lokacije nizko in srednje ra-
dioaktivnih odpadkov v občini Krško je odločanje na 
Vladi zastalo, pri čemer nihče točno ne ve zakaj. Za-
kaj ti zastoji? Ali gre za maščevanje aktualne obla-
sti, da nimajo ne župana in tudi ne poslanca iz Po-
savja oziroma, da smo bili uspešni v preteklosti?   

Energetika bi morala slediti predvsem ciljem, kako 
zagotoviti varno, zanesljivo, trajnostno in konku-
renčno energijo. Glede na nove zaveze in izzive po-
trebujemo čim prej nov Nacionalni energetski načrt, 
na njegovi osnovi pa akcijske in izvedbene dokumen-
te. Prednost je potrebno dati učinkoviti rabi energi-
je in obnovljivim ter nizkoogljičnim virom energi-
je. Obnovljivi viri potrebujejo močne osnovne vire. V 
Sloveniji imamo pozitivne izkušnje z uporabo jedr-
ske energije za proizvodnjo električne energije. Čim 
prej mora priti do odločitve o drugemu bloku k NEK. 
Smiselno je proučiti možnost, da bi novi blok jedr-
ske elektrarne obratoval kot soproizvodnja električ-
ne in toplotne energije. Toploto bi lahko uporabljali 
za ogrevanje in sanitarno vodo vseh posavskih mest 
in celo Ljubljane ter za kmetijstvo (proizvodnja zele-
njave). 

Energetika je vedno zaznamovana s političnimi od-
ločitvami. Sedaj se očitno favorizira manj učinkovit 
projekt, ki bo proizvajal drago električno energijo in 
ima izraženo socialno komponento, manj pa imajo 
podpore  nizkoogljični in konkurenčnejši projekti.

KOLUMNA

Piše:
mag.�Andrej�Vizjak,�

�poslanec�v�DZ

Svetovni dan sladkorne bo-
lezni povezuje več sto tisoč 
ljudi v več kot 160 državah 
sveta, saj so Združeni naro-
di (ZN) 20. decembra 2006 
z resolucijo uradno prizna-
li svetovni dan sladkorne bo-
lezni ter pozvali k izobraže-
vanju in večji ozaveščenosti 
ljudi celega sveta z geslom 
»Združimo se proti sladkorni 
bolezni«, je povedala Darja 
Mandžuka. Diabetesa je vse 
več, v Sloveniji ga ima pri-
bližno osem odstotkov ljudi, 
po podatkih WHO je v svetu 
več kot 180 milijonov ljudi s 
sladkorno boleznijo, do leta 
2030 pa naj bi se ta številka 
podvojila. Ker je bolezen ne-
ozdravljiva, se je treba nau-
čiti življenja z njo, sladkorni 
bolniki pa potrebujejo per-
manentno izobraževanje in 
vzgojo, da lažje obvladujejo 
svoje težave, kajti življenje 

Pomembno	je	izobraževanje	
o	sladkorni	bolezni
ČATEŽ OB SAVI – Društvo sladkornih bolnikov Posavja je na svetovni dan sladkornih bolnikov, 14. novembra, 
pripravilo v Termah Čatež srečanje bolnikov s to boleznijo. Številne navzoče, med njimi župana občine Bre-
žice Ivana Molana in podžupanjo občine Krško Ano Nušo Somrak, je pozdravila predsednica društva Darja 
Mandžuka. Molan in Somrakova sta se ob tem zahvalila članom za podporo pri ohranitvi bolnišnice Brežice.

s sladkorno boleznijo ni lah-
ko in zahteva disciplino, nad-
zor in podporo okolice.

Nadzor nad diabetesom je 
osredotočen predvsem na 
vzdrževanje kar najbolj nor-

malne ravni krvnega sladkor-
ja - na to temo je spregovo-
rila prof. zdravstvene vzgoje 
Majda Mori-Lukančič. Za 
vsakodnevni nadzor nad di-
abetesom je odgovoren bol-
nik sam, bolnikov zdravnik je 

njegov zaupni vodnik, bolj-
še kot je njuno partnerstvo, 
bolje bo diabetik obvladoval 
bolezen – je temo približala 
dipl. med. sestra Ika Maksl 
iz Krškega. Ker ogljikovi hi-
drati zvišujejo krvni sladkor, 
je skrb za pravilen izbor hra-
ne, ki vsebuje čim manj teh 
snovi, ključ za obvladovanje 
sladkorne bolezni – je bila 
snov prispevka dipl. med. se-
stre Darinke Ogorevc iz ZD 
Brežice.

Predsednica se je zahvalila 
vsem donatorjem, ki poma-
gajo k zglednemu delovanju 
društva ter pevcem OŠ Do-
bova ob spremljavi trobilne 
sekcije GPO Loče, ki so se v 
kulturnem programu izvrstno 
predstavili z odlomkom mu-
zikla Moje pesmi, moje sa-
nje.
� N.�Jenko�Sunčič

Predsednica�društva�posavskih�diabetikov�Darja�
Mandžuka�pred�publiko�(foto:�Rožman)

Center za razvoj podeželja Posavje 
v sodelovanju z 

Društvom za delo na domu »Škrija« 
vabi na

MIKLAVŽEV SEJEM,
ki bo potekal

v sredo, 2. decembra 2009 
med 11.00 -18.00 uro 

v Dvorani v parku v starem mestnem jedru Krškega.

Vabljeni vsi, ki iščete praznična darila, 
da se sprehodite med bogato ponudbo 

rokodelske dediščine, ustvarjalnosti posameznikov 
in sadov podeželja.

V pestri ponudbi boste lahko izbirali med: suhim 
sadjem, medom in medičarskimi izdelki, pecivom, 
čaji in zeliščarskimi izdelki, parklji, izdelki iz lecta, 
izdelki iz blaga, lesa, usnja, kvačkanimi in vezenimi 

izdelki ter prazničnimi dekorativnimi izdelki.

Veseli bomo vašega obiska!

RAKA - 19. novembra so na 
Raki obeležili 30-letnico de-
lovanja vrtca, ki deluje pod 
okriljem šole. V programu 
so nastopili vrtičkarji, na 
ogled pa so postavili tudi 
pregledno razstavo.  

Raški vrtičkarji so ob svojih 
vzgojiteljicah (na fotografiji)
na praznovanju 30-letnice de-
lovanja vrtca pred očmi števil-
nih obiskovalcev, ti so dodobra 
napolnili telovadnico, pople-
sovali, recitirali, prepevali, ob 
vsem tem pa budno spremlja-

li, kako na njihovo predstavo 
gledajo starši. Zbrane je na-
govorila tudi ravnateljica Mil-
vana Bizjan, ki je med drugim 
dejala: „Vrtec ni zgradba, to 
so otroci in vzgojiteljice. Za 
naše najmlajše moramo po-
skrbeti po najboljših močeh, 
vi starši v krogu družine, ko 
pa ste v službah, pa jih budno 
spremljamo mi, ki smo za to 
tukaj, jih gledamo in opazu-
jemo, kako pred našimi očmi 

Tristo	otrok	skozi	30	let
napredujejo in tudi rastejo.“ 
Zbranim je nekaj besed na-
menil še predsednik KS Raka 
Silvester Krošelj, ki je izra-
zil navdušenje nad izvedenim 
programom najmlajših, pou-
daril pa je izredno dobro so-
delovanje med krajevno sku-
pnostjo in vodstvom šole. 
Program je povezovala Sonja 
Pajk.

Raški vrtec je pričel delovati v 
letu 1978, saj ima za njegovo 
ustanovitev največje zasluge 
tedanji ravnatelj Martin Le-

šnjak. K prvotni šolski zgrad-
bi je bila tedaj dozidana nova 
stavba s telovadnico, v njej je 
dobil tudi vrtec dve igralnici. 
Vpis otrok se je iz leta v leto 
večal, od prvega dne delova-
nja pa je bila v vrtcu zaposle-
na Tina Ulčnik, leto kasneje 
pa še Tatjana Bajc in Anica 
Tomše. Ravnateljevanje je 
kasneje prevzela Justina Mo-
lan, za njo pa Bizjanova, ki 
je v pogovoru dodala: „Vrtec 

ima sicer že 31 let, s prazno-
vanjem pa smo čakali, da bi ga 
imeli ob postavitvi temeljnega 
kamna, ki smo ga končno do-
čakali 6. julija, vendar tedaj 
ni bil primeren čas za prosla-
vljanje, saj so bile počitnice.“ 

Danes je vključenost otrok v 
vrtec skoraj 80-odstotna, kar 
pomeni pet oddelkov. Skozi tri 
desetletja pa je prag prosto-
rov vrtca na Raki prestopilo že 
300 nadebudnežev.
  M.�Kalčič�M.�
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LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Krškem 
je zopet priredilo martinovanje pod kozolcem okrepčevalni-
ce Arh Pepi. S pomočjo leskovškega župnika Ludvika Žagar-

ja so blagoslovili vino, potem pa nadaljevali s programom, 
ki ga je spremljalo veliko število krajanov. Ob dobri pijači in 
jedači ter ob nastopih pevcev, muzikantov in plesne skupine 
se je martinovanje zavleklo pozno v noč. �A.�H.

Prapor�društva�sta�razvila�župan�Molan�in�lanska�
cvičkova�princesa

Vino ga je že od nekdaj zani-
malo kot pijača, kot delo in 
kot užitek. V vinarski zgodbi 
24.000 trt ga podpirajo žena 
in hčerki. Večer je potekal v 
sproščenem vzdušju v poča-
stitev sv. Martina, ki iz mo-
šta dela vino in je vseboval 
tri dejanja: spoznavanje Slo-
venije kot vinorodne dežele, 
uživanje vina ter uporabo ko-
zarcev z degustacijo.
Kakšna vina h katerim je-
dem? Za začetek ne ponuja-
mo žganih pijač, ker alkohol 
zažge okušalne brbončice, 
zablokira želodec, torej za 
začetek sveže pitno vino, da 
vzpodbudi tek; k juhi sveža 
vina, a najprej enostavna in 
nato bolj polna vina; sicer 
pa k rdečemu mesu rdeče, 
k belemu belo vino, k ma-

stnim jedem vino z več kisli-
ne, da topi maščobe v želod-
cu, k divjačini temna, polna 
vina; za mejnico oziroma 
presek kiselkaste variante 

vin, sorbet; k sladicam slad-
ka vina. Vina se degustirajo 
v enakih kozarcih, a vsa v pe-
cljatih, rdeča v večjih, bela 
v manjših. »Ženske in kozar-

ce se vedno prime za nogo!« 
je Kerin postregel z anekdo-
to znane enologinje.
Vino človeka privlači že ti-
sočletja, ima izjemno kariz-
mo, vanj je vloženo veliko 
dela, spremlja ga v žalosti 
in veselju in če človek zna 
in hoče, uživa v dimenzijah 
barv, vonjev in okusov vin, 
vsaka dimenzija barv, vonjev 
in okusov pa veliko pove. O 
vinu in vinarju.
Kulturo pitja je z glasbo po-
žlahtnila skupina gimnazij-
cev 1. letnika, ki se je poi-
menovala »Uklop mikrofon« 
in se predstavila še z lastno 
skladbo »Pokažimo jim, da 
nam ni vseeno«, s katero so 
se uvrstili na Unicefov nate-
čaj.
� N.�Jenko�S.

BIZELJSKO - Društvo ljubiteljev bizeljčana je že šestič obe-
ležilo Martinovo s tradicionalno veselico, na katero privabijo 
mlade in stare iz kraja in širše okolice. V ogrevanem šotoru so 
za prijetno vzdušje poskrbeli Ansambel Drakslerji, Ansambel 

bratov Žerjav, Pihalni orkester Kapele, Dobovske mažorete, 
Klub harmonikarjev Povše. Ob kulturno zabavnem programu 
z neizogibnim krstom mošta domače skupine, se je nadalje-
vala zabava z ansamblom Vagabundi. V zadružnem domu v 
neposredni bližini pa so obiskovalci v sobotnem popoldnevu 
okušali bizeljska vina in dobrote kmečkih žena. � S.�V.�

BREŽICE - Društvo vinogra-
dnic in vinogradnikov Gadova 
peč je tradicionalno zahvalno 
sveto mašo pri kapelici na Vi-
njem vrhu povezalo z marti-
novanjem in združilo zahva-
lo za dobro letino z uradnim 
krstom mošta. Martinovanje 
je potekalo na posebej za to 
priložnost urejenem priredi-
tvenem prostoru, kjer bodo 
v prihodnje potekali podob-
ni dogodki. Martinovanje se 
je pričelo s svečanim razvi-
tjem prapora Društva vino-
gradnic in vinogradnikov Ga-

RAKA - Martinovo je na Slovenskem, zlasti v vinorodnih kra-
jih, priljubljen praznik, ki so ga člani Turističnega društva Lo-
vrenc Raka 13. novembra v zidanici Andreja Kralja na Celi-
nah, obeležili po starem ljudskem običaju. Gospodar Andrej 
in gospodinja Jana sta se ob tem dogodku zahvalila vsem, ki 

smo skozi leto pomagali pri opravilih ter izrazila zadovolj-
stvo, da je bila letina bogata in vreme naklonjeno. Po običa-
ju se mošt spremeni v pravo vino, kar kaže, da je gospodar 
delal dobro in bil med letom uspešen. Ob pokušini mlade-
ga vina so Martinovo proslavili s pesmijo in tradicionalnimi 
domačimi dobrotami, ki smo jih pripravile članice društva 
ter se poveselili in sproščeno uživali v prijetnem druženju. 
� A.�C.

Martinovo	po	starem	
ljudskem	običaju

Martinovanje	v	Gadovi	peči	

Martinovanje	na	Bizeljskem	

Bizeljska�skupina�tradicionalno�krsti�mošt�(foto:�Sandi�
Medved)

Vinar	o	kulturi	pitja	vina

Lojze�Kerin�med�poslušalci�predavanja�(foto:�MC�Brežice)

Martinovanje	pod	kozolcem

Zdravica�z�mladim�vinom

BREŽICE – Mladinski center Brežice je 13. novembra v Mestni hiši pripravil predavanje o kulturi pitja 
sommelierja Lojzeta Kerina s Trške gore, ki o sebi pravi: »Jaz sem vinar!«, sicer pa je izbran v evropski 
red vitezov vin. 

dova peč. Župan Ivan Molan 
je skupaj z lansko cvičkovo 
princeso Vesno Komatar raz-
vil prapor in ga slovesno pre-
dal predsedniku društva Iva-
nu Urbanču. Član društva 
je tudi kamniški župan Tone 
Smolnikar, ki je praznoval 
60 let, ob tej priložnosti mu 
je stanovski kolega Molan v 
imenu občine Brežice izročil 
tudi priložnostno darilo. Bo-
tri so v navzočnosti predstav-
nikov sv. Martina uspešno kr-
stili mošt, ki je tako uradno, 
po vseh pravilih, postal vino. 
Cvičkova princesa in predse-
dnik društva Ivan Urbanč sta 
obiskovalce, med katerimi so 
prevladovali članice in člani 
društva pozvala, naj spoštu-
jejo svoj trud in cvička ne 
prodajajo pod ceno. Za kul-
turni program so poskrbeli 
pevci MPZ Planina, za zabavo 
in ples pa ansambel Maj, pri-
reditev sta povezovala Zden-
ka Mirtek in Cveto Bahč. 

PODBOČJE - Vinogradniško 
društvo Podbočje in tamkaj-
šnja krajevna skupnost sta 
21. novembra pripravila že 
tradicionalno in dobro uve-
ljavljeno jesensko priredi-
tev Dan odprtih vrat zidanic 

in hramov, ki se je po nekaj 
letih znova vrnila na svoje 
izhodiščno mesto – v vinsko 
gorico Bočje. Uvodna prire-

Odprta	vrata	
letos	znova	na	
Bočju

ditev s krstom mošta in na-
stopi Kolednikov in harmo-
nikarjev Planinskih orlov je 
potekala pri zidanici Jože-
ta Kovačiča na Starem gra-
du, navzoče pa so nagovorili 
direktor Direktorata za turi-
zem Marjan Hribar, cvičkova 
princesa Vesna Perko, kralj 
cvička Andrej Tratar ter kr-
ški župan Franc Bogovič. 
Nato so se številni obisko-

Skupaj�s�številnimi�
obiskovalci�so�nazdravili�
tudi�Hribar,�kralj�cvička�in�
cvičkova�princesa�(foto:�A.�
Moškon).

valci, po oceni organizator-
jev jih je bilo čez dan pošte-
no preko tisoč, odpravili od 
vrat do vrat uradno 31, neu-
radno pa vsaj še 15 več od-
prtih hramov in zidanic.  P.�P.

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Ob tem je seveda potrebno 
upoštevati proračunske ome-
jitve, ki postavljajo okvir za 
investicije tudi na področju 
šolstva, zato Občina Rade-
če pripravlja načrt posoda-
bljanja skupaj z vodstvom 
Osnovne šole Marjana Nem-
ca Radeče, pri čemer se do-
ločijo prioritete za vsako po-
samično šolsko leto.

Pred začetkom letošnjega 
šolskega leta sta bila tako iz-
vedena nakup in montaža no-
vih garderobnih omaric, ki so 
zamenjale staro in dotrajano 
garderobno opremo. Upora-
ba omaric učencem zagota-
vlja varnost njihovih osebnih 

predmetov ter prinaša racio-
nalnejšo izrabo garderobne-
ga prostora v šoli.

V času pred začetkom teko-
čega šolskega leta je Občina 
Radeče pristopila tudi k sa-
naciji strehe nad šolsko jedil-
nico. Z izvedbo krovsko-kle-
parskih del je zagotovljena 
nepropustnost strehe in pre-
prečeno nadaljnje zatekanje 
vode, ki je v preteklosti pov-
zročila prenekatero preglavi-
co šolskemu osebju.

Ker osrednji prostor za učen-
ce seveda predstavljajo učil-
nice, bodo le-te postopoma 
opremljene z novo opremo, 

ki bo zagotovila ustrezno er-
gonomijo učnega prostora. 
Tako bodo ob koncu letošnje-
ga koledarskega leta najprej 
na novo opremljene učilnice 
v drugem in tretjem razredu 
devetletke.

Starost šolskega postopja 
narekuje tudi zamenjavo 
stavbnega pohištva ter ob-
novo fasade. S tem želimo 
zagotoviti učinkovito rabo 
energije v objektu ter zašči-
titi sam objekt pred propa-
danjem. Vendarle se na tem 
mestu srečujemo s finančni-
mi omejitvami, saj pokritje 
celotne investicije presega 
zmožnosti občinskega prora-
čuna. Zato bomo za uspešno 
realizacijo projekta potrebo-

vali sredstva sofinanciranja, 
ki jih bomo skušali pridobi-
ti na javnih razpisih za spod-
bujanje ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih 
virov energije. Na tem po-
dročju država zaenkrat ne 
sledi pred časom predsta-
vljeni časovnici, saj do se-
daj še ni objavila že večkrat 
tiho napovedanega razpisa.
Da pa vsa pozornost ni usmer-
jena le v centralno šolo na 
griču, bo ob stoletnici podru-
žnične osnovne šole na Svib-
nem, ki jo bomo obeležili v 
šolskem letu 2010/2011, ob-
novljena in sanirana tudi fa-
sada na tem objektu.

� Občinska�uprava�
� Občine�Radeče

Postopno	posodabljanje	
opreme	in	prostorov	v	OŠ	
Marjana	Nemca	Radeče
Ker je znanje gonilo napredka in napredek odraz razvitosti človeške skupnosti, se v Občini Radeče za-
vedamo, da je pomembno skrbeti za posodabljanje šolske infrastrukture v smeri, da bi učencem zago-
tovili kar se da spodbudno okolje za razvijanje miselnih sposobnosti, kreativno ustvarjanje in mišljenje 
ter da bi učiteljem zagotovili pogoje za nemoteno izvajanje pedagoškega procesa.

BIZELJSKO - Martinovo je 
praznik Krajevne skupnosti 
Bizeljsko, vendar ga obele-
žujejo v spomin na 11. no-
vember 1941, ko je bil večji 
del takratne občine Bizelj-
sko izseljen.

Zato tradicionalno pred spo-
menikom krajanom, ki se 
niso vrnili iz izseljeništva in 
obenem v spomin OF, poteka 
na ta dan slovesnost, na ka-
teri so položili venec, zbra-
nim pa je spregovoril pred-
sednik krajevne organizacije 
izgnancev Rok Kržan. Pro-
slava se je nadaljevala v za-
družnem domu s kulturnim 
programom, na katerem je 
nastopilo kar 83 učencev do-
mače šole, predstavil se je 
otroški in mladinski zbor, 

Martinovo	ostaja	tudi
v	drugačnem	spominu

V uvodu v slovesno prazno-
vanje pod skupnim naslovom 
»Z roko v roki 40 let« so se 
najprej predstavili najmlaj-
ši iz Vrtca Ciciban Sevnica - 
skupina Metulji z vzgojitelji-
cama Darjo in Miro. Sledil je 
nastop učencev OŠ Ana Gale, 
ki so se predstavili z ljudskimi 
plesi in s pesmimi. Z močnim 
aplavzom so številni obisko-
valci nagradili nastop deklet 
in fantov Varstveno-delovne-
ga centra iz Sevnice in prav 
tako solo nastop Franca Bo-
hinca ter pevskega zbora sta-
novalcev Zarja, ki deluje pod 
okriljem DUO Impoljca Sevni-
ca. Kot posebne gostje večera 
so pred razrezom slavnostne 
torte nastopile še Coronke.
V slavnostnem nagovoru je 
predsednik sevniškega dru-
štva Sožitje Miran Štern ori-

40	let	sevniškega	Sožitja
SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je potekal 12. novembra z veliko srčnosti in posebne topline pri-
pravljen program ob 40-letnici sevniškega društva Sožitje, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem ra-
zvoju, njihove starše in člane družin. Podelili so tudi jubilejna priznanja.

sal del poti, ki jo je društvo v 
40 letih prehodilo ter se zahva-
lil vsem predsedujočim, ki so 
vodili društvo, Zvezi društev 
Sožitje Slovenije, OŠ Ana Gale 
Sevnica, VDC Krško – Leskovec, 
enoti Sevnica, DUO Impoljca, 

vsem strokovnim delavcem, 
prostovoljcem in prijateljem, 
ki so vsa leta požrtvovalno de-
lali in sooblikovali društvo, ki 
gradi svoje »bogastvo« na ple-
menitosti in nesebični skrbi za 
druge. »Dejavnosti, ki jih iz-

vaja društvo za osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju, 
zelo veliko pomenijo in na po-
seben način tudi osrečujejo,« 
je dejal v svojem govoru Štern 
in nato podelil priznanja dru-
štva Sožitje vsem dosedanjim 
predsednikom. V vseh teh le-
tih so društvo vodili: Valentin 
Hribar, Nataša Petančič, Boža 
Blaznik, Toni Koren, Andreja 
Špan in Berta Logar. Prejemni-
ki priznanj so se vidno ganjeni 
zahvalili za prisrčno pozornost 
in pohvalili viden napredek de-
lovanja društva. Med gosti, ki 
so nagovorili vse prisotne, so 
bili še: podpredsednik Zve-
ze društev Sožitje Slovenije 
Srečko Lapajne, sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk in predstav-
niki sosednjih ter prijateljskih 
društev.
� Smilja�Radi

Vsi�nastopajoči�so�se�posladkali�še�s�torto�ob�40-letnici�
sevniškega�društva�Sožitje.

prvi in drugi razred, posa-
mezniki in mladi virtuozi na 
harmoniki – Alen Omerzu, 

Kristjan Pustak in Jernej 
Ulčar. V bogatem in pestrem 
kulturnem programu so na-

stopili še MPZ Bizeljsko in 
njihovi gostje, Vokalna sku-
pina Kokrčan iz Kokrice pri 
Kranju. 
Zbrane je pozdravila podžu-
panja Patricia Čular in pred-
sednik krajevne skupnosti 
Franc Kelher, ki je dejal, 
da so kljub omejenim sred-
stvom uspeli urediti dva vo-
dohrana in rekonstruirali več 
cestnih odsekov, pripravlja-
jo pa dokumentacijo za ob-
novo Vinarske ceste, pločni-
ka v Stari vasi in pločnika ter 
javne razsvetljave v centru 
naselja proti pokopališču. 
Krajevnemu prazniku sta se 
poklonila tudi Lea Babič in 
Branko Brečko z razstavo 
fotografij bizeljskih vinskih 
hramov.
 � S.�Vahtarič�

MPZ�Bizeljsko�na�slovesnosti�pred�spomenikom�v�
središču�kraja

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je že več kot petnajst let 
pooblaščeni izpitni center za slovenščino Filozofske fakulte-
te Ljubljana. Vsa ta leta so se v učenje slovenščine in v pri-
pravo na izpit vključevali predvsem priseljenci iz nekdanjih 
jugoslovanskih republik, v zadnjem času zlasti iz Kosova, pa 

tudi iz Anglije, Nemčije, Ukrajine in Mehike. Da bi omogočili 
tujcem lažjo vključitev v življenje in delo, so na Ljudski uni-
verzi Krško organizirali dva nova študijska krožka, ki omogo-
čata brezplačno učenje slovenskega jezika. Prva skupina je 
bila organizirana dopoldne, v njej so se učile ženske, druga 
skupina pa se je zbirala ob večerih, člani tega študijskega 
krožka pa so bili večinoma zaposleni moški. Prizadevni men-
torici sta se trudili, da bi se tujci naučili osnov slovenščine, 
slušnega, govornega in deloma tudi pisnega sporazumevanja. 
Večina članov in članic študijskega krožka se je zelo potrudi-
la, da je uspešno opravila vse, kar so se dogovorili na sreča-
nju. Vsaj osnovno znanje slovenskega jezika pa odpira tuj-
cem vrata v življenje in delo v Sloveniji. 
� Monika�Novšak,�LU�Krško

Tujci	se	učijo	slovensko

Udeleženke�študijskega�krožka

BREŽICE - 12. novembra je v Knjižnici Brežice potekala pred-
stavitev knjige z naslovom Emocije avtorja Zorana Milivoje-
vića, uglednega psihoterapevta, ki je več kot 130 udeležencem 
odkrival pomen čustev v vsakdanjem življenju. Milivojević, dr. 
med., se je rodil 
leta 1957 v Be-
ogradu, kjer je 
leta 1984 tudi di-
plomiral na me-
dicinski fakul-
teti. Sedaj dela 
kot zasebnik v 
Novem Sadu in v 
Ljubljani. Njego-
va zadnja knjiga 
Emocije pomaga bralcem povečati čustveno inteligenco. Gre 
za temeljno psihološko študijo z veliko uporabno vrednostjo v 
vsakdanjem življenju. Poleg teorije čustev, prijetnih in manj 
prijetnih, zdravih in motenih, knjiga nudi model za boljše ra-
zumevanje čustev, ki ga je nazorno predstavil obiskovalcem. 
Prireditev je potekala v okviru projekta Center vseživljenjske-
ga učenja Posavje.

Knjižnica	Brežice	gostila	
Zorana	Milivojevića

Milivojević�pred�poslušalstvom

Nove�garderobne�omarice�v�Osnovni�šoli�Marjana�
Nemca�(Foto:�Občina�Radeče)



Posavski obzornik - leto XIII, številka 24, četrtek, 26. 11. 2009 7IZ NAŠIH KRAJEV

Iz Ljubljane 
skozi krške oči 
(65)
Ko sem se v četrtek pelja-
la iz službe, sem ob želežni-
ških tirih videla delavce, kako 
v črne vreče za smeti tlači-
jo suho listje, ki je odpadlo iz 
drevoreda dreves ob železnici. 
Listja je bilo ogromno, v vreč-
ke so natlačili, kolikor je šlo, jo 
zvezali in pustili, da jih druga 
dva delavca odneseta. Kako žalosten konec listja, ki se zele-
no obarva v prvih nadihih pomladi in ga gledam iz svojega 
balkona, kako se spreminja. Ob močnem spomladanskem 
vetru in poletnih plohah ostanejo na drevesih, jesen je za-
nje pogubna. Nazadnje ga stlačijo v nepredušne, temne vre-
če in konec. 
Konec nastopi, ko je čas za to. Ko zarja poljubi mesečeve no-
žice in škrlatni sij sonca poboža jutranje sledove. Ko se duša 
umiri v brezmejnem ihtenju po preživetju in naredi križ čez 
vse. Ko srce onemoglo želi mir in ko telo zatheva svoj poči-
tek. Takrat nastopi konec. 
Ne znam si predstavljati, kaj je mislil Tomaž Humar, ko je 
čutil, da je konec blizu. Je mislil na svoja otroka, na jutra-
njo kavo, obsijano s pogledom s trdnimi tlemi in Andrejevo 
pesem »Ko zvoni zapojo«. Ki so mu jo morali večkrat vrteti 
iz baznega tabora, ko je bila stiska v gorah prehuda. Ali pa 
se je pripravljal nanjo in se trudil, da ga ne bi prežela prehi-
tro. Niti pomisliti ne smem, kako mu je moralo biti.
Nisem ga poznala, me je pa prepričal vsakič, ko sem slišala 
njegove besede. Bil je tako poseben, da nisem upala dvomiti 
o njegovih drznih poteh. 
Po Nanga Parbatu sem ga s snemalcem čakala na natrpa-
nem letališču, kjer sem komaj dihala, od množice, ki nas je 
stiskala proti izhodu. Morala sem dobiti Tomaževa izjavo, 
po možnosti prvo. Prebila sem se do njega in nekaj vpraša-
la, res ne vem kaj, in zazrl se mi je naravnost v oči. Ne vem, 
kaj je odgovoril, spomnim pa se njegovih oči. Utrujenih, ža-
rečih oči in klica njegovega sina, ki se ga je oklenil okoli 
nog. Snemalcu sem rekla, da imava in da kar greva. Ne gle-
de na veliko množico ljudi je bil dogodek intimen. Tja ni-
smo sodili drugi. Pa čeprav smo spremljali njegovo reševa-
nje, trepetali zanj in načenjali njegovo ime še preden smo se 
zjutraj lotili svojega dela. 
Kuštrav in razposajen je bil tistega dne, ko sem ga sreča-
la drugič in je pred našo televizijsko hišo čakal svojo ljube-
zen, mojo novinarsko kolegico. Bil je veder in nasmejan, ši-
roko se mi je nasmehnil in pomahal, kot da se poznava. Bilo 
mi je toplo pri srcu in sem pomahala nazaj, najraje bi mu 
rekla, veš, kako me je skrbelo zate, Tomaž. Pa se mi je zde-
lo trapasto. 
Prejšnji teden me je skrbelo drugič. Tako zelo, da nisem ime-
la nobenega upanja, da nisem mogla najti nobene rešitve. 
Ker je njegov telefon v steni molčal, sem se bala, da molči 
tudi Tomaž. In nekaj bridkega mi je šlo skozi srce. Nekaj ne-
ustavljivo težkega. 
Preden sem izvedela novico, sem vedela. Da ga ni več. Da je 
pustil svoje srce v hladni, težki steni med ostrim vetrom in 
neskončno milino jasnih noči. Solze so mi stekle po obrazu 
in cel dan je ležalo na meni neustavljivo, temno razpolože-
nje, ki mi je jemalo energijo in me sililo v mračne misli. 
V moji informativni oddaji sem videla, da nihče ni ostal 
ravnodušen, solze so premagale celo klenega Matjaža Tan-
ka, ki se je komaj prebil čez besede. Jokala sem, kot bi ga po-
znala. Jokala sem, kot bi kdaj skupaj sedela in poslušala 
žuborenje njegovih besed, v katerih je odkril toliko sebe, se 
tako razgalil. Poznam razgaljenje, Tomaž, in vem, kaj si že-
lel povedati. Čutila sem, kako izgorevaš in kako si ujel bole-
čino medijskega linča v iskrivih očeh. 
Ko je mlajši sin pokojnega, še enega izjemnega alpinista 
Nejca Zaplotnika, videl grob svojega očeta, visoko v steni, 
kjer je umrl, je rekel:«Moj oče je bil kralj. Poglejte, kje je na-
šel prostor za svoj grob!«
Veličasten prostor za grob je našel tudi Tomaž. Kjer veter 
okoli gora potiho ječi njegovo ime in nosi s seboj zgodbo To-
maževih oči. Življenja polnih in drznih oči, ki se jih bom 
spominjala. 
»Ko zvonovi zapojo, v sebi nosim novo moč, sok svetlobe bo 
popila nova, žejna noč. In zvonovi zapojo...« Zbogom, To-
maž, v robovih ostrih, ujetih mrzlih skrajnosti, ki jim boš ti 
pobarval in otoplil ostrino in vnesel neminljivost. Kamor 
lahko stopijo le kralji gora.

Piše:
Alenka�Mirt�Iskra

KOLUMNA

Stroške pošiljanja krije založba!

OKROGLICE - Območna organizacija Socialnih demokratov 
Sevnica je organizirala jesensko srečanje članov in simpa-
tizerjev turistični kmetiji Azaleja na Okroglicah pri Sevni-
ci. Koordinator, vodja in organizator srečanja je bil skupaj 
s predsednikom Francijem Sotoškom član predsedstva Bra-
ne Busar. Po pozdravnih govorih predsednika OO SD Sevnica 
Sotoška, podpredsednika Dejana Kralja, podpredsednice in 

predsednice ŽF Stanke Žičkar, občinskih svetnikov SD, pod-
županje Brede D. Sotošek in Jožeta Rostoharja, je udele-
žence pozdravil tudi predsednik posavskega odbora SD Bojan 
Lavrenčič. V družabnem delu srečanja so čestitali članici, ki 
je praznovala okroglo obletnico in skupaj s harmonikarjem 
Brankom zapeli. Veselili so se praktične nagrade na družab-
ni SD tomboli in prepevali v karaokah. Odlično ribjo pojedi-
no so jim pripravili gostitelji iz Azaleje, proti večeru pa smo 
še pekli kostanj in pokušali predsednikov mošt.  S.�Ž.

TRŽIŠČE - Kraji iz KS Tržišče že nekaj let uspešno sodeluje-
jo v projektu »Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Tržišče je 
letos postalo najlepše krajevno središče v občini, na regij-
skem nivoju je postalo drugi najlepši kraj v Posavju, vas Slan-
čji vrh pa se je uvrstila na državno prvenstvo.
Na pobudo TD Tržišče smo v septembru sestavili komisijo, ki 
je ocenila urejenost krajev in domačij v krajevni skupnosti. 
Za najlepšo vas smo izbrali Škovec, na drugem mestu mu sle-
dijo Jeperjek, Vrhek in Trščina, na tretjem pa Malkovec, Spo-
dnje Mladetiče in Telče. Za najbolj izvirno urejeno domačijo 
smo proglasili domačijo Aupič- Završnik v Vrhku, sledita do-
mačiji Gorenc v Spodnjih Mladetičah in Majcen na Skrovniku. 
Posebej smo ocenili tudi ohranjenost etnološke dediščine. 
Za najlepše urejeno etnološko kmetijo smo izbrali kmetijo 
Virant na Polju, sledi pa ji kmetija Borštnar na Škovcu. Za 
najlepše stavbe smo izbrali Murnov hram in Udovčevo hišo 
ter kozolec na Malkovcu, najlepši ohranjeni dolenjski zida-
nici pa sta Škoporčeva v Pavli vasi in Golobova v Kompoljci. 
 M.�Jezernik

RADEČE - Krajevna organizacija Rdečega križa Radeče je v 
sodelovanju z Območnim združenjem RK Laško in drugimi 
Krajevnimi organizacijami na njihovem območju po nekaj 
letih znova pripravila srečanje krvodajalcev Radeč in okoli-
ce. Srečanje je potekalo v gostilni Knez v Sopoti nad Rade-

čami, popestrili pa so ga učenci Podružnične osnovne šole 
Svibno s pomočjo njihovih učiteljic in Branko Kavšek z glas-
bo ter triki. Vsem prejemnikom priznanj so se želeli s pri-
znanjem za večkrat darovano kri, na skromen način oddolži-
ti za njihova humana dejanja. Med 183 prejemniki priznanj 
je bilo tudi nekaj takšnih, ki so kri darovali že več kakor 50-
krat, zato so jim poleg priznanja, plakete in značke izročili 
še spominske ure. Priznanja za 50-krat darovano kri so pre-
jeli: Jože Koritnik in Franc Rozman iz Radeč ter Darko Dra-
ksler, Anton Izlakar in Vinko Kolander iz Zidanega Mosta. 
� V.�M.�

LESKOVEC PRI KR-
ŠKEM - Zaradi do-
trajane zunanjosti 
centralnega vrtca 
v Leskovcu pri Kr-
škem so se člani 
sveta staršev vrtca 
odločili vzeti vajeti 
v svoje roke in pri-
čeli z zbiranjem do-
natorskih sredstev 
za izvedbo del. Do-
natorska sredstva so 
prispevali KS Lesko-
vec pri Krškem, Av-
toline Krško d.o.o., 
Agrosmer - mešal-
nica barv Leskovec 
ter Tiskarna Grafit. 
S svojim strokovnim znanjem in osnovnimi sredstvi je poma-
gal Drago Mutak. Dela so se lotili starši sami in tudi zaposle-
no osebje. Za uspešno zaključena dela se tako želijo zahvaliti 
vsem donatorjem in vsem sodelujočim, ki so s svojim delom in 
časom pripomogli k danes lepši preobleki leskovškega vrtca.

Srečanje	članov	sevniške	SD

Ocenjevali	kraje	v	KS	Tržišče

Udeleženci�srečanja�OO�SD�Sevnica

Srečali	so	se	krvodajalci	
Radeč	in	okolice

Prejemniki�priznanj�za�50-krat�darovano�kri:�Franc�
Rozman,�Anton�Izlakar,�Vinko�Kolander�in�Darko�
Draksler.

Starši	polepšali	vrtec

Zadovoljstvo�po�zaključku�akcije

Krvodajalska	akcija
KRŠKO – OZ Rdečega križa Krško vabi na tretjo letošnjo kr-
vodajalsko akcijo, ki bo v torek, 1. decembra, od 7. do 13. 
ure v OŠ Senovo, v sredo, 2. decembra, od 10. do 14. ure 
v OŠ Leskovec ter v četrtek, 3. decembra, od 7. do 13. ure 
v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško. S sabo prinesite velja-
ven osebni dokument.

SENOVO - V organizaciji Društva upokojencev Senovo in Krajev-
ne organizacije Rdečega križa Senovo so se 20. novembra v je-
dilnici OŠ XIV. divizije Senovo zbrali člani društva, ki so v leto-
šnjem letu dopolnili 75 let ali več. Društvo upokojencev Senovo 

šteje 684 članov, od tega je 230 članov starejših od 75 let. Na 
srečanju se je zbralo okoli 100 starejših od 75 let. Zbrane je v 
imenu Krajevne organizacije Rdečega križa Senovo in v imenu 
območnega združenja RK Krško najprej pozdravila Meta Habi-
cht, potem pa še predsednik Društva upokojencev Senovo Lud-
vik Grilc in Vinko Hostar kot gostitelj. Kulturni program so iz-
vedli učenci OŠ XIV.divizije Senovo in Ženski pevski zbor Društva 
upokojencev Senovo, sledila pa je še večerja.� J.�M.

SROMLJE – V mesecu požarne varnosti je bilo slovesno tudi 
pri sromeljskih gasilcih, saj so prevzeli novo gasilsko vozilo 
GV-1. Dogodku so prisostvovali in zbrane nagovorili brežiški 
župan Ivan Molan, 
predsednik Gasil-
ske zveze Breži-
ce Mihael Bora-
nič in poslanec v 
Državnem zboru 
mag. Andrej Viz-
jak. Ivan Zolar je 
poskrbel za nad-
gradnjo gasilskega 
vozila, glavna do-
mača donatorja pa 
sta bila KS Sromlje 
s predsednikom Francem Kostanjškom in krajan, ki pa ne 
želi medijske pozornosti. Ključ novega vozila je bil predan 
poveljniku PGD Sromlje Bojanu Volčanjšku, gasilski avtomo-
bil pa je blagoslovil župnik Janez Turinek.  M.�K.�M. 

Srečanje	starejših	na	Senovem

Senovski�upokojenci�na�tradicionalnem�srečanju

Novo	gasilsko	vozilo	tudi	na	
Sromljah

Župnik�Turinek�med�blagoslovom�
gasilskega�vozila.
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MotivacijsKi projeKt udejaNjaNja 
turističNih poteNcialov

vodilni partner: javni zavod KTRC Radeče 
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta:  
16.025,00 EUR
Partnerji v projektu: Turistično društvo Radeče, Turistič-
no društvo Ostrovrharji Svibno

Katere nove turistične možnosti 
ponuja podeželje občine Rade-
če, bodo v naslednjih mesecih po-
drobneje raziskali v tamkajšnjem 
Kulturno turistično rekreacijskem 
centru. Direktorica KTRC Radeče, 
Marija Imperl, nam zaupa, kaj se 
ji zdi najpomembnejše: „Kraji, 
naši ljudje, raznovrstna ponudba, 
možnosti so res krasne in tega se 
vsi zavedamo, zdaj pa delamo še 

korak naprej. S tem projektom si želimo, da bi nam ljudje 
na terenu, prebivalci naše občine, tisti, ki najbolje poznajo 
vse možnosti in priložnosti, ljudje, ki so neizčrpen vir zna-
nja in sposobnosti, pomagali pri razvoju turistične ponud-
be naše občine.“ 
Toplo vabilo k sodelovanju velja vsem, ki imajo ideje ali že-
ljo po sodelovanju pri razvoju turizma v občini: „Zaželeli 
smo si, da se premaknemo od pisanja turističnih načrtov in 
strategij in da gremo čim večkrat na teren, med naše lju-
di.“ Gre za motivacijski projekt, v katerem bodo lahko našle 
zanimivo priložnost vse generacije, pogosto se namreč zgo-
di, da imajo ravno tisti prebivalci, s katerimi se ustvarjal-
ci turistične ponudbe premalokrat srečajo, izvrstne ideje, v 
malem prstu pa stare običaje ter tradicijo naših krajev. Te-
kom projekta bodo analizirali gastronomske, kulturno-zgo-
dovinske, naravne in prenočitvene potenciale območja, iz-
vedli bodo različna izobraževanja ter usposabljanja, razviti 
pa želijo vsaj dva nova turistična proizvoda. Projekt na naj-
pomembnejše mesto postavlja ponudnike turizma. Name-
njen je njim, tako malim kot velikim, takšnim, ki že imajo 
izdelane načrte in vsem tistim, katerih zamisli so še vedno 
le tihe želje. „Pogovarjajmo se, da nam boste lahko zaupali 
vaše poglede na turizem občine Radeče. Gotovo je priložno-
sti še veliko, zato si s tem projektom dajmo možnost, da čim 
hitreje ustvarimo pogoje za izvedbo,“ doda Marija Imperl.  

sKupaj Na podeželju
vodilni partner: Mladinski center Brežice
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta: 
42.281,70 EUR
Partnerji v projektu: DZMP Krško, Multimedijsko društvo 
Ideja, Občinska turistična zveza Brežice, ZPT Brežice, Ob-
čina Brežice, Svetniki – društvo prijateljev podeželja Je-
senice na Dolenjskem, Društvo kmetic Brežice, TD Čatež 
ob Savi, Društvo prijateljev mladine Brežice

Projekt, katerega vodilni partner 
je Mladinski center Brežice, bo sle-
dil predvsem dvema pomembnima 
ciljema: zabeležiti obstoj ohranje-
ne tradicije podeželja ter hkrati 
spodbuditi društva k sodelovanju 
v projektih. Rezultat bodo lahko 
pokazali na prav poseben način – z 
multimedijskim gradivom. Nataša 
Kalin iz MC Brežice, nam je o pro-
jektu povedala nekaj zanimivosti: 

»Domačini so od nekdaj negovali tradicijo in izročilo o načinu 

dela, opravilih, ročnih spretnostih, dandanes pa manjka po-
membni člen med starejšimi in mlajšimi pri prenosu tradici-
je. Mladinski center Brežice nenehno razširja svoje delovanje 
tudi izven samega centra, deluje v vlogi aktivatorja mladih na 
podeželju in vzpodbuja medgeneracijsko sodelovanje. V Mla-
dinskem centru Brežice prepoznavamo pomembnost povezo-
vanja s podeželsko sfero na mladinskem področju, pomemb-
nost sodelovanja s podeželskimi društvi, ter dodano vrednost, 
ki jo omenjeno povezovanje nosi. Zato smo se kot edini mla-
dinski in občinski predstavnik v regiji prijavili na 1. javni po-
ziv LAS Posavje za nabor projektov, upravičenih do nepovra-
tnih sredstev LEADER za leto 2009.« 
Nataša doda, da si s projektnimi aktivnostmi želijo vzpodbudi-
ti ljudi, da bi znali ceniti pretekli čas in pretekli trud ter zna-
nje domačinov. »Zaradi staranja prebivalstva in vse večjega 
trenda odhoda mladih s kmetij in z vasi v mesta, je nastala 
potreba po aktivnostih, ki bi povezovale generacije, ter skr-
bele za zapis in ohranjanje skupne tradicije ter identitete.« 
Skupaj s partnerji bodo pripravili dokumentarni film »Tako se 
je godilo v naših vaseh – opravila in obrti«, popisali in foto-
grafirali kulinariko Brežic s podprojektom Etno kul kuhna, or-
ganizirali poletni raziskovalni tabor za mlade in izdali mono-
grafijo z naslovom »Na podeželju nekoč in danes«.

turizeM v zidaNicah
vodilni partner: Center za podjetništvo in turizem Krško
Znesek sofinanciranja upravičenih stroškov projekta:  
32.394,00 EUR
Partnerji v projektu: Zavod KŠTM Sevnica

Projekt sloni na sicer že dolgoletni 
želji, da bi obstoječe zidanice v Po-
savju preoblikovali v turistične pro-
izvode. Vodja projekta, mag. Lea-
Marija Colarič-Jakše, si želi, da bi 
ta mrtvi kapital, zidanice, ki so s 
svojo gostoto posebnost Dolenjske, 
Posavja in Bele krajine, spremenili v 
atraktivno turistično ponudbo: „Lo-
tili smo se celovitega, kakor je že iz 
vsebine vidno, obsežnega projekta, 

s katerim želimo ustvariti dodano vrednost posavskega podeže-
lja. To je priložnost za ohranjanje vinogradniške kulturne kra-
jine, tradicionalne kulinarike, ne nazadnje stavbne dediščine, 
oživitve običajev, z razvojem turizma v zidanicah lahko na ze-
mljevid nekega turista dejansko vrišemo tudi najmanjše kraje.“ 
V Centru za podjetništvo in turizem Krško menijo, da so si za-
stavili ambiciozen projekt in realne cilje, v kolikor bo priso-
tna čim večja družbena podpora, ali kot doda vodja projekta: 
„Imamo že 65 pristopnih izjav za bodoči konzorcij ponudnikov 
turizma v zidanicah, interesa na terenu je veliko, tako da ima-
mo veliko povpraševanja v zvezi z nadaljnjimi usmeritvami.“ Z 
motivacijskimi srečanji in izobraževanji bodo raziskovali še od-
prte možnosti na področju enologije, gastronomije, predstavi-
li problematiko zakonskih podlag umeščanja zidanic v prostor, 
zagotovitve komunalnih storitev, arhitekt na terenu naj bi sve-
toval glede ureditve zidanic, ob tem pa oblikujejo Priročnik z 
navodili za lastnike zidanic in tržnike. Turist, ki bo nekoč obi-
skal naše kraje, bi si tako lahko privoščil še posebno doživetje 
v naših zidanicah, kjer bi prespal, po želji simbolično sodeloval 
pri opravilih, v prostem času bi prekolesaril ali prehodil oko-
lico zidanice, bližnji gostinski ponudniki naj bi znali pripravi-
ti jedi, ki so posebnost določenega območja, skratka, izkušnja 
turista naj bi bila čim bolj avtentična, ponudniki takšnega tu-
rizma, lastniki zidanic, pa bi svoje zidanice izkoristili kot mo-
žnost dodatnega prihodka in obenem prispevali k turistični po-
nudbi in razvoju naših krajev, 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	-	2.	del
KRŠKO – V teku so že prvi projekti Lokalne akcijske skupine Posavja, ki so bili izbrani za sofinancira-
nje iz nepovratnih sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. 

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

V prejšnji številki časopisa smo že predstavili tri projekte, ki so bili izbrani na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske sku-
pine Posavje in bodo s sofinanciranjem iz sredstev Evropskega  kmetijskega sklada za razvoj podeželja poskušali odkriti še 
neizkoriščene priložnosti posavskega podeželja. Tokrat na kratko predstavljamo še tri projekte, od skupno šestih, ki morajo 
biti predvidoma zaključeni do 15. decembra 2010. Takrat bo znano tudi, ali je projektom uspelo uresničiti vse cilje, ki so si 
jih  prijavitelji projekta s partnerji zastavili. „Z gibanji in programi številnih zasebnih, javnih in ekonomskih partnerjev na 
podeželju je moč prispevati k prepoznavnosti, celostnemu razvoju in izboljšanju lokalnega gospodarstva,“ nam je v pogo-
voru povedala Kristina Ogorevc Račič iz Tehnične pisarne LAS. Tehnična pisarna LAS, ki ima sedež na CKŽ 46 v Krškem, je 
tudi sicer pravi naslov, na katerega se lahko obrnejo vsi, ki imajo vprašanja v zvezi s tekočimi projekti ali vprašanja o pro-
jektih, s katerimi bi lahko kot prijavitelj ali partner projektov doprinesli h kvaliteti življenja v posavskih krajih. Prejšnjič 
smo spoznali projekte: „Akademija zdrave hrane“, vodilni partner projekta je Kenex d.o.o., „Lokalna trajnostna oskrba s 
hrano v Posavju“, ki poteka pod okriljem Centra za razvoj podeželja Posavje ter projekt z naslovom „Obnovljivi viri ener-
gije na podeželju“, ki ga vodi družba Kostak d.d.. Poglejmo si še zadnje tri projekte izmed skupno šestih. 

KRŠKO - Na sedežu družbe Kostak so 17. novembra izvedli 
drugo delavnico v okviru petih, v katerih osveščajo o upora-
bi obnovljivih virov energije, tokrat o lesni biomasi kot viru 
energije, izvedli so že predstavitev o uporabi bioplina v kme-

tijstvu. Projekt je sofinanciran iz programa LEADER v okviru 
LAS Posavje, pogodbenega partnerstva pri RRA Posavje. Sabi-
na Žibert je povedala, da bodo s projektom nadaljevali spo-
mladi, ko bodo izvedli še delavnice o izrabi sončne energi-
je za ogrevanje, ter o fotovoltaičnih in geotermalnih virih in 
projekt s strokovno ekskurzijo zaključili junija 2010. O rabi 
lesne biomase je spregovorila dr. Nike Krajnc z Gozdarske-
ga inštituta Slovenije, ki bo v kratkem izdala tudi priročnik 
za lesno gorivo, predstavili so naprave oz. peči za lesno bio-
maso in primere dobrih praks ter vire subvencioniranja in fi-
nanciranja opreme. Udeleženci, ki prihajajo iz širšega okolja, 
med njimi je bilo tudi nekaj domačih podjetij in kmetov, so 
si po predavanjih ogledali sistem ogrevanja na lesno bioma-
so na lokaciji zbirnega centra Spodnji Stari Grad. 
� S.�V.�

O	obnovljivih	virih	energije	

Poslušalci�predstavitve

BORŠT - Požar na reciklažnem centru Komunalno stanovanj-
skega podjetja (KOP) Brežice na Borštu, kjer je zagorelo 10. 
novembra nekaj pred 19. uro, je po besedah direktorja pod-
jetja Ferda Pinteriča dokazano podtaknjen. Dejal je, da je 
škoda velika, po prvih ocenah med 100 in 150 tisoč evri, po-
trebno v celoti zamenjati večje nadstrešje na zbirnem delu 

centra in in štiri pare nosilnih stebrov, prav tako je uničen del 
ostrešja na upravni stavbi. Škoda in posledice bi lahko bile 
še večje, saj so zagorele odpadne gume, v bližini pa so tudi 
nevarni odpadki ter preša za pripravo odpadkov za odvoz na 
novomeško deponijo. Požar je gasilo 58 gasilcev iz petih dru-
štev, na pomoč pa je prišlo tudi 15 vojakov. V podjetju načr-
tujejo, da bodo škodo sanirali še letos, če bodo pravočasno 
dobili nadomestne dele, ki so narejeni po naročilu. 
� S.�V.�

Požar	na	reciklažnem	centru	
podtaknjen

Škoda�bi�lahko�bila�veliko�večja�(foto:�F.�Urek)

SEVNICA - V Kulturni dvorani Sevnica je 18. novembra pote-
kal tretji mednarodni posvet z naslovom »Logistika v kmetij-
stvu« v organizaciji Občine Sevnica, Srednješolskega centra 
Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma ter Centra 
za univerzitetne študije in raziskave Krško mariborske Fa-
kultete za logistiko. Posvet je bil namenjen znanstvenikom, 
strokovnjakom iz gospodarstva, raziskovalcem in študentom 
s področja logistike, kmetijstva, prometa in transporta ter 
ostalim zainteresiranim. Teme posveta so bile: organizacij-
ska kultura, recesija v kmetijstvu in biološka pridelava. Ude-
ležence posveta so uvodoma pozdravili dekan Fakultete za 
logistiko Univerze Maribor prof. dr. Martin Lipičnik, župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor Grma Novo mesto 
– Center biotehnike in turizma Tone Hrovat.  S.�R.

Logistika	v	kmetijstvu

SEVNICA - Priznano sevniško podjetje stilnega pohištva Stil-
les, d.d., ki že 60 let izdeluje stilno pohištvo, s svojimi pro-
jekti pa je prisotno v več kot tridesetih državah sveta, je na 
mednarodnem sejmu pohištva v Beogradu (potekal je od 12. 
do 18. novembra) prejelo najvišjo nagrado – zlati ključ za 
pohištveno opremo v javnih objektih. Nagrajena je bila po-
hištvena oprema hotelske sobe z imenom »Prestige«. Na ok-
tobrskem sejmu Ambienta v Zagrebu pa je podjetje Stilles iz 
Sevnice prejelo bronasto plaketo za pohištveno opremo ho-
telske sobe »Milano«.� S.�R.

Zlati	ključ	podjetju	Stilles
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Lokalna akcijska skupina Posavje je s partnerji 
Centrom za razvoj podeželja Posavje, Zavodom 
Vrbov log ter Kmečko zadrugo Sevnica pristopi-
la k projektu Lokalna trajnostna oskrba s hra-
no, ki ga izvajamo na območju 6 občin LAS Po-
savje: Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na 
Krki, Brežice in Bistrica ob Sotli.

To je prvi projekt večletnega programa, s kate-
rim želimo v Posavju dolgoročno vzpostaviti sis-
tem samooskrbe z lokalno pridelano hrano. 

Zato vabimo pridelovalce sadja, zelenjave, žit 
in živinorejce, ki so vključeni v sheme kakovo-
sti ekološko in integrirano, da se vključijo v pro-
jekt. S tem bomo preverili, kolikšne so količine 
pridelkov/živil, ki bi jih lahko kmetje v nadalje-
vanju namenili lokalnemu trgu oziroma v zače-
tni fazi javnim institucijam - vrtcem, šolam, do-
movom za ostarele in bolnišnici.

V septembru smo pričeli z izvajanjem animacijskih 
delavnic na terenu, na katerih smo predstavili pro-
jekt in povabili udeležence k sodelovanju. Večina 
udeležencev je projekt podprla, poudarili pa so 
vlogo državne in lokalne politike pri vzpostavljanju 
pravnih okvirjev za zaščito lokalnega oz. nacional-
nega interesa - da imajo domači pridelki prednost 
pred uvoženimi, saj s tem omogočajo preživetje 
lokalnega prebivalstva, hkrati znižajo stroške tran-
sporta in skrajšajo transportne ter prodajne poti, 
predvsem pa znatno manj onesnažujejo okolje in 
vsebujejo tudi veliko manj škodljivih snovi. Lokal-
no pridelani produkti imajo tudi boljšo sledljivost.
Prisotni so poudarili tudi pomen osveščanja potro-
šnikov, predvsem pa krepitev zaupanja med proi-
zvajalci, trgovci - organizatorji prodaje - in konč-
nimi potrošniki. 

Vsi tisti, ki bi se želeli v vključiti v projekt oziro-
ma bi želeli več informacij o projektu, nas lah-
ko obiščete / pokličete na naslednjih naslovih:
• Mojca Pompe, Center za razvoj podeželja 

Posavje, tel: 07-488-10-47, e-pošta: mojca.
pompe@rra-posavje.si, 

• Barbara Mlakar Krajnc, Kmečka zadruga Sevni-
ca z.o.o., tel: 07-49-88-715, e-pošta: barbara.
krajnc@kz-sevnica.si, 

• Bernardka Zorko, Zavod Vrbov log, tel: 07 49 13 
068 ter GSM 031 329 625, e-pošta: bernardka@
vrbov-log.org 

Projekt je sofinanciran iz programa LEADER 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja. S sredstvi LEADER na območju razvojne 
regije Posavje upravlja LAS Posavje, pogodbeno 
partnerstvo, ustanovljeno pri RRA Posavje. Or-
gan upravljanja za Program razvoja podeželja RS 
za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.
� Pripravile:�
� Barbara�Mlakar�Krajnc
� Bernardka�Zorko
� Mojca�Pompe�

KRŠKO, LJUBLJANA - Krški župan in poslanec SLS v Državnem 
zboru Franc Bogovič je na ministra za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano dr. Milana Pogačnika in na ministra za viso-
ko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča naslovil 
pisno poslansko vprašanje v zvezi z raziskavami za izboljša-
nje stanja na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in 
veterine. Kot je zapisal, uradni podatki kažejo, da je Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS v zadnjih 
letih naročilo številne raziskovalne naloge s področja kme-
tijstva, gozdarstva in prehrane ter veterinarstva, s pomočjo 
katerih naj bi se izboljšalo stanje na področjih, za katera je 
pristojno. Bogovič ministra prosi za naslove projektov, nji-
hove nosilce, vključno s sodelujočimi institucijami, čas tra-
janja projektov in njihovo vrednost. 

BREŽICE, LJUBLJANA - Mag. Andrej Vizjak, poslanec v Držav-
nem zboru, je zastavil pisno poslansko vprašanje ministru za 
šolstvo in šport dr. Igorju Lukšiču glede zastoja obnove Gim-
nazije Brežice in izgradnje nadomestne telovadnice. „Projekt 
obnove Gimnazije Brežice in izgradnje nadomestne telova-
dnice je zastal,“ ugotavlja Vizjak in Lukšiča sprašuje: „Ka-
kšen je podrobni novi terminski načrt obnove Gimnazije Bre-
žice s pripadajočo telovadnico? Ali bo Ministrstvo za šolstvo 
in šport zagotovilo normalne pogoje dela v Gimnaziji Breži-
ce oziroma zagotovilo sredstva (cca. 15.000 evrov) za nuj-
no popravilo toplovodnega sistema, ki je potreben za ogre-
vanje gimnazijske telovadnice?“

Vizjakovo	vprašanje	o	usodi	
obnove	Gimnazije	Brežice

Bogoviča	zanimajo	raziskave	s	
področja	kmetijstva

V	brežiškem	partnerstvu	
nezadovoljni	
Vodstveni odbor Lokalnega 
partnerstva Brežice se je 12. 
novembra sestal na 6. redni seji 
z namenom, da pregleda izva-
janje nalog po programu dela. 

Predsednik VO Stane Preskar je izrekel mnenje članov, 
da z rezultati dela v letošnjem letu Vodstveni odbor ni 
zadovoljen, ni pa tudi kriv za to, saj država preko ARAO 
ni zagotovila sredstev, da bi lahko delali karkoli. Predla-
gan je bil ogled odlagališča in sestanek z lokalnima sku-
pnostima v Belgiji, kjer je prav tak problem, saj je dr-
žava skoraj sprla sosednji občini, ki pa sta družno rešili 
problem. Člani VO LPB so razpravljali tudi o izvedbi pred-
stavitve idejnega projekta odlagališča v Krškem, ki jo že-
lijo izpeljati čim prej. 

Predlagali so tudi novo raziskavo javnega mnenja in pri-
pravo primerjave z raziskavo v letu 2008. Raziskavo naj 
bi izvedla Ninamedia. Člani VO LPB so izpostavili govorice 
o tem, da se predvideva izgradnja manjše hidrocentrale 
Brežice in Mokrice, kot je bilo to predvideno v začetku. 
ARAO bi morala proučiti, kaj to pomeni za potencialno 
lokacijo odlagališča NSRAO v brežiški Vrbini.

Posamezni člani LPB so podali kar nekaj tehtnih pomisle-
kov o tehničnih rešitvah odlagališča NSRAO na krški lo-
kaciji in posledičnih vplivih na brežiško področje, in ker 
je zaskrbljenost več kot upravičena, so zahtevali izdela-
vo novih varnostnih izračunov. Občina Brežice bi morala 
sodelovat pri teh analizah, torej bi Lokalno partnerstvo 
Brežice moralo delovat tudi po umestitvi. 

Predsednik VO Stane Preskar je še povedal, da se mu ne 
zdi v redu, da se sodelovanje Lokalnega partnerstva Bre-
žice v postopku ne omenja nikjer več. Zato so ga s skle-
pom pooblastili, da poda medijem ustrezno razlago se-
danjega stanja.

V spomladanskem času načrtujejo skupno delovno sreča-
nje z Lokalnim partnerstvom Dol pri Ljubljani.

Spremljajte delovanje Lokalnega partnerstva Brežice na 
www.lokalnopartnerstvo.si.
� Stane�Preskar
� predsednik�VO�LPB

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v sodelovanju z 
Društvom arhitektov in študentov arhitekture Posavja, Kul-
turnim domom Krško in Občino Krško organizira 1. decem-
bra ob 17. uri v mali dvorani Kulturnega doma Krško okroglo 
mizo „Reurbanizacija prostora tovarne Vipap v Krškem“. 

Na okrogli mizi bodo sodelovali predstavniki Občine Krško, 
tovarne Vipap in Krka, Krajevne skupnosti Krško, arhitekti 
in prostorski načrtovalci, ekonomist in sociologinja.

Okrogla	miza	o	prostoru	
tovarne	Vipap

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

POVABILO	K	SODELOVANJU	
V	LOKALNI	TRAJNOSTNI	OSKRBI	S	HRANO	

Fotografija�z�delavnice�v�Sevnici�(foto:�
Bernardka�Zorko)

sreda,�2.�decembra�2009

Fakulteta�za�energetiko,�Hočevarjev�trg�1,�Krško

Seminar�»Vpliv�podnebno – energetskih�zavez�na�energetiko�v

Sloveniji

četrtek,�3.�decembra�2009

Delovni�posvet�»Učinkovit

Fakulteta�za�energetiko,�Hočevarjev�trg�1,�Krško

a�raba�energije�v�javnih�objektih«

petek,�4.�decembra�2009

Srednješolski�kviz�»Energetski�objekti�v�Posavju«

Šolski�center�Krško – Sevnica,�Cesta�krških žrtev�131,�Krško

petek,�4.�decembra�2009

Podelitev štipendij�v�okviru�Posavske štipendijske�sheme�2009/2010

Kulturni�dom�Krško,�Trg�Matije�Gubca�2,�Krško

petek,�4.�decembra�2009

25.�Kifl�fešta�in�brucovanje študentov�Fakultete�za�energetiko

Več informacij�o�posameznih�dogodkih�je�na�voljo�na�spletni�strani

www.dneviposavskeenergetike.si

BREŽICE – Občina Brežice je v tem mesecu prekinila jav-
ni razpis za podelitev koncesij za izvajanje obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb (GJS), in sicer oskrbe s 
pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode ter zbiranja in prevoza komunalnih od-
padkov. Razpis namerava občina ponoviti v prvi polovici 
prihodnjega leta, GJS pa bo v tem času še naprej izvaja-
lo Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. (KOP) Brežice. 

Z Oddelka za javne gospodar-
ske službe in gospodarske za-
deve Občine Brežice so poja-
snili, da so v roku za oddajo 
ponudb, do 13. 10. 2009, pri-
spele tri ponudbe, od tega dve 
za vse tri sklope in ena za dva 
sklopa, poleg sedanjega izva-
jalca sta se prijavila še dva 
ponudnika iz SV Slovenije. Di-
rektor KOP-a Ferdo Pinterič 
je potrdil, da so se prijavili na 
vse tri sklope. Omenjene GJS v 
KOP-u predstavljajo do 25-od-
stotni delež letnega prometa, 
a so neprofitna dejavnost. Na 
vprašanje ali so razmišljali o možnosti, da ne bi bili izbrani, 
je Pinterič dejal, da bi bila glavna težava zaposleni, gre za do 
60 ljudi, ki bi jih moral prevzeti novi izvajalec, večino lastnih 
osnovnih sredstev pa bi lahko uporabljali v tržne namene. 

V letošnjem letu je s sklepom o prekinitvi postopek podelitve 
za letos končan. Kot razlog prekinitve razpisa na oddelku na-
vajajo, da so v postopku prejeli več kot 60 vprašanj o razpisni 
dokumentaciji,  „od katerih se jih je pretežni del nanašal na 
konkretne in podrobne podatke v zvezi z infrastrukturo go-
spodarskih javnih služb, tako podrobna vprašanja, ki jih pri 
pripravi razpisne dokumentacije zaradi njihove specifično-
sti dejansko ni bilo mogoče predvideti (npr. kakšne črpalke 
so vgrajene v črpališčih (podatki o vgrajenih črpalkah, obra-
tovalnih urah in porabi el. energije - letno), kakšna znamka 
vodomerov je prisotna pri uporabnikih (ime proizvajalca), ka-
kšne so izgube na vodovodnem omrežju...), pa so pripeljala 
do zaključka, da bi bilo, da bi dobili kar najbolj realno ceno 
storitev, tehnične podatke potrebno ponovno preučiti in do-
polniti ne le s podatki, ki smo jih že posredovali v odgovorih, 
temveč s kar najbolj podrobnimi podatki, za katere smo gle-
de na vsebino vprašanj ugotovili, da ponudnike zanimajo“. 
� S.�Vahtarič�

V	Brežicah	(še)	brez	koncesij	
za	gospodarske	javne	službe	

Ferdo�Pinterič
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Pralni stroj Candy 
GO 126
zmogljivost do 6 kg, hitrost ožemanja 
1.200 vrt./min, samodejno zmanjšanje 
porabe-Fuzzy Logic, elektronski dvosmerni 
programator, LED prikaz časa do konca 
pranja, zamik vklopa 3-6-9 ur, program 
ročno pranje, Mix&Wash program, hitri 32 
minutni program, intenzivni program Stain 
Buster, progam Allergie za občutljivo kožo, 
program Lahko likanje, energijski razred A+, 
razred pranja A, učinkovitost ožemanja B, 
dim. v/š/g: 85 x 60 x 52 cm

Redna cena: 529,90 EUR

299,90 EUR

43%
ceneje 20%

ceneje

Brisače iz zaloge 
več vrst

20% ceneje

Ob nakupu

nad 40 EUR prejmete

BREZPLA^N0

KARAFO
za vino

Tehnike, gradnje in 
pohi{tva Sevnica
Savska cesta 20 b, Sevnica, tel.: 07/816 32 10

1. ROJSTNODNEVNA PONUDBA,
KI RAZVESELJUJE ...
v času od 26. 11. do 5. 12. 2009 oz. do prodaje zalog.

Posavski 260x380.indd   1 11/24/09   9:28 AM
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Drage ljubiteljice in ljubitelji cvetja, Zaključili smo na Senovem
V četrtek, 12. novembra 2009, je bilo na Senovem 

še posebno veselo, saj smo se v tamkajšnjem Domu 
IIV. divizije zbrali ljubitelji cvetja in narave iz celega 
Posavja. Ob gostoljubju senovskega turističnega dru-
štva in osnovne šole ter s prizadevanjem celotnega 
kolektiva Zavoda Neviodunum smo, po prvih odzi-
vih sodeč, uspešno izpeljali prvo prireditev. K temu 
so svoje prispevali tudi izvajalci kulturno-zabavnega 
programa Plesno društvo Imani, Folklorna skupina 
DKD Svoboda Senovo, Brežiški flosarji in pevka Ana 
Rotar. Več o tem pa še na naslednjih straneh. 

Vsaka lepa stvar se enkrat konča. Konča 
se tudi zato, da se lahko ponovno začne, pol-
na novih izkušenj, navdiha in idej. Z zaključno 
prireditvijo na Senovem, zanimivo reportažo si 
lahko pogledate v nadaljevanju, smo zaključi-
li letošnji izbor najlepšega posavskega vrta in 
balkona. 

Družili smo se več mesecev, ko je vse še cve-
telo, žarelo od barv in dišalo, pridno smo polnili 
strani časopisa z zanimivimi članki, fotografijami 
cvetja in fotografijami z obiskov pri ljubiteljskih 
vrtnarjih v velikih in manjših posavskih krajih. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali v tem iz-
boru s svojo prijavo in pozitivnim zgledom, saj se 
že kaže, da smo skupaj dosegli pomemben cilj: 
marsikoga smo navdušili za delo z rastlinami in 
cvetjem. Po odzivih s terena sodeč smo navdušili 
tako začetnike kot že stare vrtnarske mačke, ki so 
si zadnja leta pozabljali vzeti čas zase in zelene 
prijateljice. Verjamemo, da bo naslednje leto cve-
tje na posavskih balkonih še bolj pogosto in da 
bodo postopoma nastajali novi zeleni kotički za 
hišami in pred njimi ter še marsikje drugje. 

Da bi vseeno vaše delo nekako ovrednotili in 
pokazali, kaj vse znamo Posavke in Posavci, smo 
celotno akcijo zastavili kot izbor in 12. novembra 
smo na Senovem v ospredje postavili nekaj ljudi, 
katerih vrtovi in balkoni so letos izstopali med 
prijavljenimi. Ker cenimo domiselnost in izjemen 
trud, smo najprej podelili posebna priznanja ure-
dništva časopisa Posavski obzornik, nato pa tudi 
več drugih in tretjih mest, prva mesta, vse pa je 
bilo prijetno prežeto s čustvi in smehom. 

Poglejmo si presenečenja letošnjega izbora:
Franc Rožman iz Malega Vrha, ki ga prijate-

lji in znanci bolje poznajo pod vzdevkom „O.K.“, 
za hišo potrpežljivo vzgaja čudovit in zanimivih 
oblik poln okrasni vrt. Ob njegovih spretnostih in 
kamnitih miniaturah je marsikdo osupnil. Franc 
je prejel posebno priznanje. 

Dragica Kosovan z Jelš pri Krškem je cvetju 
predana, kolikor se to sploh da. Balkoni Kosova-
novih zahtevajo ure in ure dela, skrbi in odpove-
dovanja, ampak Dragica pravi, da je vse več kot 
povrnjeno. Dragica je prejela posebno priznanje. 

Viktor Richter je letos s košnjo trate obliko-
val slovenski grb. Skozi leta je razvil sistem, pra-
vi, ki mu omogoča, da ustvarja različne oblike in 
vzorce, vedno pa z njimi sporoča neko posebno 
misel, namenjeno ljudem od blizu in daleč. Viktor 
je prejel posebno priznanje.

Začetek s plesalkami Plesnega društva Imani

Občinstvo je z zanimanjem spremljalo program.

Spominska darila za najboljše

Franc Rožman v pogovoru z Marušo Mavsar

»Moj cvet« Dragice Kosovan

Dragica Kosovan prejema priznanje.

»Slovenski grb v trati« Viktorja Richterja

Viktor Richter pojasnjuje »travniško« tehniko.

»O.k. garden« Franca Rožmana

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

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
Ivan Hribšek s.p.

tel: 07/49-05-595, 041/323-003
hribsek.pis@siol.net
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Karel Zaniuk iz Čateža ob Savi dokazuje, da 
je človek lahko zelo inovativen, če si tega želi. De-
setletje nastajajo ob hiši prijazne oblike, ki vabijo 
poglede. Karel je prejel posebno priznanje.

Jožica Mlakar iz Rovišča pri Studencu je svoj 
balkon okrasila z bršljankami in tunbergijami, ve-
seli pa se že pomladnega in poletnega sonca, ki bo 
morda obsijalo kakšno drugačno, novo zasaditev, 
pri kateri bo zopet lahko uživala cela družina. Jo-
žica je prejela tretjo nagrado za najlepši balkon.

Branko Božičnik iz Lukovca pri Boštanju 
je skupaj z življenjsko sopotnico ustvaril vrt, ki 
družini ponuja polno sproščujočih kotičkov, kjer 
sapice mimogrede oplazijo mediteransko rastli-
nje in prenašajo omamni vonj naokrog. Branko, 
dober poznavalec narave, družinski okrasni vrt 
dinamično razvija leto za letom, navdušenje nad 
spoznanji pa deli z vsemi, ki poznajo užitke vzgo-
je rastlin. Branko je z „vrtom vzhajajočega sonca“ 
prejel tretjo nagrado za najlepši okrasni vrt. 

Jožica Petrišič iz Krškega neguje in razvija 
vrt, ki je še zelo mlad, a kljub temu šepeta veli-
ko zgodb. S skulpturami, izbranimi starinami in 
rastlinjem vedno znova zaživijo zgodbe Jožice, ki 
živi za ustvarjanje, zaživijo zgodbe njene družine 
in zgodbe tukajšnjih, domačih krajev. Jožica je za 
okrasni vrt „Življenje“ prejela tretjo nagrado za 
najlepši okrasni vrt.

Slavko Geršak je že med našim obiskom za-
trdil, da je hiša brez cvetja pusta in neizrazna. In 
to prepričanje tudi živi, kar je jasno ob pogledu 
na balkon hiše Geršakovih. Slavko uživa, ko z ženo 
spreminjata in dodajata različne vrste, odtenke, 
preučujeta kako raste ta ali ona roža, zato njun 
balkon pozdravi pogled mimoidočega s pestrostjo 
in dinamičnostjo. Slavko je prejel drugo nagrado 
za najlepši balkon. 

Zinka Ameršek prejema pohvale za svoje 
cvetje od znancev in tudi takih, ki slučajno opazijo 
njen balkon med potjo v službo ali na izlet. Balkon 
skozi večino leta privablja poglede, Zinka namreč 
rože zasadi v dveh vzporednih nivojih, da obilje 
cvetja, katerega potaknjence z neverjetno lahko-
to sama razmnožuje, preprosto navduši. Zinka je 
prejela drugo nagrado za najlepši balkon. 

Blaževič Edi in žena ustvarjata v harmoniji. 
Skupaj sta tudi letos balkon okrasila v zanimivih 
barvah, tokrat v belo-rdeči kombinaciji. Ob po-
gledu človek nič ne bi odvzel ali dodal, balkon 
je bil razgibane oblike, fasada hiše pa se je zlila 
v ozadje in ni kričala in pobrala vse pozornosti, 
kot se to zadnje čase rado dogaja pri naših hišah. 
Elegantno in nežno z drobnimi cvetovi, ki meži-
kajo soncu. Edi je prejel prvo nagrado za najlepši 
balkon Posavja 2009. 

Karel je potreboval deset let, da je oblikoval 
te svoje zelene skulpture.

Karel Zaniuk, dobitnik posebnega priznanja

»Poletni cvetovi« Jožice Mlakar

»Vrt vzhajajočega sonca« Branka Božičnika

Božičnikovi niso mogli priti na Senovo, zato 
smo jim nagrado podelili kar na uredništvu.

»Življenje« Jožice Petrišič

Jožica Petrišič, dobitnica tretje nagrade za vrtJožica Mlakar, tretja nagrada za balkon

»Cvetoča pravljica« Slavka Geršaka

»Kmečke rože« Zinke Ameršek

Slavko Geršak, druga nagrada za balkon

Zinka Ameršek, druga nagrada za balkon
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Ljubica Pavkovič si je z možem skozi leta 
dela in truda ustvarila prekrasen vrt izjemnih ve-
likosti. Hiša z vrtom se nahaja sredi odprte kra-
jine podeželja. Okrasni vrt ima veliko, zgledno 
urejeno travnato površino, ob kateri je lastnica 
vrta uredila barvite, navdihujoče okrasne gredi-
ce. Barve, pestrost, grmovnice, trajnice, enoletni-
ce, vse v sozvočju preprosto jemljejo dih. Drobni 
detajli, skulpture, mize s stoli, klopi, ležalniki so 
primerno umeščeni v vrt in ga bogatijo. Predvrt 
ob pomožnem objektu z izborom vrtnic je izje-
mno tenkočutno oblikovan. Ljubica iz leta v leto 
širi obseg svojega vrta, a ji pri tem idej ne zmanj-
kuje, obratno, z vsakim novim prostorom ustvarja 
nove možnosti in presega prejšnje zasaditve. Lju-
bica, ki izjemno dobro čuti, kako se morajo uje-
mati barve in oblike, z okrasnim vrtom uresničuje 
otroške sanje. A ne le svoje sanje, saj nam košček 
za koščkom, cvet za cvetom pričara čarobnost, ki 
jo sanjamo tudi ostali. Ljubica Pavkovič je prejela 
drugo nagrado za najlepši okrasni vrt Posavja.

Primož Rueh si je z družino ustvaril okrasni 
vrt, ki je s treh strani obdan z zidom in ga zato s 
ceste lahko le slutimo. Vinika, ki prekriva zuna-
nje zidove, nežno povezuje zasebni vrt z javnim 
prostorom ulice. Vrata, ki vodijo v vrt, so zanimi-
vo ornamentirana. Ko vstopimo skozi vrtna vrata, 
se srečamo z manjšim dvoriščem, ki ga bogati ra-
znolikost rastlinskih vrst, sencoljubne trajnice so 
nadgrajene s kamnito skulpturo v izjemno tenko-
čutno oblikovan ambient. Ob hiši je ožja tlakovana 
površina, na kateri je urejen prostor za posedanje 
v senci pergole, vrtna oprema je tukaj kovinska, 
detajli kovinskih lončkov z risbo rastlin so droben 
detajl, ki vrt povezuje v harmonično celoto. Okra-
sni vrt pa se ob robu zgledno oblikovane stavbe 
razširi, prehod ob stopnicah je bogato oblikovan 
s preprosto, nam vsem znano popenjavko, bršlja-
nom. Vrt nam ponudi dodatna presenečenja - de-
sno od stopnic je oblikovan ribnik, kamni različ-
nih velikosti so vrasli v zelenje, vse skupaj daje 
vtis, kot da je že od nekdaj tu. Razpored kamnov, 
velikih, srednjih in manjših, drobni detajli skulp-
tur in napajalnikov za ptice nam govorijo o skrb-
nem odnosu do vseh živih bitij, ki so verjetno sre-
di mestnega jedra lastniku še toliko dragocenejši. 
Magnolije, cedra, kamelije, kitajski nepozebnik, 
vrtnice, ostale trajnice in lončnice ob skrbno obli-
kovanih detajlih govorijo jezik vrta in jezik tega 
ljubiteljskega vrtnarja: jezik zmernosti z izjemno 
ljubeznijo. Primož Rueh je prejel prvo nagrado za 
najlepši okrasni vrt Posavja. 

Hvala vam, da ste delili svoje zelene oaze 
z nami, svoj mir, svoje veselje! Letošnji izbor 
je zdaj tudi uradno zaključen. Izbor smo orga-
nizirali prvič, skupaj se učimo, zato nam, pro-
simo, oprostite morebitne spodrsljaje. Veliko 
novega smo odstirali na teh straneh našega 
časopisa, predvsem pa ste nam vse bralke in 
bralci omogočali, da z zagonom in veseljem 
kažemo lepe, prijazne in prijetne trenutke in 
da časopis še približamo vam, za katere ga že 
več kot desetletje ustvarjamo. Na cvetoče sni-
denje naslednjo pomlad!

»Park magnolia« Primoža Rueha

Primožu Ruehu in  soprogi je za zmago čestitala 
članica strokovne komisije Štefanija Kos Zidar.

»Ljubezen do rož« Ljubice Pavkovič

Ljubica Pavkovič, druga nagrada za najlepši vrt

»Vse v cvetju« Edija Blaževiča

Edi Blaževič z ženo med razglasitvijo zmage v 
tekmovanju za najlepši balkon

Plesalke  PD Imani se pripravljajo na nastop.

Uredništvo Posavskega obzornika se še pose-
bej zahvaljuje za sodelovanje pri izvedbi zaključ-
ne prireditve Najlepši vrt in balkon Posavja 2009 
Turističnemu društvu Senovo in njegovemu pred-
sedniku Tonetu Petroviču, Osnovni šoli XIV. divizi-
je Senovo in ravnatelju Vinku Hostarju ter vsem 
izvajalcem programa. Zahvala velja tudi Šoli za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, ki nam je 
pomagala pri strokovnem delu akcije, pa tudi Pro-
dajni galeriji Ambienta Krško, družbi Eurogarden s 
poslovalnico v Krškem in Termam Topolšica, s kate-
rimi smo zagotovili nagrade tekmovalcem.

Čeprav smo akcijo Najlepši vrt in balkon Posavja 
za letos zaključili, nanjo tudi v naslednjih števil-
kah našega časopisa ne bomo čisto pozabili. Pri-
pravili vam bomo še kakšen pogovor z najboljšimi 
in občasno s sliko in besedo obudili spomine na to, 
kar smo doživljali skupaj.  

F
ric S

ilva s.p., Trg S
vobode 3, S

evnica

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

pon.-pet. od 7.00 do 18.00 ure, sob. od 7.00 do 14.00 ure
ned. od 8. do 11. ure. Dan odprtih vrat, 29.11. od 8. do 17. ure

Cvetlični butik, TC Mercator
Odpiralni čas: 

v decembru od pon - sob: 8.00 - 20.00 ure, ned.: 8.00 - 12.00 ure

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

pon - pet: 7.00 - 18.00, sob.: 8.00 - 13.00, ned.: zaprto 
Dan odprtih vrat, 28.11. od 7. do 17. ure

Cvetličarna Silva: Dan odprtih vrat 29.11.2009

Božične zvezde
iz lastne proizvodnje
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V sklopu prodajne galerije Ambienta v starem mestnem jedru 
Krškega smo z novembrom odprli razširjene prostore, namenjene 
podjetjem. V  novih prostorih so razstavljeni številni izdelki, ki so 
primerni za novoletna darila, in izdelki, ki jih v podjetjih upora-

bljamo kot učinkovita trženjska orodja. Hkrati je predstavljen tudi 
zanimiv in inovativen nabor darilne embalaže ter ostalih proizvo-

dov družbe Duropack Tespack iz Brestanice.
 

Ob razširitvi prostorov vsem kupcem nudimo ugoden nakup 
kozarcev in kelihov Steklarne Rogaška, ki naj v bližajočih se pra-
zničnih dneh polepšajo naša omizja. Pri nakupu izbranih kolekcij 

vam tako ob nakupu petih kozarcev šestega podarimo. Prepričani 
smo, da boste zadovoljni tudi, če boste posegli po drugih izbranih 

izdelkih iz naše praznične ponudbe.
 

Vabimo vas v prodajno galerijo Ambienta na CKŽ 44 v Krškem.

PRODAJNA GALERIJA AMBIENTA
Trgovina Maša Dostal s.p., CKŽ 44, 8270 Krško

Tel.: 07-49-25-570, Fax: 07-49-25-571
 info@galerijaambienta.com - www.galerijaambienta.comTudi fokloristki sta si imeli veliko povedati.

Jabolko ne pade daleč... Z Vesno Umek, pevko  
Brežiških flosarjev, je zapela tudi njena hčerka.

Druženje po prireditvi

Instrumentalna zasedba senovske foklore 
je ubirala vesele viže po programu v dvorani.

Ana Rotar je tokrat zapela dve svoji skladbi.

Tone Petrovič iz TD Senovo je tudi tokrat poskrbel 
za dobro razpoloženje obiskovalcev.

Brežiški flosarji v akcijiPrireditev je povezovala  Bojana Kunej 
iz Posavskega obzornika.

Plesalke PD Imani  so bile deležne 
glasnih aplavzov publike.

»Flosarja« v zakulisjuSenovčani so zaplesali kozjanske 
in štajerske plese.

Tudi foklorni nastop je lahko atraktiven.
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drobnega prostorskega načrta 
za ureditev starega mestnega 
jedra Krško (umestitev knji-
žnice). 

Avgusta�2009 je bila podpi-
sana pogodba s projektantom, 
arhitekturnim birojem Poto-
kar Ravnikar, ki je bil izbran 
že konec leta 2007 na javnem, 

odprtem, anonimnem enosto-
penjskem arhitekturno-pro-
jektnem natečaju.

30.�septembra�2009 je bila 
potrjena idejna zasnova iz-
branega projektanta - arhi-
tekturnega biroja Potokar 
Ravnikar, ki je tako lahko za-
čel z izdelavo idejnega pro-
jekta nove knjižnice.

5.� oktobra� 2009 je bil na 
občinskem svet občine Krško 

Marsikoga izmed tistih, ki ži-
vite z nami in našo knjižni-
co ter spremljate našo dejav-
nost, spremembe in razvoj, 
zanima, kaj se dogaja z iz-
gradnjo nove knjižnice. Knji-
žničarke dnevno dobivamo 
vprašanja naših uporabni-
kov, kdaj bo nova knjižnica 
in kje bo stala.

Res je, zaenkrat še ni kaj vide-
ti, ni še niti temeljnega kamna 
niti gradbene jame, a vendar 
so bili v zadnjem letu pred-
vsem s strani občinske uprave 
občine Krško narejeni določe-
ni pomembni koraki, ki posta-
vljajo čvrste temelje za izgra-
dnjo nove knjižnice v Krškem.

Poglejmo, kaj je bilo nareje-
nega letos.

15.�aprila�2009 je bil projekt 
nove knjižnice javno predsta-
vljen v okviru občinske pred-
stavitve projektov v KS mesta 
Krško.

Med 22.�aprilom�in�22.�ma-
jem�2009 je bil javno razgr-
njen občinski podrobni pro-
storski načrt za ureditev 
starega mestnega jedra Krško 
(umestitev knjižnice). 

6.� maja� 2009 je bila jav-
na obravnava občinskega po-

Številka 4

DELOVNI ČAS:

Osrednja knjižnica KRŠKO
CKŽ 26, KRŠKO, tel. 07 490 40 00

in
MLADINSKI ODDELEK

CKŽ 47, KRŠKO, tel. 07 492 55 82

Ponedeljek: 8.00 – 18.00
Torek: 8.00 – 16.00
Sreda: 8.00 – 18.00

Četrtek: 8.00 – 16.00
Petek: 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 13.00

Izposojevališče VIDEM
Cesta 4. julija 59, KRŠKO, tel. 07 490 30 70

Torek, četrtek: 15.00 – 18.00

Izposojevališče SENOVO
Titova 106, SENOVO, tel. 07 490 40 28
Ponedeljek, četrtek: 12.00 – 18.00

Izposojevališče KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska 7, KOSTANJEVICA NA KRKI, 

tel. 07 498 62 10
Torek, četrtek: 12.00 – 18.00

Kaj	se	dogaja	z	izgradnjo	
nove	knjižnice?

Že�nekaj�let�20.�novembra�praznujemo�slovenske�splošne�knjižnice.�Ta�dan�je�
namenjen�skupni�promociji�splošnih�knjižnic�z�željo,�da�nas�ljudje�bolje�spoznajo.�
Letošnje�praznovanje�je�potekalo�pod�geslom�»Kako�diši�moja�knjižnica?«,�tekom�
leta�pa�je�po�celi�Sloveniji�potekal�literarni�natečaj�z�istim�naslovom.�Tudi�v�našo�
knjižnico�smo�dobili�nekaj�zanimivih�tekstov.�Ker�smo�želeli�na�20.�november�biti�
nekoliko�drugačni,�smo�na�fotografiji�zaposleni�knjižnice�v�rdečih�majicah.

sprejet odlok o občinskem 
prostorskem načrtu za ure-
ditev dela starega mestnega 
jedra z umestitvijo knjižnice 
(OPPN).

Postopoma se začenja tudi 
postopek arheoloških raziskav 
na nepozidanem delu lokacije 
nove knjižnice. Najbolj pere-

ča zadeva sta odkup zemljišč, 
na katerem bo stala novogra-
dnja knjižnice, in odstrani-
tev obstoječih objektov, ki so 
predvideni za rušitev. Kljub 
temu verjamemo, da bomo v 
prihodnjem letu lahko zapisa-
li, da imamo urejeno vso po-
trebno dokumentacijo za iz-
gradnjo nove knjižnice. Prav 
to pa nam bo omogočilo pri-
javo na razpise za pridobitev 
dodatnih sredstev izven občin-
skega proračuna.

V prihodnjem letu bo 45 let, 
kar Valvasorjeva knjižnica 
aktivno deluje v našem lo-
kalnem okolju, skrbi za dvig 
bralne kulture in zadovoljeva-
nje potreb po znanju, infor-
macijah, kulturnih dobrinah 
in preživljanju prostega časa 
naših uporabnikov vseh gene-
racij. Skozi leta se je njena 
mreža širila, tako da trenutno 
delujemo v starem mestnem 
jedru Krškega na dveh lokaci-
jah, na Vidmu, v Kostanjevici 
na Krki in na Senovem, poja-
vljajo pa se še nove potrebe 
po izposojevališčih.

Ves ta čas je naraščalo tudi 
število enot knjižnega in dru-
gega gradiva, povečevalo se 
je število zaposlenih, spre-
minjale pa so se tudi nalo-
ge in vloga splošne knjižni-
ce v lokalni skupnosti. Vse 
bolj postajamo multikultur-
ni center, ki skrbi za pretok 
znanja in informacij, sodelu-
jemo v vseživljenjskem uče-
nju, povezujemo tradicijo s 
sodobnim razvojem znano-
sti in tehnologije, nudimo 
uporabnikom poleg izposo-
je gradiva na različnih me-
dijih, vedno nove storitve in 
dejavnosti. 

In kaj za nas v knjižnici velja 
največ? Zadovoljen uporab-
nik. Pred kratkim sem preje-
la e-pošto, v kateri je naša 

uporabnica med drugim za-
pisala: »Pri vas vedno naj-
dem, kar želim, kar pa niso 
samo knjige, ampak tudi 
prijaznost in pomoč. Pro-
sim, ohranite svojo človeško 
toplino, saj je to tisto, kar 
pretehta, da raje zahajam v 
vašo knjižnico.« Verjemite, 
da je s tem vsem knjižničar-
kam in knjižničarju dodobra 
polepšala dan, saj je prav to 
tisto, kar poplača ves trud in 
čas, ki ga potrebujemo, da 
najdemo informacijo, ki jo 
za naše uporabnike včasih 
iščemo tudi precej časa. 

Zavedamo pa se tudi, da 
vsi uporabniki ne odhaja-
jo vedno povsem zadovoljni 
iz naše hiše in da ima mor-
da kdo tudi slabšo izkušnjo 
z nami. Vendar si prizadeva-
mo, da bi bilo takih prime-
rov čim manj. Predvsem pa 
želimo, da bi se naši uporab-
niki zavedali, kakšne možno-
sti jim lahko nudi knjižnica v 
lokalnem okolju. Najbrž pri 
tem ni nepomembno, še po-
sebno v času vse večjih so-
cialnih stisk, da je velika 
večina naših dejavnosti brez-
plačnih.

Naši delovni pogoji so trenu-
tno nekoliko okrnjeni zara-
di delovanja osrednje knji-
žnice na dveh lokacijah, saj 
je mladinski oddelek, v kate-
rega radi zaidejo tako otroci 
kot tudi starši, od leta 2007 
preseljen na drugo lokacijo. 
Vse večji problem pa pred-
stavlja tudi pomanjkanje 
parkirnih mest v bližini knji-
žnice. Upamo pa, da bomo 
že čez nekaj let ponovno 
združeni pod novo skupno 
streho v soseščini fakultete, 
sodišča in sedeža občine. 

Pogosto slišim, kako bo nova 
knjižnica oživila staro me-

stno jedro, potem ko je 
bilo veliko drugih dejavno-
sti (srednja šola, zdravstve-
ni dom) preseljenih na dru-
gi konec mesta. Treba se je 
spomniti, da bi po strokovnih 
kriterijih tudi nova knjižni-
ca morala stati v tistem delu 
mesta, kjer je največ ljudi, 
se pravi njenih potencialnih 
uporabnikov, na kar sta zlasti 
tedanji Svet in vodstvo knji-
žnice pravočasno opozarja-
la. Vendar pa smo vsi sku-
paj prisluhnili širšim ciljem 
in potrebam lokalne skupno-
sti ter sprejeli politično od-
ločitev kot končno dejstvo. 
Zdaj lahko le upamo, da se 
zaradi takratnega odlašanja 
gradnja nove stavbe ne bo 
odmaknila tako daleč, da je 
zaradi novih ekonomskih raz-
mer ne bi bilo mogoče ure-
sničiti. 

Že v fazi priprav na gradnjo 
se je namreč potrebno zave-
dati, da bo knjižnica lahko 
opravljala vlogo socialnega, 
izobraževalnega, kulturnega 
in informacijskega središča, 
če bo po celoviti ureditvi pri-
šlo do načrtnega vsebinske-
ga povezovanja in sodelova-
nja vseh akterjev v tem delu 
mesta in tudi širše v občini 
in regiji. Za čim boljšo iz-
koriščenost tako velikega in 
sodobnega kulturnega cen-
tra, v katerem se bodo dru-
žili ljudje vseh generacij, 
je potrebno zagotoviti vso 
spremljajočo infrastrukturo 
in predvsem dobre prometne 
povezave.

Veliko dela mojih sodelavk 
in sodelavca je vloženega v 
delovanje knjižnice na vseh 
naših enotah, zato se njim 
in Svetu zavoda zahvaljujem 
za dobro sodelovanje, Obči-
nama Krško in Kostanjevica 
na Krki pa za razumevanje 

in podporo našim progra-
mom. Vam, spoštovani bral-
ci in bralke, še posebno pa 
vsem našim uporabnikom, 
želim, da bi nas v letu 2010 
čim bolj pogosto obiskovali 
in v naši knjižnici preživeli 
čim več lepih trenutkov.

�Polona�Brenčič,�direktorica

»Pri	vas	najdem,	kar	želim…«

Nedavno je Fundacija Janeza Vajkarda Val-
vasorja pri Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti izdala faksimile Valvasorjeve 
grafične zbirke Iconotheca Valvasoriana, 
ki je plod dolgoletnega dela strokovnjakov 
z različnih področij in urednika ter vod-
je projekta dr. Lojzeta Gostiše. Original-
no grafično zbirko hranijo v Biblioteki Me-
tropolitani zagrebške nadškofije. Polihistor 
Janez Vajkard Valvasor (1641–1693) je zbir-
ko kupil na večletnih potovanjih po Evropi 
in jo uredil v usnje vezane zvezke velikega 

formata. Vsebino je razporedil po temah, 
tehniki in nacionalni pripadnosti avtorjev. 
Faksimile je izdan v sedemnajstih zvez-
kih, velikega formata, z objavljenimi 7752 
znanstveno kritično obdelanimi grafični-

mi listi in risbami. Izdelava faksimila je 
bila tudi tehnično zelo zahtevna, saj so vsi 
zvezki ročno vezani. 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije 
podarja celotno zbirko mestu Krško kot za-
dnjemu prebivališču Janeza Vajkarda Val-
vasorja. Zbirko bo prevzel župan Občine 
Krško Franc Bogovič in jo zaupal v hram-
bo Valvasorjevi knjižnici Krško.

Občina Krško in 
Valvasorjeva knjižnica Krško

Vas vabita na slavnostno podelitev 
Iconothece Valvasoriane, 

v torek, 8. decembra 2009, ob 18. uri, 
v Dvorano v parku v Krškem.

Kulturni program:
Urša Križnik Zupan, harfa

Izdajo bo predstavil vodja projekta in 
urednik zbirke dr. Lojze Gostiša.

Tudi	Krškemu	Iconotheca	Valvasoriana
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Ob letošnjem dnevu reformacije je postala naša knjižnica bo-
gatejša še za eno pomembno knjižno izdajo. Na slovesnosti 
v Krškem sta namreč predsednik SDS Janez Janša in pred-
sednik krškega občinskega odbora te stranke Cvetko Sršen 
podarila Valvasorjevi knjižnici Krško prvi izvod prve knjige 
slovenskega prevoda znamenitega Valvasorjevega dela. Celo-
tno obsežno delo bodo izdali v štirih letih, strnjenega v štirih 
knjigah, ki bodo 
oblikovno obdrža-
le vse lastnosti iz-
virnika. Tem bodo 
v posebni, peti 
knjigi, sledile še 
strnjene študije 
in stvarno kazalo. 
Vse pa bo kot do-
nacijo SDS preje-
la tudi Valvasorje-
va knjižnica.
Slovesnost je 
spremljal glasbeni 
kulturni program, 
ki so ga oblikova-
li Simfonični orke-
ster Glasbene šole 
Krško pod taktirko 
Draga Gradiška s 
solisti, violinistko Jernejo Vakselj in marimbistom Lovrom 
Ašičem, tenoristom Markom Železnikom, z modrimi bese-
dami pa je zbrane nagovoril Sinjo Jezernik v preobleki ba-
rona Janeza Vajkarda Valvasorja.

V�naši�enoti�na�Senovem�smo�se�vzpenjali�na�visoke�
gore�z�alpinistoma�Nejcem�in�Gorazdom�Pozvekom.�

Pri�nas�se�družijo�in�ustvarjajo�različne�generacije.�V�
letošnjem�oktobru�so�nastajale�prav�strašne�čarovnice,�
duhci�in�črne�mačke,�ki�so�jih�udeleženci�lahko�odnesli�
domov.

Ob�letošnjem�mednarodnem�letu�atronomije�smo�
izdelovali�rakete.

V�pustnem�času�je�v�naših�ustvarjalnicah�nastala�cela�
vrsta�zanimivih�princesk,�indijancev�in�vitezov.

Skozi�potopisno�predavanje�o�Inuitih�smo�potovali�na�
sever,�kjer�posebne�klimatske�razmere�zahtevajo�tudi�
posebna�oblačila.�Ena�od�obiskovalk�se�je�oblekla�v�
tradicionalno�oblačilo.

Vsako�leto�ob�svetovnem�dnevu�knjige�in�avtorskih�
pravic�oživimo�park�in�obiskovalcem�podarjamo�knjigo�
in�cvet.

Včasih�skupaj�z�Astronomskim�društvom�NEK�odkrivamo�
vesolje.

S�pisateljem�Željkom�Kozincem�in�novinarko�Bogi�
Pretnar�smo�se�družili�kar�na�travniku�ob�Krki�v�
Kostanjevici�na�Krki.

Mladinski�oddelek�pa�se�včasih�spremeni�tudi�v�
gledališče.�Ogled�predstave�Kraljevi�smetanovi�kolački�
v�izvedbi�učencev�OŠ�Koprivnica.

Sodelovali�smo�pri�predstavitvi�nove�knjige�»Gospod,�nekaj�
imamo�za�vas«�domačinke,�pesnice�Stanke�Hrastelj.

Tudi v knjižnici se borimo s časom in se sprašujemo, kam 
je pobegnilo leto, ki se je že skoraj prekucnilo v novo. In 
kaj smo počeli ves ta čas? V tokratni prilogi smo vam že-
leli pokazati le drobce svojega dela, našega vsakdanjika. 
Želeli smo pokazati, da knjižnica ni namenjena le izposo-
ji knjig in drugega gradiva, pač pa je prostor, v katerem se 
pogosto dogaja kaj zanimivega za vse generacije.

V knjižnici se lahko izobražujete, rešujete računalniške 
orehe in knjižne uganke, se srečujete z avtorji zanimivih 
knjig, obiskujete različne delavnice, ustvarjate pustne ma-
ske, debatirate v tematskih večerih, »odpotujete« v ve-
solje ali na daljni sever, si ogledate priložnostne razstave 
in se družite v poletnih večerih v mestnem parku. Pri pri-
pravi teh prireditev in dejavnosti sodelujemo z različnimi 
organizacijami, društvi in posamezniki, saj je prav sode-
lovanje z okoljem bistvenega pomena za knjižnico dana-
šnjega časa, s tem pa za kraj, v katerem se nahaja, obči-
no in celotno regijo.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste v leto-
šnjem letu sodelovali z nami ali nam kakor koli pomagali 
pri izvajanju naše dejavnosti. Organizacije, društva, klu-
be in posameznike, ki bi želeli v prihodnjem letu sodelo-
vati z nami, vabimo, da nas pokličejo na tel. 07 4904 000 
ali nam pišejo na e-naslov: polona@knjiznica-krsko.si. Ve-
seli bomo vaših idej in predlogov!

V	knjižnici	se	družijo
in	ustvarjajo
različne	generacije

Predsednik�krškega�občinskega�odbora�SDS�Cvetko�
Sršen,�direktorica�Valvasorjeve�knjižnice�Polona�
Brenčič�in�predsednik�SDS�Janez�Janša�med�predajo�
knjige

Prejeli	prvi	izvod	prevoda	
Slave	vojvodine	Kranjske	



Posavski obzornik - leto XIII, številka 24, četrtek, 26. 11. 2009 PRILOGA KULTURA 17

Vsako�leto�ob�pustu�se�knjižničarke�našemimo�in�
obiščemo�različne�institucije.�Letos�smo�kot�Sneguljčica�
in�sedem�palčkov�obiskale�vodjo�oddelka�za�družbene�
dejavnosti�na�Občini�Krško�Jadranko�Gabrič.

S�Stenom�Vilarjem�smo�se�zabavali�ob�zaključku�
letošnjega�izbora�Naj�knjige.

Marca�smo�na�pot�pospremili�tudi�novo�knjigo�s�
področja�domoznanstva�avtorja�Živka�Šebeka�Življenje�
z�reko�Savo.

Otroci�in�starši�radi�obiskujejo�predstave�za�otroke.�Na�
sliki�med�predstavo�»Kje�je�lešnik?«�v�izvedbi�Teatra�za�
vse�z�Jesenic.

Na�otroških�predstavah�mladi�obiskovalci�sodelujejo�in�
se�zabavajo.�Na�sliki�prizor�s�predstave�Čudežni�pralni�
stroj�Leonard�v�naši�enoti�Kostanjevica�na�Krki.

Imamo�redna�srečanje�z�varovanci�Društva�gluhih�in�
naglušnih�Posavja.

Učenci�sedmih�razredov�vseh�OŠ�v�Občini�Krško�in�
Kostanjevici�na�Krki�spoznavajo�knjižnico�v�projektu�
Rastem�s�knjigo.�Slika�je�nastala�na�enem�od�obiskov.

Bralno�vzgojo�naših�najmlajših�širimo�v�projektu�štirje�
letni�časi�s�Kostanjevim�škratom�v�Kostanjevici�na�Krki�
in�Knjižnimi�potepuhi�na�Senovem.�

Gostili�smo�tudi�letošnjega�dobitnika�Delove�nagrade�
Kresnik�pisatelja�Gorana�Vojnoviča�s�knjigo�Čefurji�
raus.�Goran�Vojnovič�v�pogovoru�s�Tomom�Gomizljem�
iz�Društva�zaveznikov�mehkega�pristanka,�ki�je�
sodelovalo�pri�pripravi�večera.�

Kako�je�bil�človek�in�je�povezan�z�vesoljem�smo�
spoznavali�z�dr.�Markom�Uršičem�in�študentom�Žigo�
Kumpom�ter�Astronomskim�društvom�NEK�na�dobro�
obiskani�prireditvi.

Za�naše�uporabnike�predvsem�starejših�generacij�pa�
v�sklopu�točk�vseživljenjskega�življenja�na�enotah�
Kostanjevica�na�Krki�in�Senovo�pripravljamo�različne�
dejavnosti.�Tako�se�družijo�v�delavnicah�izdelave�iz�
gline,�ustvarjanja�ročnih�del,�telovadbe,�spoznavanja�
domačega�okolja�in�še�vrsti�drugih.�Fotografija�je�iz�
otvoritve�razstave�ročnih�del�udeleženk�delavnice�na�
točki�CVŽU�v�Kostanjevici�na�Krki.�

V�sodelovanju�s�Slovenskim�protestantskim�društvom�
Primož�Trubar�–�podružnico�Posavje�in�OŠ�Jurija�
Dalmatina�smo�že�drugo�leto�pripravili�likovno-literarni�
natečaj�Jurij�Dalmatin�in�ostali�protestanti.�Slika�je�
nastala�na�delavnici�izdelave�nakita�iz�materialov,�iz�
katerih�je�oblikovana�Dalmatinova�značka,�ki�jo�prejmejo�
udeleženci�natečaja.�Delavnico�je�vodil�Franc�Černelič.

Z�Občino�Krško,�KS�mesta�Krško,�JSKD�Krško�in�
Turistično�agencijo�Boom�smo�pripravili�kolokvij�Krško�
in�kipar�Ivan�Zajec.�

Z�JSKD�OI�Krško�smo�pripravili�štiri�prijetne�poletne�
večere�v�krškem�mestnem�parku.�Večeri�so�bili�med�
obiskovalci�lepo�sprejeti�in�naš�park�je�zasijal�v�
vsej�svoji�lepoti.�Za�dobro�kapljico�po�prireditvi�pa�
so�poskrbeli�vinarji�iz�naše�vinorodne�okolice,�zato�
se�zahvaljujemo:�Vinarstvu�Kerin�s�Straže�pri�Raki,�
Vinarstvu�Gadova�peč,�Društvo�vinogradnikov�Sremič�in�
Kmečki�zadrugi�Krško.

Beremo�skupaj�z�varovanci�Varstveno�delovnega�centra.
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Te dni je bila iz Ljubljane v krško knjižnico preseljena soba 
z gradivom Alfonza Gspana, kjer bo čakala na svojo končno 
ureditev v spominski sobi v okviru nove knjižnice. Že pred leti 

je bila sklenjena pogodba z Nado Gspan Prašelj, ženo pokoj-
nega bibliotekarja in literarnega zgodovinarja, rojenega Kr-
čana, Alfonza Gspana (1904-1977), v kateri je njegovo soba 
z več kot 2000 enotami gradiva, s soglasjem sina dr. Primoža 
Gspana, zapustila Valvasorjevi knjižnici Krško. 

Zbirka�je�deležna�vse�večjega�zanimanja�obiskovalcev�
od�blizu�in�daleč.�Med�drugim�so�si�jo�je�že�ogledale�
skupine�ljubiteljev�speedwaya�z�Zdol�in�Leskovca�pri�
Krškem�ter�iz�Ljubljane,�pohvalili�so�jo�poznavalci�in�
novinarji�iz�tujine,�npr.�Velike�Britanije�in�Poljske,�vse�
pogosteje�pa�postaja�tudi�cilj�organiziranih�ogledov�
krške�Turistične�agencije�Boom�iz�oddaljenejših�krajev�
Slovenije.�Med�učenci�osnovnih�in�srednjih�šol�pa�
je�poleg�40�let�starega�motorja�znamke�CIS,�darila�
nekdanjega�junaka�črnih�stez�in�večkratnega�prvaka�
Vlada�Kocuvana,�največ�pozornosti�vzbudila�zbirka�za�
speedway�značilnih�kovinskih�cokel.

Valvasorjeva knjižnica Kr-
ško s pripravo in odpiranjem 
posebnih zbirk ter z izvaja-
njem projektov s področja 
domoznanstva uresničuje 
svoje poslanstvo kulturne-
ga in informacijskega sredi-
šča v lokalnem okolju in re-
giji. V skladu s to programsko 
usmeritvijo smo v mesecu 
septembru v knjižnici odpr-
li tudi stalno posebno zbirko 
ali »muzej v malem« z naslo-
vom Speedway v Sloveniji. To 
je edina tovrstna javno do-
stopna zbirka v naši državi.

Razstavili smo številne pred-
mete, ki so pomembni za 
odvijanje dirk, od opre-
me voznika, motorja in de-
lov opreme, do startnih šte-
vilk, pokalov in priznanj ter 
marsikaj drugega. Predvsem 
pa se za vsakim predmetom 
v zbirki skriva zgodba o več 
kot polstoletni zgodovini slo-
venskega speedwaya, o posa-
meznih voznikih in o prete-

V domoznanski zbirki ali hiši zakladov, kot jo radi imenu-
jemo, se zbirajo različna gradiva, ki razkrivajo tako prete-
klost kot tudi sedanjost življenja v našem lokalnem okolju. 
Vsakdo med vami s svojo zgodbo tvori kamenček v mozaiku 
posavske raznolikosti in pestrosti, in vsak med vami gotovo 
hrani gradivo, ki bi ga lahko uvrstili v domoznansko zbir-
ko našega okolja in ga tako ohranili za prihodnje rodove.

Večini v stanovanjih in hišah zmanjkuje prostora in verje-
tno se sprašujete, kaj narediti z številnih knjigami, brošu-
rami. V starih škatlah in predalih morda še vedno hranite 
številne dokumente, plakate, razglednice, programe, po-
ročila, časopise, zapisnike društev, predmete, ki skrivajo 
številne podatke o življenju preteklih generacij.

Domoznansko gradivo v knjižnici skrbno hranimo, urejamo, 
obdelujemo in promoviramo. Predstavljamo ga na razsta-
vah, otroci in mladina ga uporabljajo za pripravo seminar-
skih, diplomskih in raziskovalnih nalog, tudi strokovnjaki z 
različnih področij večkrat najdejo različne uporabne po-
datke, ki se skrivajo v gradivu. 

Verjetno si včasih želite, da bi prostor uredili, a se sprašu-
jete, kaj narediti z vsem tem gradivom? 

Zato vas vabimo, da tudi vi prispevate domoznansko gradi-
vo, ki ga ne potrebujete, saj prav gradivo o življenju, ose-
bah in dogodkih iz domačega okolja, postaja za ohranja-
nje identitete naroda vedno bolj pomembno. Za dogovor 
o ogledu in morebitnem prevzemu domoznanskega gradi-
va lahko pokličete na tel.: 07 4904 000.

Prispevajte	v	skupno	»hišo	
zakladov«

Vabljeni	k	ogledu	posebne	
zbirke	»Speedway	v	Sloveniji«

klih dogodkih, ki so oblikovali 
ta poseben in zanimiv šport. 
Lahko pa si ogledate tudi ne-
kaj kratkih filmov iz zgodovi-
ne slovenskega speedwaya.

Ker se zavedamo, da marsik-
do med vami še hrani različ-
ne predmete - dele opreme, 
fotografije, plakate in dru-
go gradivo, povezano s spe-
edwayem, vas vabimo, da s 
svojim prispevkom obogati-
te našo zbirko, ki bo v novi 
knjižnici dobila še več pro-
stora. Vaše gradivo bo pri nas 
ustrezno obdelano in hranje-
no, predvsem pa dostopno 
širšemu krogu ljudi. 

Zbirka je na ogled vsak dan 
v odpiralnem času Valvasor-
jeve knjižnice Krško, Ce-
sta krških žrtev 26, Krško, 
za vodene oglede pa se lah-
ko dogovorite na tel.: 07 
4904 000 ali mail: polona@
knjiznica-krsko.si

VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO 
VABI

OTROŠKA PREDSTAVA »MINEŠTRALALA«
četrtek, 26. november, ob 18. uri – 

mladinski oddelek v Krškem
Vabimo vas na najnovejšo predstavo v izvedbi gledališča 
Ku-kuc, ki govori o optimizmu, otroškem veselju in sre-
či, ki jo nosimo v sebi.

ČISTI VRELEC LJUBEZNI
petek, 27. november, ob 19. uri – 

Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki
Vabimo vas na pogovor z igralko in vsestransko umetni-
co Sašo Pavček o njenem ustvarjalnem delu. Z umetnico 
se bo pogovarjal Stane Tomazin.

PREDSTAVITEV KNJIGE MOČ VESTI
petek, 4. december, ob 18. uri – 

Dvorana v parku Krško
V okviru Ta veselega dneva kulture bo avtorica dr. Mira 
Delavec predstavila svojo novo knjigo Moč vesti, ki je 
posvečena prvi slovenski pesnici Josipini Urbančič Tur-
nograjski, in je plod njenega večletnega raziskovalne-
ga dela. Knjiga je pred časom izšla pri založbi Primus.

PREDSTAVA RDEČA KAPICA MALO DRUGAČE
ponedeljek, 7. december, ob 17. uri – 

mladinski oddelek, Krško
Otroci in starši, v času pravljičnih uric vas tokrat vabimo 
na ogled predstave Rdeča�kapica�malo�drugače, v izved-
bi Našega�malega�gledališča iz OŠ Koprivnica.

PRAVLJIČNE URICE IN KNJIŽNA UGANKA 
»MLADI RADOVEDNEŽ«

Vabimo vas na pravljične urice na mladinskem oddelku v Kr-
škem ob ponedeljkih, v enoti Kostanjevica na Krki ob torkih 
in na Senovem ob četrtkih. Na vseh enotah se srečamo ob 
17.00. Na mladinskem oddelku in ostalih enotah knjižnice 
smo pripravili tudi mesečno knjižno uganko MLADI�RADO-
VEDNEŽ. Otroci, vabljeni na pravljične urice in k reševa-
nju mesečne uganke, saj bo nekdo med vami tudi nagrajen.  

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE 
»Z MIŠKO V SVET«

Ob četrtkih, med 9. in 11. uro – 
osrednja knjižnica v Krškem

Vabljeni v računalniške delavnice za starejše, kjer boste sku-
paj s knjižničarko spoznavali in osvojili nova računalniška 
znanja, ki vam bodo koristila v vsakdanjem življenju. Pokli-
čite na tel. številko 07 4904 000 in se dogovorite za termin.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA 
IN POSEBNA ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo dedi-
ščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo na ogled 
bogate baročne kapucinske knjižnice in nedavno odprte 
posebne zbirke Speedway v Sloveniji. Tudi svojim prija-
teljem in sorodnikom lahko pokažete delček zanimivega 
okolja, v katerem živimo. Za voden ogled se lahko vna-
prej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

Hrapeško je berljiva in duhovita sodobna pravljica 
o podeželskem naivnežu, ki se je iz predmestnega 
vrtnarja prelevil v steklopihalca in s tem zaslovel 
v širnem svetu, vseskozi pa je razpet med hre-
penenjem in resničnostjo, med obrtjo in umet-
nostjo, med dvema ženama, domom in izgnan-
stvom, Vzhodom in Zahodom. Roman, obarvan 
z elementi folklore in arhetipske zavesti, je 
eksistencialistična pripoved, ob kateri se smejemo 

in jočemo, odpira pa tudi vprašanja o umetnosti in njeni moči povezovan-
ja tako posameznika in družbe kot tudi tradicije in sodobnih tokov.

HRAPEŠKO
Ermis Lafazanovski
223 strani

Učna pomoč je danes otrokom vse bolj potreb-
na, pa naj gre za otroke s specifičnimi učnimi 
težavami, čustvenimi motnjami in slabo samopo-
dobo ali pa za razvajene otroke. Številčno se te 
skupine otrok iz leta v leto večajo. Priročnik, na 
katerega opozarjamo, je dragocen za vse starše, ki 
se srečujejo s tem problemom kot tudi vse tiste, ki 
se kakorkoli ukvarjajo z učno pomočjo. Avtorica 

učne težave šolarja obravnava v kontekstu vzgojne situacije in opozarja 
na pogojenost in medsebojni preplet učenja in vzgoje, pri tem pa izhaja 
iz svojih dolgoletnih izkušenj. Ne ponuja nam hitrih tehnik doseganja 
ciljev, ampak se problema loteva širše – preko spoznavanja in razumevanja 
mladostnika in njegovega sveta. Ključ do uspeha pa odkriva predvsem v 
prevzemanju odgovornosti.

VSE JE V GLAVI ALI UMETNOST 
UČENJA
Vesna Jerala - Zver
211 strani

Beremo skupaj

Priporočamo tudi: 
IMPRIMATUR, Rita Monaldi  UČITELJ, Frank McCourt  

SEMENJ, Daniel Poliquin PAPEŽINJA IVANA, Donna W. Cross 
ALABAMA SONG, Gilles Leroy

Valvasorjeva knjižnica je uspela pridobiti sredstva Ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za sofinanciranje javnega 
internetnega brezžičnega omrežja. V tem trenutku v knjižnici že 
deluje omrežje Eduroam, Libroam pa bo pričel delovati v krat-
kem. Za vse ostale uporabnike pa je na voljo tudi t.i. javni in-
ternetni (angl. public) dostop. Podatke o  javnem dostopu inter-
neta je možno pridobiti pri zaposlenih v avli knjižnice.  
Storitev Eduroam omogoča študentom in ostalim varen in pre-
prost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja v knji-
žnici in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sis-
tem Eduroam. To so izobraževalne in raziskovalne ustanove v 
Sloveniji in tudi tujini, za dostop pa je potrebno eno uporabniško 
ime in geslo, ki deluje tako v Krškem kot v Ljubljani ali pa Londo-
nu. Libroam je podoben sistem, le da je omejen na prostor slo-
venskih knjižnic. Brezžično omrežje deluje v večjem delu pritli-
čja in prvega nadstropja knjižnice ter tudi v parku pred knjižnico.

Javno	brezžično	omrežje	
Eduroam	in	Libroam

COBISS je vzajemna bibliografska baza podatkov, preko 
katere lahko uporabniki iščejo gradivo, ga rezervirajo, si 
sami podaljšujejo rok izposojenega gradiva ali naročajo 
gradivo iz drugih knjižnic. Za dostop do svojega knjižne-
ga seznama od doma sta potrebna le številka izkaznice 
in geslo, ki ga dobite v knjižnici.

IUS-INFO baza nudi različne vsebine s pravnega podro-
čja, lahko dostopate do brezplačnega, javno dostopnega 
dela in naročniškega – zaprtega dela, do katerega je mo-
žen dostop le v knjižnici.

Portal Tax-Fin-Lex, kjer so na enem mestu poleg prav-
nih, zbrane tudi informacije z davčnega in računovodsko-
finančnega področja. Člani knjižnice do njega dostopajo 
od doma preko spletne strani knjižnice s pomočjo števil-
ke izkaznice in gesla, ki ga dobite v knjižnici.
 
Servis EBSCOhost omogoča iskanje, pregledovanje, tiska-
nje in shranjevanje polnih besedil člankov s področja huma-
nistike, kulture, izobraževanja, medicine, splošne znano-
sti itd. Možen je oddaljen dostop za člane naše knjižnice.

Baza Oxford Reference Online Premium Collection 
vključuje prek 100 različnih enciklopedij in slovarjev za 
različna vsebinska področja. Pomaga nam pri iskanju po-
mena besed, definicij, pojasnil, oseb itd. Za člane knji-
žnice je preko naše spletne strani omogočen oddaljen 
dostop do baze.

dLib.si - Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal 
(www.dlib.si) za dostop do slovenskega digitalizirane-
ga gradiva, ki omogoča prosto iskanje po virih in dostop 
do različnih digitalnih vsebin (članki, fotografije, razgle-
dnice, zemljevidi, notno gradivo, zvočni posnetki…). Na 
portalu je že objavljeno tudi glasilo Naš glas, v kratkem 
pa bo dostopen tudi Posavski obzornik od začetka izha-
janja leta 1997. 

Do	katerih	podatkovnih	baz	
lahko	dostopate	s	pomočjo	
Valvasorjeve	knjižnice?

V	Krško	prispela	posebna	
zbirka	Alfonza	Gspana
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DATUM URA NAZIV ORGANIZATOR KRAJ PRIREDITVE

03.12.09 18.00
»NOVOLETNA, PREGLEDNA RAZSTAVA« - 
otvoritev razstave 

Društvo likovnikov 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

03.12.09 19.00

Predstavitev pesniške zbirke » V KROŠNJI 
CVETO KORENINE« avtorja Franca Živiča 
in romana »PRVI DOKTOR« avtorja Rudija 
Mlinarja

Knjižnica Brežice Knjižnica Brežice

04.12.09 18.00
»TA VESELI DAN KULTURE« - predstava šaljivih 
avtorskih zgodb v več slovenskih narečjih

Literarna sekcija 
Beseda KD Franc 
Bogovič Dobova

Mala dvorana 
Kulturnega doma 
Dobova

05.12.09 10.00
MIKLAVŽEV ŽIV-ŽAV: Izdelava parkljev iz 
slanega testa in obisk Miklavža

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

08.12.09 17.00
PRAZNIČNA VASICA - ustvarjalna delavnica - 
sankači&stojala za svečke

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

08.12.09 18.30
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - Peter Dirnbek

ZPT Brežice
Okrepčevalnica 
»Pri vodnjaku« - 
»Pri Žaretu«

08.12.09 19.00 Gledališka predstava »JEKLENE MAGNOLIJE«
KD Leskovec pri 
Krškem

Prosvetni dom 
Brežice

09.12.09 19.00
Območno srečanje literarnih ustvarjalcev - 
»ČE BESEDA BI DOMA OSTALA«

JSKD OI Brežice
Mestna hiša 
Brežice

10.12.09 17.00 Lutkovna predstava OSTRŽEK
Mladinski center 
Brežice

Prosvetni dom 
Brežice

10.12.09 18.00
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - vokalna 
skupina DeLight

ZPT Brežice Kavarna Božič

11.12.09 20.00 »KOLUMBOVO JAJCE« - monokomedija  
Hotel Toplice - 
Terme Čatež

12.12.09 10.00
ŽIV ŽAV - izdelovanje hišk iz papirja in vate & 
priprava novoletnih voščilnic in okraskov

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

12.12.09 19.00
KONCERT »SOŽITJE PRAZNIČNIH ZVOKOV« - 
MePZ Viva in Vokalna skupina Solzice

MePZ VIVA 
Brežice

Cerkev sv. 
Lovrenca Brežice

15.12.09 17.00
PRAZNIČNA VASICA: Ustvarjalna delavnica. 
Izdelovanje novoletnih voščilnic in okraskov.

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

15.12.09 18.30
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - Peter Dirnbek

ZPT Brežice
Okrepčevanica 
»Vrtnica«

17.12.09 18.00
»Študijska razstava keramike« - otvoritev 
razstave 

Društvo 
likovnikov 
Brežice

Sejna soba  
UE Brežice

17.12.09 19.00
Predpraznični koncert učencev Glasbene šole 
Brežice

Glasbena šola 
Brežice

Dvorana Glasbene 
šole Brežice

18.12.09 19.30
Predpraznični koncert bivših učencev 
Glasbene šole Brežice

Glasbena šola 
Brežice

Dvorana Glasbene 
šole Brežice

19.12.09 10.00
ŽIV ŽAV - okraševanje novoletne jelke&mini 
praznovanje za zaključek letošnjih živžavov

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

19.12.09 17.00
Otvoritev razstave »STARE FOTOGRAFIJE 
KRŠKE VASI«

TD Krška vas
dvorana Krajevne 
skupnosti Krška 
vas

19.12.09 19.00
NOVOLETNI KONCERT pihalnega orkestra in 
mažoretne skupine

KD Gasilski 
pihalni orkester 
Loče

Kulturni dom 
Dobova

19.12.09 19.00 BOŽIČNI KONCERT 
KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi

Dom krajanov 
Čatež ob Savi

19.12.09 17.00 NOČNI POHOD NA CIRNIK
Planinsko društvo 
Brežice

zborno mesto: 
parkirni prostor 
pri župnijski cerkvi 
Čatež ob Savi

20.12.09 17.00
Predpraznični koncert orkestrov Glasbene 
šole Brežice

Glasbena šola 
Brežice

večnamenska 
dvorana Hotela 
Toplice

21.12.09 18.00
»DROBNE ZIMSKE STOPINJE« - produkcija 
otroških plesnih skupin

Plesno društvo 
Imani

Prosvetni dom 
Brežice

22.12.09 17.00
PRAZNIČNA VASICA - ustvarjalna delavnica. 
Izdelava božične zvezde, božičnih copatov, 
novoletne smreke, prazničnih svečk.

Mladinski center 
Brežice

Mestna hiša 
Brežice

22.12.09 18.30
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - vokalna 
skupina DeLight

ZPT Brežice Penzion »Splavar«

23.12.09 17.00 Prihod Dedka Mraza
O.Š. Cerklje ob 
Krki

O.Š. Cerklje ob 
Krki

26.12.09 17.00 BOŽIČNI KONCERT 
KD Planina 
Cerklje ob Krki

Cerkev sv. Marka 
Cerklje ob Krki

27.12.09 18.00 »PESEM MED SOSEDI«  
župnijska cerkev  
v Kapelah

27.12.09 16.00 Prihod DEDKA MRAZA TD Čatež ob Savi
Dom krajanov 
Čatež ob Savi

28.12.09 18.00
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - brežiški 
skavti

ZPT Brežice
Gostilna in 
pizzerija Santa 
Lucija

29.12.09 17.00
ZAKLJUČEK PRAZNIČNE VASICE - Prihod 
Božička s čarovnikom Gregom

Mladinski center 
Brežice

Prosvetni dom 
Brežice

29.12.09 19.00
»DECEMBER DROBNIH VESELJ«, družabna 
prireditev s humanitarno noto - Oktet Orlica

ZPT Brežice

med 
Okrepčevalnico 
»Vrtnica«  
in Penzionom 
»Splavar«

31.12.09 21.00 SILVESTROVANJE z nagradnim žrebanjem ZPT Brežice
Ulica CPB - pred 
Občino Brežice

Info: 
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice – TiC Brežice – 
Mestna hiša, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice, 
Tel./faks: 00386 (0) 7 49 66 995, Gsm: 041-530-427,  
E-mail: mojca.lubsina@zpt-brezice.si.

www.visitbrezice.com 

Koledar decembrsKih dogajanj 
v občini brežice

Program je pričel predsednik 
Slovenskega doma in Zveze slo-
venskih društev na Hrvaškem 
Darko Šonc z igranjem ada-
gia (počasen stavek) na kita-
ro. Po zaigranem uvodu je pri-
sotne nagovoril: »Zaigral sem 
ta adagio, ki ga igramo tistim, 
ki nas zapuščajo. Zaigral sem 
ga iz iskrenega spoštovanja do 
vseh, ki so iz nič, če je ljube-
zen do materinega jezika nič, 
postavili Slovenski dom. Iz spo-
štovanja do vseh, ki so gradili 
v časih sovraštva in brezmej-
ne krutosti. V časih, ko druge 
narodne skupnosti niso bile za-
želene. Zaigral sem ta adagio 
zato, da spomnim vse politike 
in obe naši javnosti, da nas je 
vedno manj in vedno manj pe-
lje v nič. Zaigral sem ga, ker 
nam je dosti velikih besed o 
odprti meji. Dovolj besediče-
nja o prijateljstvu in sodelo-
vanju. Dovolj nam je, kot pra-
vijo, politike majhnih korakov, 
ki so cepetanje na mestu. Za-
igral, ker nismo pokopali vseh 
svojih upov za sožitje in ra-
zvoj. Zaigral, ker želim, da je 
mrtvo vse kar ovira oba naroda 
na poti v tvorno sožitje in vza-
jemno sodelovanje. 
Slovenska narodna zavest, 
kultura naših staršev, predni-
kov, spomin in želja po ohrani-
tvi svoje skupnosti nam poma-
gajo, da kljub državni meji, 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Projekt so
nancira Evropska unija

Bilten v elektronski obliki 
lahko dobite na 

www.akademija-zdrave-hrane.si

Izšla je 1. številka biltena 
Akademija zdrave hrane!

V	80	letih	niso	pokopali	
vseh	svojih	upov	za	sožitje
ZAGREB – Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom je pod pokroviteljstvom predsedni-
ka Republike Hrvaške Stjepana Mesića v Dramskem gledališču Gavella v petek, 20. no-
vembra, proslavilo 80-letnico delovanja, ki je potekalo pod geslom »Preteklost za se-
danjost, sedanjost za prihodnost!« Dogodka so se udeležili številni gostje, med njimi 
minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš, predsednika Hrvaške je za-
stopal Vladimir Lončarević, slovenski veleposlanik v Zagrebu dr. Milan Orožen Adamič 
ter drugi vidni politični predstavniki obeh držav.

globoko pod njo čutimo stik z 
domačimi, slovenskimi koreni-
nami. Ponosni smo, da smo se 
za slovensko in hrvaško državo 
trudili tudi mi – ne zato, da bi 
premikali meje, ampak zato, 
da bi nam državi bili blizu, da 
bi nas bolj razumeli. Ponosen 

sem na vas, ker ob vsakem 
štetju in na vsaki birokratski 
obrazec napišete: Slovenec! In 
namesto zgodovinskega pre-
gleda, analize stanja in vizije, 
vam povem kratko in odločno, 
s polno zavestjo in samozave-
stjo: Preteklost za sedanjost, 
sedanjost za prihodnost! Naj 
živi Slovenski dom!«
Scenarist Tomaž Letnar in 
režiser Peter Juratovec sta 

z ekipo kulturnikov: Pevskim 
zborom Slovenski dom, diri-
gent Franci Kene, Laro Jan-
kovič, Josipom Marottijem, 
Arsenom Dedićem, Zora-
nom Predinom, Damirjem 
Gregurićem – Luciano Šču-
rić, Martino Burger, Tolkal-

no skupino S*UDAR in Ene-
som Kiševićem pripravila 
dobro premišljen program. 
Na ogled pa je bila postavlje-
na še razstava o slovenskem 
gledališkem igralcu, režiser-
ju in pedagogu Ignaciju Bor-
štniku (1858-1919), ki je med 
številnimi Slovenci soobliko-
val utrip Zagreba.

� Natja�Jenko�Sunčič

Darko�Šonc�s�pomočnicama�ravnateljice�OŠ�Brežice�Darjo�
Mandžuka�in�Nevenko�Sreš,�šola�namreč�dobro�sodeluje�s�
Slovenskim�domom.
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RADEČE, BRESTANICA - 8., 14. in 15. oktober so bili prav po-
sebni dnevi za člane kluba motorističnega kluba Ketna bikers, 
saj so takrat pripravili kostanjeve piknike za otroke v vrtcih 
v Radečah, Brestanici in na Ponikvi pri Šentjurju.
Motoristični klub Ketna bikers je bil ustanovljen leta 2006, 
imajo pa že 84 članov in štiri podružnice. Člani MK Ketna 
pa niso le vozniki motorjev. Čez vse leto poleg panoramskih 
voženj in srečanj pripravljajo tudi različne akcije. Letos so 
imeli dve krvodajalski akciji, pripravijo pa tudi kakšno do-
brodelno akcijo, kjer je potrebno. Poleg tega so v oktobru 
pripravili tudi kostanjeve piknike za najmlajše. „Tako nare-

dimo nekaj lepega za otroke in tudi malo lepše prikažemo 
motoriste. Želimo pokazati, da ne velja tista starokopitnost, 
ko pravijo, da smo divjaki. Pokazati želimo, da je motorizem 
več kot to,“ pravi predsednik kluba Simon Krajnc. Letos je 
bil prvi piknik v vrtcu Radeče, kjer so za organizacijo poskr-
beli člani podružnice MK Ketna Radeče. Tam imajo že več 
kot 30 članov, ki pa so morali kar pridno delati, saj so nape-
kli kostanj za 136 otrok. Naslednji je bil na Ponikvi, kjer ga 
je pripravila ekipa motoristov iz štajerskega dela kluba. S pi-
knikom so imeli kar nekaj dela, saj tamkajšnji vrtec obisku-
je kar 74 otrok. V vrtcu Brestanica je piknik pripravila ekipa 
podružnice Brestanica–Rajhenburg. Tam so spekli kostanj za 
56 otrok in kar nekaj staršev, ki so se pridružili svojim malč-
kom. V naslednjem letu pa načrtujejo tudi pripravo piknika 
v novi podružnici Hoče pri Mariboru.  S.�K.

KOPRIVNICA - Člani TD Koprivnica so se konec oktobra odpra-
vili na strokovno ekskurzijo na Kras. Najprej so si ogledali 
vojni muzej v vasici Lokev, nato pa, kot se za obisk Primor-
ske spodobi, obiskali pršutarno. Sledil je sprehod po skriv-

nostnih uličicah Štanjela, nato pa ogled Škocjanskih jam, po 
poznem kosilu pa vožnja proti Štajerski, ki je minila prehi-
tro, da bi strnili vse vtise prijetnega dne in lepot, ki nam jih 
ponuja naša lepa mala Slovenija. V Koprivnici pa so le ugo-
tovili, da je najlepše tam, kjer si doma. 

Na temo A »Motivi in utrip 
občine Brežice« je prispelo 
63 fotografij, izbranih je bilo 
15, podeljeni pa po dve na-
gradi in pohvali. Na temo B 
»Digi migi« je prispelo 14 fo-
tografij, izbrali so jih pet ter 
podelili eno nagrado in dve 
pohvali. Na temo C »Moja 
najljubša fotografija« pa je 
prispelo 83 fotografij, iz-
branih je bilo 32, podelje-
ni pa sta bili dve nagradi in 
tri pohvale. Od 160 prispe-
lih fotografij je bilo torej iz-
branih 52, podeljeno je bilo 
pet nagrad in sedem pohval 
ter priznanja vsem udele-
žencem strokovne žirije, ki 
so jo sestavljali ak. slikar in 
fotograf Rajko Čuber, nara-
voslovni fotograf mag. Hrvo-
je T. Oršanič in Simona Ro-
žman Strnad, ki je pohvalila 
udeležence, zlasti mentorje 

SEVNICA - Koliko življenj 
imajo kamenčki? Kakšne bar-
ve so? Kakšne oblike? Ali lah-
ko iz njih naredimo sliko, ki 
bi jo želeli imeti v svojem bi-
valnem prostoru? Sevničanka 
Nataša Žičkar, zaposlena v 
sevniški prodajalni Lisica, se 
v prostem času rada »poigra-
va« s pisanimi kamenčki naj-
različnejših barv in ustvarja 
prekrasne podobe - mozaike z različnimi motivi, ki pritegnejo 
zaradi toplote in posebne svetlobe radoveden pogled. Nena-
vadna razstava z naslovom Življenje kamenčkov je na ogled 
v Lekos galeriji Ana do decembra.� S.�R.

Koprivničani	na	Krasu

Ne	bojijo	se	svežine	in	barv
BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 12. novembra v sejni sobi brežiške upravne enote pripra-
vila otvoritev območne razstave fotografij v spomin fotografu Blažu Mirtu (1970-2009), ki je bil zadnja 
leta zunanji strokovni sodelavec brežiške izpostave.

učencev iz osnovnih šol Arti-
če in Dobova.

Oršanič je ocenil, da se je 
tehnična raven izdelkov bi-
stveno dvignila, kar današnja 
tehnologija tudi omogoča, si 
pa v bodoče želijo trenutke 
iz življenja z obsegom krea-
tivne svobode. Čuber je pri-

pomnil, da je pričakoval več 
poguma pri izdelkih na temo 
»Digi migi«, saj le-ta ni nič 
manj pomemben fotografski 
segment, ki daje novo vsebi-
no in novo zgodbo. Pri izdel-
kih je seveda treba upošteva-
ti razpon v letih, vendar se 
avtorji ne bojijo več svežine 
in barv.

Izbrani avtorji razstave so: 
Lea Babič, Loriana Bogovič, 
Branko Brečko, Tomaž Bu-
kovinski, Nadja Cverle, Iva 
Davidovič, Sabina Dober-
šek Mladkovič, Oskar Gerje-
vič, Lara Jelen, Elena Jur-
man, Matej Kramžer, Maja 
Krošelj, Črtomir in Davor Li-
pej, Sabina Meke Zalar, Mi-
tja in Žan Mladkovič, Andreja 
Prah, Anita Radkovič, Oliver 
Ruškovič, Maja in Slobodan 
Sokolič, Taj Šetinc, Marti-
na Švajger, Anja Tomše, Ivan 
Tomše, Anja Urek, Ela Urek, 
Maja in Tinko Vimpolšek, Jer-
nej Volk in Toni Vučajnk.
Otvoritev je z glasbenim vlož-
kom popestril del MePZ Viva, 
saj je Blaž Mirt pogosto ove-
kovečil nastope in življenje 
zbora.
� N.�Jenko�S.
� foto:�Branko�Brečko

Udeleženci�otvoritve�ob�ogledu�razstavljenih�del

Motoristi	pripravili	kostanjev	
piknik	v	vrtcu

Udeleženci�piknika�v�Brestanici

Življenje	kamenčkov

Metulj.

BIZELJSKO - Turi-
stično društvo Bi-
zeljsko je v doma-
či šoli krajevnemu 
prazniku posvetili 
razstavo Drevesa 
Bizeljskega, av-
torjev Marije Su-
šnik in fotografa 
Branka Brečka. 
Izbor je opravi-
la Vesna Zakonj-
šek iz Kozjanske-
ga parka. Razstava, podkrepljena z lično knjižico, je njuna 
druga, v letu 2007 sta izdala Rastline moje mladosti. Raz-
stava dreves je bila javnosti predstavljena na lanskem Koz-
janskem jabolku, zdaj pa končno tudi domačinom. Številne 
zbrane je nagovorila predsednica društva Vesna Kunej in se 
zahvalila avtorjema, da ohranjata bogato dediščino, v imenu 
krajevne skupnosti pa še članica sveta Jožica Obradović. S 
pesmimi o drevesih so pod mentorstvom Vilka Ureka nasto-
pile Lavra Omerzu, Rebeka Koren in Ana Marija Umek ter 
domači ljudski pevci. � S.�Vahtarič

SEVNICA/LISCA - S štartom pri železniški postaji v Sevnici se 
je v sončnem sobotnem dopoldnevu 14. novembra podalo na 
na novo odprto obnovljeno pot preko Zajčje gore na Lisco 
več kot 550 pohodnikov in ljubiteljev gora iz cele Sloveni-

je. Med udeleženci pohoda je bil tudi Jože Colarič, direktor 
novomeške Krke. Obnovo in označitev priljubljene planinske 
poti na »posavski biser« je namreč sponzorirala v okviru ve-
like vseslovenske akcije farmacevtska družba Krka iz Novega 
mesta, ki namerava sčasoma v sodelovanju s Planinsko zve-
zo Slovenije odpreti kar 15 »Krkinih planinskih poti« (sevni-
ška je peta po vrsti). Na Lisci je potekal krajši kulturni pro-
gram in predaja posebnega žiga za pohodnike. Pohodniki, ki 
bodo prehodili vse Krkine planinske poti in zbirali Krkine pla-
ninske žige, bodo nagrajeni.� S.�R.,�foto:�L.�M.

Krkina	planinska	pot	preko	
Zajčje	gore	na	Lisco

Direktor�novomeške�Krke�Jože�Colarič�pri�predaji�
posebnega�žiga�za�Krkine�planinske�poti

Oživela	Drevesa	Bizeljskega

Marija�Sušnik,�Branko�Brečko�in�
Vesna�Kunej,�v�ozadju�del�razstave.

SEVNICA - Ob prazniku občine Sevnica je potekalo 10. novembra 
pri Planinskem zavetišču pod Svetim Rokom tradicionalno planin-
sko srečanje ob tabornem ognju. Vse prisotne planince in poho-
dnike so poleg predsednika PD Lisca Sevnica Jožeta Praha, poz-
dravili tudi načelnik komisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije 
Tone Tomše, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in vodja za sti-
ke z javnostjo v novomeški Krki Elvira Medved. Markacijski od-
delek PD Lisca Sevnica je posredoval nekaj vtisov z obnavljanja 
skoraj 200 kilometrov dolgih planinskih poti v sevniški občini, v 
Motoretovi sobi pa so bile na ogled fotografije izkušenega sevni-
škega planinca Vinka Šeška. V kulturnem delu programa je so-
delovala planinska pevska skupina Encijan.� S.�R.

Planinsko	srečanje

BIZELJSKO - V sklopu tedna Karitas je 22. novembra potekal tra-
dicionalni dobrodelni koncert, na katerem je v imenu bizeljske 
Karitas zbrane nagovorila Anka Pavlin. Opozorila je na vse ve-
čjo revščino in brezposelnost ter nekrivdo otrok, da se rodijo v 
revni družini in med ostalim na pomen prostovoljstva pri pomo-

či ljudem v stiski. Za sodelovanje se je zahvalil tudi domači žu-
pnik Vlado Leskovar, tako vsem nastopajočim kot prostovoljkam 
v Župnijski Karitas Bizeljsko ter vodji Andreji Špeljak, zbrane pa 
je pozdravila še predstavnica celjske Karitas Barbara Mešiček. V 
lepem popoldnevu so nastopili šolarji, Moški pevski zbor Bizelj-
sko, domači cerkveni zbor, Ansambel Lojzeta Ogorevca z družino 
Mihelin, Oktet Orlica Pišece, ki je zapel še z ženskim zborom Pi-
šece, tudi ob spremljavi Lojzeta Ogorevca na harmoniki in Bri-
gite Zupančič na violini, cerkveni pevski zbor Ptuj, Moški pevski 
zbor Podčetrtek, Boštjan Povše je v svojem Klubu harmonikar-
jev na oder zadružnega doma postavil kar 17 odličnih mladih har-
monikarjev, v Kolesu življenja je svoje misli prepredala Stanisla-
va Pernišek ob citrarski spremljavi Darka Petana, za konec pa 
je za dobro voljo prepolne dvorane obiskovalcev poskrbel še An-
sambel Cvet iz Radeč. � S.�V.

BREŽICE – Župnijska Karitas Brežice je 22. novembra v Pro-
svetnem domu Brežice pripravila 17. dobrodelni koncert »Klic 
dobrote« pod geslom »Kruh za življenje«. Ob pomoči dona-
torjev in z nastopajočimi so zbrali 1.574 evrov prostovolj-
nih prispevkov. Klicu dobrote so se za program odzvali otroci 
vrtca Mavrica, Trebeški drotarji, člani Literarne sekcije »Be-
seda« KD Franc Bogovič Dobova, ki so prebirali modre mi-

sli A. M. Slomška, sopranistki Martina Prevejšek in Mihaela 
Komočar, brežiški »Skavti«, mladi harmonikarji GŠ Brežice, 
KUD Slovenija z Gorenje lepe vasi, Ljudski pevci »Zarja« iz 
Grosupljega, Katarina Štefanič, Nuša Derenda in modera-
torka programa Klavdija Kerin. Župnik Milan Kšela se je is-
kreno zahvalil vsem, ki so darovali prispevke, zahvalil se je 
za vsebinsko bogat program, aktivistkam župnijske Karitas 
in posebej Zinki Žnidaršič, ki jo vodi že 19. leto. Sicer pa 
brežiška Karitas deluje skozi vse leto, ob sredah od 15. do 
16. ure sprejemajo in izdajajo obleko, ob torkih pa med 9. 
in 12. uro deluje informativna svetovalna pisarna v prosto-
rih Župnišča na CPB 34, vhod iz dvorišča.� N.�J.�S.

Koncert	za	ljudi	v	stiski

Otroci�vrtca�Mavrica�med�nastopom

11.	koncert	Župnijske	Karitas	
Bizeljsko

Domači�cerkveni�zbor
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Okoli martinovega tradicionalno naz-
dravljamo z novim vinom. Ponos, ki ga 
izžareva gospodar, ko ponudi s trudom 
pridelano, se pivcem preraja v nad-
čutno veselje. Prav zato je bilo vino 
obredna pijača že v egipčanski ver-
ski kulturi, vinska trta je imela boga-
to simbolno vlogo v rimski državi, ima 
jo v krščanstvu. In vsekakor tudi v ži-
vljenju vseh nas. In ker zadnja leta 
vinogradništvo v našem Posavju po-
staja kar prioritetna kmetijska pano-
ga, se ob martinovem spomnimo še na 
to, da so v Krškem ravno pred sto leti 
ustanovili eno od združenj za upra-
vljanje in organiziranje te gospodar-
ske dejavnosti. Vinsko zadrugo Krško 
so vpisali v sodni register 27. 8. 1909 
v Novem mestu. 

Imenovala se je Prva vinorejska zadru-
ga v Krškem, registr. zadruga z ome-
jeno zavezo. Pravzaprav čisto prva 
ni bila, saj so se pri krški podružni-
ci Kmetijske družbe o ustanovitvi po-
govarjali že v juniju 1887. Podružni-
ca je bila, kot tedanja prevladujoča 
krška politika, usmerjena katoliško. 
V letu 1909 pa so s svojo zadrugo na-
stopili narodno napredni pridelovalci. 
Zadrugo so vključili v Zvezo slovenskih 
zadrug v Ljubljani in svoja obvestila 
objavljali v centralnem listu Sloven-
ski dom, ki je izhajal v Ljubljani v le-
tih 1909-1914. 

glavNi NaMeN zadruge
Glavni namen je bil izboljšati dohodke 
iz vinogradništva. Člani so s pomočjo 
skupnega poslovanja imeli finančne in 
organizacijske ugodnosti pri Zvezi slo-
venskih zadrug v Ljubljani, kjer so ku-
povali potrebščine za pridelovanje in 
kletarstvo. Izza jasne materialne baze 
pa se kot koprena vseeno kaže tudi 
politično-strankarski interes, ki ga je 
v Sloveniji poosebljal Gregor Žerjav. 
Zadruga je uredila svojo klet in »kle-
tarsko opravo«, kjer je spravlja-
la grozdje ali vinski pridelek članov. 
Grozdje je stiskala sama ali prodajala 
Zvezi, Kranjski deželni vinski zadrugi v 
Ljubljani ali direktno povpraševalcem. 
Zbirala in prodajala je tudi vino svojih 
članov. Le izjemoma je zaradi gospo-
darskih vzrokov vino odkupovala tudi 
od nečlanov, da je zadostila potrebam 
svojih poslovnih partnerjev. Imela je 
svojo »gostilno vinske zaloge«. 

Člani, ki so imeli shranjeno svoje vino 
v vinski kleti, so imeli pravico do pre-
dujma, četudi še ni bilo prodano. 

Načelstvo KršKe zadruge
Za prvega predsednika je bil izvoljen 
Franc Gregorič, posestnik in krški me-
ščan. Znan je bil kot krški hotelir (od 
1882). V hotelu so imeli svoj prostor 
tudi Bralno društvo Krško, Krški god-
beni klub, Družba sv. Cirila in Metoda, 
Narodna čitalnica, od 1906 Sokol. Ve-
like vinograde je imel v Volovniku in 
Gadovi peči. Za podpredsednika je bil 
izvoljen posestnik Dobrave pri Kosta-
njevici Jožef Globočnik. Njegov pred-
nik Jožef, poštni mojster v Dobravi že 
leta 1790 (a tudi za Kostanjevico in 
Sv. Križ ter za poštni promet Samo-
bor-Novo mesto), je leta 1802 izlici-
tiral tudi staro kaplansko imenje med 
Narpljem in Spodnjim Gričem v dana-
šnjem Krškem. Tu je Jožef Globočnik 
imel vinograde, družina pa je zgra-
dila tudi gostilno (današnja kitajska 
restavracija). Locirana ob glavni kr-
ški vpadnici je postala gostilna Vin-
ske zadruge Krško. V načelstvu so bili 
tudi trije odborniki. Josip Lenarčič je 
bil solastnik veleposestva Šrajbarski 
turn, sicer pa tovarnar na Vrhniki. V 
deželnem zboru Kranjske (bil je član 
Narodno napredne stranke) je bil po-
slanec mestno-trškega področja Po-
stojna – Vrhnika – Lož (1891-1901 in 
1908-1912). V leskovški grajski kleti je 
imela Vinska zadruga Krško svojo vin-
sko klet. Član odbora je bil tudi Franc 
Geraldi iz Krškega. Geraldijeva rod-
bina je opravljala v Krškem in okolici 

dimnikarske uslu-
ge že vsaj od sre-
dine 19. stoletja. 
Tretji odbornik je 
bil Alojzij Gorenc, 
posestnik in vino-
gradnik z Ardra 
pri Sv. Duhu (Veli-
ki Trn). Od šolske-
ga leta 1903/1904 
je bil namestnik 
predsednika Kra-
jevnega šolske-
ga sveta Sv. Duh, 
kjer je poleti 1904 
začel graditi šol-
sko poslopje ita-
lijanski stavbenik 
Faleschini (gra-

dnjo sta prevzela posestnika Alojzij 
Debevc z Ardra in Andrej Pirc z Rav-
ni). Šolo so svečano odprli 17. sep-
tembra 1906. Načelstvo Vinske zadru-
ge Krško je imelo pravico odločanja 
tako, da sta vsak dokument podpiso-
vala dva člana. 

zatoN zadruge ali KaKo 
odloča o pridelovalcu 
politiKa

Leta 1912 so bile volitve, krški župan 
je postal dr. Janko Hočevar, politično 
prvenstvo je prešlo h Koroščevi Sloven-
ski kmečki zvezi. Dr. Hočevar je bil do 
leta 1911 njen poslanec na Dunaju in 
v Ljubljani član načelstva Kranjske de-
želne vinarske zadruge. Liberalci so se 
na državnozborskih volitvah leta 1911 
slabo odrezali. Že leto dni prej je svo-
jo polovico Turna Lenarčič prodal. 2. 
marca 1912 so sprejeli pri Prvi vino-
rejski zadrugi Krško sklep o njeni li-
kvidaciji. Medsebojne obveznosti in 
razpustitev so izvedli: načelnik Ivan 
Globočnik, Karel Štoviček, oskrbnik 
graščine Šrajbarski turn, in Florijan 
Rozman, upokojeni učitelj iz Krškega. 
7. oktobra 1912 je okrožno sodišče v 
Novem mestu Prvo vinorejsko zadrugo 
Krško izbrisalo iz registra. Vinsko klet 
je kasneje odkupil znani podjetnik Vin-
cenc Bon, prešanco pa od njega leta 
1940 akademski kipar Vladimir Štovi-
ček in si v njej uredil kiparski atelje 
(danes Galerija Štoviček). 

Vir:�Laibacher�Zeitung,�Nr.�206�
(10.9.1909),�str.�1842

� Ljudmila�Šribar

	 	 	 IZ	(IZ)VIROV	 Pripravlja: Valvasorjeva knjižnica Krško

Vinska	zadruga	Krško	pred	sto	leti

Kopači�v�vinogradu�družine�Grebenc�z�Brezja�pri�
Senušah

BLANCA - »Naj živita glasba in pesem« bi lahko naslovili pri-
reditev, ki se je v sklopu sevniškega občinskega praznika od-
vijala 13. novembra zvečer v kulturnem domu na Blanci. Pred 
polno dvorano obiskovalcev so se predstavili: Godba Blanški 
vinogradniki, skupina Ljudski pevci in pevke z Blance, otroški 
pevski zbor OŠ Blanca, vokalno-instrumentalni kvartet Bach, 
skupina Blanški asi, Klub harmonikarjev Povše, mladi pevki 

Ana Marija Klavžar in Anja Derstvenšek. Učenci OŠ Blan-
ca so prikazali še staro kmečko opravilo - ličkanje koruze. 
Blanškega mulca, ki je v šaljivem tonu povedal marsikatero 
resnično iz življenja v domačem kraju, je upodobil učenec 
Janoš Špan. Glasbeni večer se je zaključil s skupnim nasto-
pom in s skupno pesmijo vseh nastopajočih. Uvodne besede 
pozdravnega nagovora predsednika KD Godba Blanški vino-
gradniki Petra Mirta po zaključenem koncertu so bile: »To 
je bilo tisto, kar Blanca lahko naredi, če stopi skupaj!« Po-
sebno pozornost je Mirt namenil tudi dolgoletni ravnateljici 
OŠ Blanca Ani Mešiček, letošnji občinski nagrajenki, ki je ob 
tem povedala: »En sam človek ne pomeni nič. Društvo, šola, 
krajani – vsi smo prejeli zlato plaketo. Brez sodelovanja ne 
bi bilo uspešno izpeljanih prireditev.« Veselje nad povezano-
stjo ljudi v kraju, kjer je kultura doma, je izrazil tudi pred-
sednik KS Blanca Jože Županc. Župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk je po zaključenem koncertu dejal: »Hvala, da smo 
lahko v svet skupaj poslali eno lepo razglednico. Z malo be-
sedami smo veliko povedali!« Za pogostitev po koncertu so 
poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Blanca z mnogimi do-
mačimi dobrotami.� S.�Radi

Večer	glasbe	in	pesmi	

Harmonikar�Boštjan�Povše�se�je�predstavil�s�svojo�
skupino�harmonikarjev.

KRŠKO - V organizaciji Inštituta za svobodo oblačenja iz 
Brestanice je 21. oktobra v krški Dvorani v parku poteka-
la predstavitev projekta Mu-
zej spodnjega perila – pripra-
va eksponatov in raziskava 
pisnih virov. Gre za predsta-
vitev inventarne knjige Mu-
zeja spodnjega perila, ki bo 
predvidoma lociran v starem 
trškem jedru Brestanice in v 
katerem si bo mogoče pogle-
dati razstavljeno spodnje pe-
rilo, ki ga zbira pripravljavka 
Irena Ina Čebular. Slednja je 
od leta 2004 do sedaj uspela 
zbrati že 300 kosov spodnje-
ga perila, vse zbrane kose pa 
je Čebularjeva popisala in jih 
inventurno datirala po zvrsti, 
obdobju izdelave, lastnostih 
tkanine in lastniku, od katerega je pridobila enoto perila. 
Najmlajši kos v zbirki je bil izdelan pred 30 leti, najstarejši 
v zbirki pa pred več kot sto leti. Hkrati ob inventarni knjigi 
Muzeja spodnjega perila je Čebularjeva za obiskovalce nave-
dene predstavitve pripravila tudi publikacijo Spodnje perilo 
skozi čas, v katerem je strnila razvoj tekstilne proizvodnje, 
materialov, kakor tudi miselnosti, stanje družbe in vrednot 
skozi perilo. B.�M.�

Zbornik o reki Savi, ki ima 272 
strani, je razdeljen na tri po-
glavja – Sava v naročju zgodo-
vine, Hidroelektrarne na spo-
dnji Savi, Življenje ob Savi. Pri 
njegovem nastajanju so sode-
lovali številni avtorji: Marjan 
Bat, Peter Frantar, Milena 
Horvat, Janez Dular, Marje-
ta Kos, Polona Bitenc, Timo-
tej Knific, Igor Šapac, Tomaž 
Nabergoj, Andrej Gaspari, 
Urška Cvelbar, Aleš Volčan-
šek, Dušan Somrak, Krešimir 
Kvaternik, Matjaž Šušteršič, 
Jože Barachini in Niko Ga-
leša. Med 21 avtorji so tudi 
štirje iz domačega okolja – 
zgodovinarka, geografinja 
in etnologinja mag. Martina 
Orehovec iz Boštanja, arheo-
log mag. Uroš Bavec iz Sevni-
ce, avtor mnogih knjig, pove-
zanih s Sevnico, Oskar Zoran 

Spodnje	perilo	skozi	čas...	

Čebularjeva�je�
širše�poznana�kot�
kostumografinja.

Ukročena	lepotica	–	Sava	in	
njene	zgodbe	
SEVNICA - V okviru praznovanja sevniškega občinskega praznika je potekala 10. novembra v organizaciji 
Knjižnice Sevnice in zavoda KŠTM v prostorih sevniške knjižnice predstavitev zbornika o reki Savi z na-
slovom Ukročena lepotica - Sava in njene zgodbe. V spremljevalnem glasbenem programu je z zaigrani-
mi skladbami na citre sodelovala Duška Stopar.

Zelič in lokalni turistični vo-
dič Ciril Dolinšek s Šmarčne. 
Pobudo za nastanek knjige o 
reki Savi - o življenju ob njej 
in z njo, o spremembah, ki jih 
je ta najdaljša slovenska reka 
doživlja ob gradnji verige spo-
dnjesavskih hidroelektrarn je 

pred leti takratnemu županu 
Kristijanu Jancu predstavil 
velik ljubitelj narave, sevni-
ški kronist in fotograf Ljubo 
Motore. Ideja o izidu knjige 
o reki Savi se je nato razvija-
la dalje v sevniškem društvu 
Trg, ob predstavitvi devet me-

trov dolgega akvarela Rudija 
Stoparja, posvečenega njemu 
zelo ljubi reki, ki se je iz ne-
ukročene spreminjala v ukro-
čeno lepotico. K realizaciji, k 
uresničitvi o izidu knjige o reki 
Savi v njenem spodnjem toku, 
je v lanskem letu kot založnik 
pristopil zavod KŠTM Sevni-
ca in knjiga Ukročena lepoti-
ca - Sava in njene zgodbe je 
še en kvaliteten doprinos pri 
spoznavanju posavskega oko-
lja, ki doživlja v prvem stole-
tju 21. stoletja zelo vidne in 
korenite spremembe. Direk-
torica sevniške knjižnice Ani-
ta Šiško vidi v zborniku tudi 
pomemben del projekta Ra-
stoča knjiga Sevnica, ki je del 
vseslovenske Rastoče knjige, 
ki je postala že mednarodni 
projekt.
 Smilja�Radi,�foto:�L.�M.

Etnologinja�mag.�Martina�Orehovec�iz�Boštanja�v�
sredini�med�Zoranom�Zeličen�in�Cirilom�Dolinškom

BRESTANICA - Moški pevski zbor Svoboda Brestanica je oktobra 
gostoval v Přešticah na Češkem. Pevci so tako vrnili obisk Žen-
skemu pevskemu zboru Carmina iz Přeštic, ki je jeseni 2008 go-
stoval pri nas. Moški zbor je imel na Češkem tri koncerte: celo-

večerni koncert v gradu Švihov pri Přešticah, skupni slavnostni 
koncert z zborom Carmina v Přešticah ter na gradu Přichovice. 
Poleg prepevanja, ki ga je publika spremljala z bučnim odobra-
vanjem, saj so pevci v svoj repertoar uvrstili tudi osem čeških pe-
smi, je zbor utrjeval prijateljske vezi in dostojno predstavljal ob-
čino Krško in domovino ter tako prispeval k njuni prepoznavnosti. 

Brestaniški	zbor	na	Češkem

Pred�mestno�hišo�po�sprejemu�pri�županu�Přeštic
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KRŠKO – Krška glasbena šola je ob soorganizaciji Društva klavir-
skih pedagogov Slovenije – EPTA in Zavoda RS za šolstvo gostila 
10. slovenske klavirske dneve ter 80 slušateljev, ki so poslušali 
predavanja na temo Sodobna klavirska glasba in obletnica skla-

dateljev Haydna in Mendelssohna. Program je bil pestro zasta-
vljen, dopolnili pa so ga s koncerti. Ravnatelj Drago Gradišek: 
„Z veseljem in zadovoljstvom smo sprejeli organizacijo desete-
ga srečanja slovenske EPTA-e, še posebej to leto, ko Glasbena 
šola Krško praznuje svojo okroglo obletnico 60 let delovanja. 
Želim, da nam skupaj z mojimi vestnimi sodelavci uspe naredi-
ti vaše bivanje pri nas kar se da lepo in bogato z novimi spozna-
nji klavirske pedagogike in glasbe nasploh.“  M.�K.�M.�

Slovenski	klavirski	dnevi	v	
Krškem

Slušatelji�so�prisluhnili�strokovnim�predavanjem.

DOBOVA – Kulturno 
društvo Zvezda in Žu-
pnija Dobova sta 15. 
novembra v cerkvi Ma-
rijinega imena orga-
nizirala tradicional-
no revijo otroških in 
mladinskih cerkvenih 
zborov. Predstavili so 
se: otroški pevski zbor 
(PZ) Župnije Leskovec 
z zborovodkinjo Lariso 
Jagrič; Skavti Brežice 
1; mladinski PZ sv. An-
tona Puščavnika iz Bre-
stanice z zborovodki-
njo Simono Krošelj ob 
spremljavi Boštjana 
Pišotka; mladinski PZ 
KD Zvezda Dobova z 
zborovodjem Aljažem 
Božičem ob spremlja-
vi Ele Urek in otroški PZ Župnije Brežice z zborovodkinjo Mate-
jo Količ. Revijo so ob koncu sklenili vsi nastopajoči zbori s sku-
pno pesmijo pod taktirko Aljaža Božiča; vsi nastopajoči so tako 
dali topel glasbeni utrip nedeljskemu popoldnevu, ki ga je lepo 
usmerjala povezovalka Sara Tomić. Skupinam in zborovodjem 
se je predsednica društva Darinka Cvetko Šegota zahvalila za 
vzdrževanje cerkvenih pesmi ter jim zaželela, naj svoje glasbe-
ne darove negujejo in izkoristijo v nadaljnjem življenju.
� N.�J.�S.,�foto:�Gregor�Molan

Srečanje	kot	sončni	žarek

Vsi�nastopajoči�zbori

Za pripravo občinskega prostorskega načrta, ki bo določil izhodišča 
in cilje bodočega prostorskega razvoja občine in pogoje umešča-
nja objektov v prostor, je Občina Krško na podlagi javnega razpi-
sa že izbrala načrtovalca tega prostorskega akta. Od zadnje spre-
membe plana je Občina Krško prejela več kot 600 novih pobud 
občanov. Pobude, ki jih občinska uprava prejela do 20. novem-
bra 2009, bodo obravnavane in ustrezno analizirane v tem pro-
storskem aktu. Sledi izdelava osnutka OPN, potrditev njegovega 
strateškega dela na Občinskem svetu, pridobivanje smernic nosil-
cev urejanja prostora, dopolnjen osnutek in izdelava okoljskega 
poročila. Javna razgrnitev, na kateri se bodo lahko vsi občani se-
znanili z možnimi prostorskimi spremembami, pa bo predvidoma 
sredi prihodnjega leta. Po terminskem planu naj bi Občinski svet 
OPN sprejemal v decembru 2010.

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
programov	na	področjih	socialnega	
in	zdravstvenega	varstva,	ki	jih	bo	

v	letu	2010	sofinancirala	Občina	Krško

Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali neprido-
bitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Orientacij-
ska vrednost razpisa za obe področji za leto 2010 je 114.000 
€, in sicer za področje socialnega varstva (A) 70.000 € in za 
področje zdravstvenega varstva (B) 44.000 €. 

Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po po-
šti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žr-
tev 14, 8270 Krško, najkasneje do 21. decembra 2009. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Nepra-
vočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpi-
raj – ponudbe na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma 
»za področje B, odvisno od tega za katero razpisno podro-
čje ponudnik oddaja ponudbo. Dodatne informacije posre-
duje Klavdija Žibert, tel. 07/ 49 81 203, e-pošta: klavdija.
zibert@krsko.si v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo 
lahko zainteresirani v času uradnih ur dvignejo na Oddelku 
za družbene dejavnosti Občine Krško, dosegljiva pa je tudi 
na spletni strani občine Krško www.krsko.si. 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
programov	športa	v	občini	Krško,	
ki	jih	bo	v	letu	2010	sofinancirala	

Občina	Krško
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s po-
dročja športa v občini Krško za leto 2010. Orientacijska vre-
dnost razpisa za leto 2010 je 388.000,00 €. Na razpis se lah-
ko prijavijo športna društva in klubi, zveze športnih društev, 
ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Krško 
(razen društev, ki združujejo invalidne osebe s stalnim biva-
liščem v občini Krško), zavodi s področja športa, vzgoje in 
izobraževanja in zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so regi-
strirani za izvajanje športne dejavnosti. 

Prijavitelji morajo prijavo poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti ali oddati osebno na naslov Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, 8270 Krško, najpozneje do 21. decembra 2009. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila za-
dnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12:00 ure oddana v glavni pisarni Občine 
Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upošte-
vala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označe-
ne z “Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2010”. Na 
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Prijava 
mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne 
dokumentacije naročnika (občina Krško). Priložen mora biti 
natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi 
podatki. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpiše-
jo v prijavni obrazec sedež organa, pri katerem je prijavi-
telj registriran. Dodatne informacije posreduje Klavdija Ži-
bert, tel. 07/ 49 81 203, e-pošta: klavdija.zibert@krsko.si 
v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresi-
rani v času uradnih ur dvignejo na Oddelku za družbene de-
javnosti Občine Krško, dosegljiva pa je tudi na spletni stra-
ni občine Krško www.krsko.si. 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
programov	in	projektov	na	področju	

kulture,	ki	jih	bo	v	letu	2010	
sofinancirala	Občina	Krško

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na podro-
čju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredo-
vanja in varovanja kulturnih dobrin. Na javni razpis se lah-
ko prijavijo zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini 
Krško in ZKD Krško, društva, ki imajo sedež v občini Krško, 
posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na 
področju kulture s stalnim prebivališčem v občini Krško, la-
stniki premične ali nepremične kulturne dediščine. Orienta-
cijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2010 je 
za 165.359,00 EUR. Realna vrednost bo določena po spreje-
tju proračuna za leto 2010. 

Prijave morajo prispeti najpozneje do 21. decembra 2009 
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 
Odpiranje prijav je javno, in sicer 23. decembra 2009 ob 
17. uri v sejni sobi »D« na občini Krško. Posamezna prijava na 
javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obraz-
cu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Ne-
pravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prija-

ve morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj 
– prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2010«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Raz-
pisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine 
Krško www.krsko.si in v času uradnih ur na Oddelku za druž-
bene dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije posre-
dujeta Alenka Černelič Krošelj, tel. 07/49 81 284, e-po-
šta: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si v času uradnih dni od 
8.00 do 10.00 ure, in Sonja Levičar, tel. 07/4881650, e-mail: 
oi.krsko@jskd.si. Delavnica za pripravo prijave bo v torek, 
1. decembra 2009, ob 17. uri v sejni sobi »A«. 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
programov	s	področja	tehnične	
kulture,	ki	jih	bo	v	letu	2010	
sofinancirala	Občina	Krško

Predmet javnega razpisa so programi s področja tehnične 
kulture. Na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove 
zveze, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja 
tehnične kulture in imajo sedež v občini Krško. Orientacij-
ska vrednost razpisa za leto 2010 je 14.450 EUR, realna vre-
dnost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2010. 

Prijave morajo prispeti najpozneje do 21. decembra 2009 na 
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Odpi-
ranje prijav je javno, in sicer 23. decembra 2009 ob 14. uri 
v sejni sobi »D« na občini Krško. Posamezna prijava na jav-
ni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravo-
časno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj 
– vloga na razpis za tehnično kulturo 2010«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja. Razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva na spletni strani občine Krško www.krsko.
si ali jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško. Dodatne informacije posreduje Alenka Černelič Kro-
šelj, tel. 07/49 81 284, e-pošta: alenka.cernelic-kroselj@
krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	
programov	za	otroke	in	mladino,	
ki	jih	bo	v	letu	2010	sofinancirala	

Občina	Krško
Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v 
občini Krško v letu 2010, razen programov s področja špor-
ta, zdravstva in sociale. Na javni razpis se lahko prijavijo 
društva, klubi in njihove zveze ter ostale nevladne organi-
zacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s podro-
čja dela z mladimi in imajo sedež v občini Krško. Orientacij-
ska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2010 
je 36.310 EUR, realna vrednost pa bo določena po sprejetju 
proračuna za leto 2010. 

Prijave morajo prispeti najpozneje do 21. decembra 2009 
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. 
Odpiranje prijav je javno, in sicer 23. decembra 2009 ob 
14.45 uri v sejni sobi »D« na občini Krško. Posamezna prija-
va na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih 
obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). 
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Pri-
jave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2010«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Razpi-
sna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si ali jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, 
CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Alenka 
Černelič Krošelj, tel. 07/49 81 284, e-pošta: alenka.cernelic-
kroselj@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure. Delavni-
ca za pripravo prijave bo v petek, 4. decembra 2009, ob 18. 
uri v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško.

JAVNI	RAZPISI	OBČINE	KRŠKO	
ZA	DRUŽBENE	DEJAVNOSTI

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

Občinski	prostorski	načrt

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

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

SHYAM
koncert, Klub KDK 

sobota, 5.12., ob 20.30 uri

Lutkovno gledališče Velenje: 

KAKO SE KUHA 
PRAVLJICA 

O RDEČI KAPICI 
igrano-lutkovna predstava, 
za rumeni abonma in izven
torek, 8.12., ob 18. uri

CUBISMO
koncert

sobota, 
12.12., 

ob 20. uri
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V številki Posavskega obzornika, ki je izšla 1. oktobra, je 
Center za podjetništvo in turizem Krško objavil javni po-
ziv za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih raz-
pisov LEADER iz kvote za leto 2009. 

Vojko Omerzu, občinski svetnik stranke LDS, opozarja na ne-
katere neskladnosti v razpisu. Na občinsko upravo pa je na-
slovil vprašanje, ali je možno pridobiti uporabno dovoljenje 
v skladu z odlokom o določitvi kriterijev za gradnjo zidanic 
in lop ter odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za stanovanjske prostore v 
zidanici, saj bi to pomenilo legalizacijo razpršene gradnje in 
spreminjanje zidanic v stanovanjske objekte z nepredvidlji-
vo posledico komunalne opremljenosti in stroškov komunal-
nega vzdrževanja infrastrukturnih objektov. 
Oddelek za okolje in prostor občine Krško v zvezi s tem poja-
snjuje, da za gradnjo objektov v občini Krško veljajo določi-
la odloka o prostorsko ureditvenih pogojih in odlok o določi-
tvi kriterijev in pogojev z gradnjo zidanic in lop. V obvezni 
razlagi 1. člena odloka o določitvi kriterijev za gradnjo zi-
danic in lop je navedeno, da je zidanica pritličen gospodar-
ski objekt (nestanovanjska stavba), namenjen za pripravo 
in spravilo (hrambo) pridelka ter orodja. V objektu se lah-
ko uredijo bivalni prostori, ki so namenjeni uporabi v času 
kmetijskih opravil v vinogradu. Glede na navedeno je zidani-
ca nestanovanjska stavba (»nestanovanjska stavba« je stav-
ba, od katere se več kot polovica uporabne površine upora-
blja za opravljanje dejavnosti; »stanovanjska stavba« pa je 
stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine upora-
blja za prebivanje). V kolikor načrtovana gradnja izpolnju-
je pogoje, ki so določeni v navedenima prostorskima akto-
ma, je možno pridobiti gradbeno dovoljenje za zidanico. V 
zidanici pa je med drugim dovoljeno tudi oddajati prostore 
za prenočitev, če ima prosilec izpolnjene prostorske pogo-
je v skladu z odlokom o določitvi kriterijev za gradnjo zida-
nic in lop, ter upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo 
vsebino in način vodenja registra sobodajalcev. Sprememba 
namembnosti vinotoča, osmice ali prenočitvenih prostorov, 
ki so v sklopu zidanice, v drugo vrsto gostinskega obrata ali 
druge namene, ni možna.
Glede na zgoraj navedeno v zidanicah kot nestanovanjskih 
objektih, ki so zgrajeni na kmetijskem zemljišču, ni možno 
pridobiti uporabnega dovoljenja za zidanico kot stanovanj-
ski objekt oziroma ni dovoljena sprememba namembnosti 
zidanice v stanovanjski objekt. V skladu z zakonom o gradi-
tvi objektov se uporabno dovoljenje izda na osnovi izdane-
ga gradbenega dovoljenja.

V prizadevanjih za spodbujanje skladnega regionalnega ra-
zvoja je Občina Krško ena izmed uspešnejših slovenskih ob-
čin. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ji je v okviru 
do sedaj objavljenih javnih razpisov za prednostno usmeri-
tev regionalni razvojni programi v okviru operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov, ob zanjo 
predpisani kvoti, uspelo pridobiti nekaj več kot 5 milijonov 
evrov denarja. 

Občinska uprava je tako do sedaj na štirih razpisih v okvi-
ru finančne perspektive, ki so bili objavljeni v letih 2007 do 
2009, dosegla velik uspeh, saj je na osnovi večletnega dela 
in jasno začrtanih programov uspešno pridobila državni in 
evropski denar. Skupna razpisana kvota za Spodnjeposavsko 
razvojno regijo, ta zajema sedem občin, v okviru doseda-
njih razpisov je znašala 17 mio evrov. Možnosti koriščenja 
evropskih sredstev občinska uprava spremlja še naprej in se 
bo z novimi projekti javila tudi na peti in šesti javni razpis 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kvota, za katero se 
še lahko poteguje do konca programskega obdobja, znaša 4,1 
mio evrov. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 bo s tem tudi zaključen. 

S soudeležbo Evropske unije tako v občini Krško v tem času 
intenzivno poteka obnova Valvasorjevega kompleksa, s kate-
ro bo Občina omogočila širitev različnih aktivnosti na svojem 
območju in regiji, saj bodo obnovljeni prostori tega zgodo-
vinskega in kulturnega spomenika služili širši javnosti. Obči-
na je uspela tudi pri sofinanciranju kar petih projektov celo-
vite ureditve naselij na Krškem polju. Sofinanciranje poteka 
postopoma v letih 2009-2011, tako poteka tudi izvedba del 
na terenu. Delež sofinanciranja pri vseh projektih presega 
80 % upravičenih stroškov, pri vsaki investiciji pa je potreb-
no zagotoviti tudi lastna sredstva. 

Po naročilu Občine Krško je Zavod za zdravstveno varstvo Novo me-
sto opravil drugi del analiz vode vaških vodovodov, ki so v upra-
vljanju krajevnih skupnosti oz. skupin občanov ter obsegajo večje 
vaške vodovodne sisteme. Celotno poročilo Zavoda je objavljeno 
na spletnih straneh Občine Krško www.krsko.si, vanj pa lahko po-
drobneje vpogledate tudi na Oddelku za urejanje prostora in var-
stvo okolja Občine Krško. Skupno je bilo pregledanih 11 vaških 
vodovodov in odvzetih 22 vzorcev za osnovno mikrobiološko in 11 
vzorcev za osnovno sanitarno - kemično preiskavo. Mikrobiološke 
analize so pokazale, da 16 vzorcev ni bilo zdravstveno ustreznih 
zaradi povečane prisotnosti bakterij v vodi, ki so lahko povzroči-
telj črevesnih nalezljivih bolezni. Ker pitna voda na teh vodovo-
dih oz. vodnih virih ni zdravstveno ustrezna in vodooskrba ni var-
na, je vodo pred uporabo potrebno obvezno prekuhati.

V občini Krško so ta čas v 
teku številne investicije, 
med njimi tudi takšne, kjer 
je pomembna vključenost 
zasebnega partnerstva. V 
tem času je Občina Krško 
objavila dve povabili k so-
delovanju, in sicer za pro-
jekt prenove Gradu Rajhen-
burg in bazena v Brestanici. 
V obeh primerih zaintere-
sirane vabimo k udeležbi 
in prevzemu različnih sto-
ritvenih dejavnosti, ki se 
bodo odvijale v tem okvi-
ru, predvsem gostinskih. 

Obnova bazena v Brestanici 
je v tem času v polnem teku, 
hkrati pa je odprt tudi javni 
poziv vsem, ki v okviru kom-
pleksa vidijo možnost in pri-
ložnost za storitveno dejav-
nost. Povabilo je namenjeno 
tistim zainteresiranim, ki 
bi bili pripravljeni obnovi-
ti gostinski del obstoječega 
objekta, s čimer bi pridobili 
pravico upravljanja z njim in 
s celotnim bazenskim kom-
pleksom. Bazen Brestanica 
predstavlja pomembno le-
tno kopališče in zbirališče ter 
je vitalnega pomena za špor-
tno - rekreacijsko dogajanje 
v tukajšnjih krajih. Sanacija 
školjke velikega olimpijske-
ga bazena, sanacija otroške-

Pogovori o možnostih sanacije 
opuščene proizvodnje celulo-
ze so se med županom Občine 
Krško ter pooblaščenimi pred-
stavniki tovarne Vipap Videm 
Krško začeli konec leta 2008. 
Direktor podjetja Vipap Ol-
drich Kettner je takrat župa-
nu predstavil možnost prenosa 
opuščene proizvodnje na Ob-
čino Krško za 1 evro in s tem 
hitreje možno sanacijo degra-
dirane površine sredi mesta. 
Župan Franc Bogovič je pre-
dlog sprejel kot odlično prilo-
žnost za razvoj in lepšo podobo 
mesta. Sledila je izdelava stro-
kovnega mnenja, ki je podalo 
prve ocene stroškov sanacije 
predmetnega območja. 

Vzporedno je takrat Občina Kr-
ško na družbo Vipap Videm Kr-
ško d.d. poslala tudi pismo o 
nameri in v njem zapisala, da 
želi kot potencialni investitor 
in bodoči lastnik zemljišč ob-
močja opuščene proizvodnje 
celuloze porušiti obstoječe 
objekte in naprave, odstrani-
ti neuporabno infrastrukturo 
ter območje za določeno ob-
dobje spremeniti v zelenice. 
V vmesnem času je Občina Kr-
ško odkupila tudi 60 arov veli-
ko območje nekdanjega baze-
na pri podjetju Vipap, ki se je 
v dani situaciji pokazal kot al-
ternativna možnost za umesti-
tev novega bazena v Krškem. 

Po pridobitvi prvih ocen stro-
škov v zvezi s sanacijo je ob-
činska uprava pričela z iska-

Prekinjena	pogajanja	o	
sanaciji	opuščene	celuloze	
Pred dobrim letom so se med Občino Krško in podjetjem Vipap začeli prvi pogovori o sanaciji opušče-
nega, 4,2 hektarjev velikega območja nekdanje celuloze. Želje po vzpostavitvi zelenih površin v osrčju 
mesta, kjer se je več kot 60 let odvijala za okolje zelo obremenjujoča industrija, kot kaže v tem tre-
nutku Občina Krško žal ne bo mogla izpeljati, saj je podjetje Vipap od pogajanj odstopilo. 

njem vira financiranja, ki bi 
pomagal omogočiti ta za vse 
občane pomemben projekt. 
Možnosti za uresničitev so se 
pokazale v okviru evropskega 
strukturnega sklada, kjer pro-
gram za razvoj regij sredstva 
predvideva za ravno takšne na-
mene. Za slednja naj bi Občina 

s projektom kandidirala na raz-
pisu decembra letos. Pred tem 
so o projektu morali odločati 
tudi svetniki Občinskega sveta.

„Gre za dolgoročno rešitev ur-
banega dela mesta,“ je na ok-
tobrski seji pred svetniki po-
udaril župan Franc Bogovič in 

svetnike spodbudil, da ob za-
vedanju resnosti in zahtevnosti 
projekta sprejmejo pozitivno 
odločitev za odvijanje postop-
kov v smeri bodoče sanacije. 
Svetniki so po dolgi razpravi 
le sprejeli sklep, ki je občin-
ski upravi omogočil, da nada-
ljuje s postopki priprave do-
kumentacije, ki bi bila ena od 
potrebnih prilog za prijavo na 
razpis za pridobitev sredstev 
iz evropskega sklada za regio-
nalni razvoj. A negativni odziv 
in številni pomisleki nekaterih 
svetnikov, ki so ves čas spre-
mljali pogovore o projektu in 
pod vprašaj postavljali dobre 
namene tako uprave Vipapa 
kot župana in občinske upra-
ve, so v času razprave dosegli 
tudi vodilne v podjetju Vipap, 
ki so na svoji seji sprejeli od-
ločitev o prekinitvi dogovorov 
o prenosu območja na Občino 
Krško za 1 evro. Občina Krško 
je nato upravo Vipapa seznani-
la s sprejetimi sklepi svetnikov, 
ki so občinski upravi vendarle 
dali zeleno luč in omogočili 
nadaljevanje aktivnosti glede 
ureditve ponujenega območja, 
a uprava Vipapa ni več želela 
preklicati svoje odločitve in je 
s postopki za prenos zemljišča 
prenehala.

Župan občine Krško obžaluje, 
da je projekt sanacije opušče-
nega območja celuloze pre-
kinjen. Morebitna sanacija je 
sedaj ponovno prepuščena di-
namiki in interesu češkega la-
stnika. 

Območje�prenosa�bi�bilo�odvisno�od�predhodne�ocene�
stroškov�rušenja�in�nadaljnjih�pogovorov�z�lastnikom.

Občina	Krško	k	sodelovanju	
vabi	zasebne	vlagatelje

ga bazena, postavitev nove 
strojnice in bazenske tehni-
ke, skratka, celotna investi-
cija bo predvidoma zaključe-
na maja prihodnje leto. 

V primeru Gradu Rajhenburg 
gre prav tako za udeležbo pri 
obnovitvenih delih ter za pre-
vzem ene ali več dejavnosti, 
ki se bodo izvajale na gradu. 
Občina Krško želi pri vsebini 
gradu slediti dediščini, zna-
čilni zanj. Nekdanji samo-
stan trapistov namreč nudi 
zanimive možnosti, ki bi lah-
ko obudile in smiselno pove-
zale preteklost in prihodnost. 
Po drugi strani pa je grad pri-
zorišče različnega dogajanja, 
zato povabilo k sodelovanju 
velja vsem tistim, ki so se 

pripravljeni vključiti v izved-
bo kulturnih in turističnih do-
godkov, postavitev zasebnih 

zbirk, v izvajanje gostinskih 
dejavnosti pa tudi tiste, ki 
izhaja iz dediščine trapistov. 

Občina Krško bo s prenovo 
gradu predvidoma začela v 
prihodnjem letu, v tem tre-
nutku pa čakamo na objavo 
razpisa Ministrstva za kulturo, 
kjer bomo za projekt poskuša-
li pridobiti evropska sredstva. 

Obe dokumentaciji za prija-
vo na poziv sta objavljeni na 
spletnih straneh Občine Krško 
www.krsko.si, v rubriki »raz-
pisi in objave«. Zainteresira-
ni lahko svoje ponudbe odda-
jo do 15. decembra 2009.

V�Brestanici�je�trenutno�v�teku�sanacija�školjke�
velikega�olimpijskega�bazena.

Poročilo	o	vaških	vodovodih

Občina	Krško	uspešna	pri	
črpanju	evropskih	sredstev

Pojasnila	o	pridobitvi	
dovoljenj	za	stanovanjske	
prostore	v	zidanicah
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Na pobudo občinskih svetov za preventivo občin Brežice, Kr-
ško, Sevnica in Kostanjevica je 7. novembra na celotnem po-
dročju Posavja potekala že tradicionalna skupna jesenska ak-
cija Brezhibno vozilo - je varno vozilo. S pomočjo policistov 
Policijskih postaj iz Brežic, Krškega in Sevnice ter kontrolor-
jev iz tehničnih pregledov so na terenu delovale strokovne 
ekipe, ki so na devetih različnih lokacijah v Posavju opravlja-
le vizualne preglede motornih vozil ter ugotavljale tehnično 
brezhibnost vozil. Člani Združenja šoferjev in avtomehani-
kov so ustavljenim voznikom delili brošure Sveta za preven-
tivo in vzgojo na temo varne udeležbe v prometu.
V Brežicah so letos dali poseben poudarek, poleg zimske 
opreme, še svetlobni opremi vozil. Ugotovitev je, da so vozi-
la za zimo v glavnem že opremljena, v odstotkih to pomeni, 
da je 88 % pregledanih vozil imelo ustrezno opremo. Soraz-
merno veliko, kar tretjina vseh pregledanih vozil, pa je bilo 
z neizpravnimi svetlobnimi telesi. Tudi letos pa je tako kot 
lani opazna nedvomna povečana zavest voznikov pri prive-
zovanju z varnostnim pasom. Akcija je bila s strani ustavlje-
nih voznikov pozdravljena, saj je bila izključno preventivne 
narave in so bili samo opozorjeni na morebitne pomanjklji-
vosti na vozilih.� Igor�Ilovar,�predsednik�SPV�Brežice

Brezhibno	vozilo	-	varno	vozilo

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je z zanimanjem pri-
sluhnil predstavitvi zgodovi-
ne podjetja skupaj s svetni-
ki in svetnicami občinskega 
sveta Občine Brežice. Pred-
sednik uprave in generalni 
direktor Vladimir Bahč je na 
kratko orisal zgodovino pod-
jetja od začetkov avtomo-
bilske industrije v teh krajih 
(l. 1954) do ustanovitve TPV 
d. d. v letu 1989 ter odkupa 
podjetja s strani zaposlenih 
l. 1993. Podjetje je začelo 
svojo dejavnost z izdelova-
njem avtomobilskih sedežev, 
ki jih še dandanes izdeluje.

Z nastalo krizo v gospodar-
stvu in posledično v avto-
mobilski industriji so se v 
podjetju TPV takoj soočili, 
zmanjšali plače in skrajšali 
delovni čas, saj so se neka-
tera naročila ustalila pri le 
10 % nekdanjih količin. Z ne-
nehnim vlaganjem v razvoj 
in izobraževanje, temu le-
tno namenijo 8 % prihodkov, 
so uspeli ohraniti konkurenč-

Dan	odprtih	vrat	podjetja	
TPV	d.	d.	
BREŽICE – Dve desetletji uspešnega dela je podjetje TPV – trženje in proizvodnja opreme vozil obeleži-
lo z dnevom odprtih vrat, v sklopu katerega so si obiskovalci lahko ogledali proizvodni proces in se se-
znanili z delovanjem enega najuspešnejših podjetij v občini. 

nost in pridobiti nova naro-
čila. Vrnil se je normalni, ne 
več skrajšani, delovni čas in 
do konca tega leta pričaku-
jejo, da se bodo zadeve ure-
dile. Župan Ivan Molan se je 
predstavnikom podjetja TPV 
zahvalil za povabilo in dejal, 
da podjetje TPV dokazuje, 
da je najboljši recept zoper 
krizo v gospodarstvu doma-
če znanje in razvoj. Stanje 
v občini na področju gospo-
darstva se normalizira, Ob-

čina lahko podjetjem poma-
ga predvsem pri pristopu k 
prostorskemu planu ter do-
stopom do glavnih prome-
tnih poti.

Sledil je ogled proizvodnje 
žičnatih in cevnih izdelkov 
za avtomobile – v enoti Bre-
žice proizvajajo 184 različ-
nih delov, je dejal vodja PE 
Brežice Anton Petrič, za kar 
porabijo od 7 do 8.000 ton 
cevi letno. Prednost podjetja 

je v izredno dobrem nadzoru 
procesov in sledljivosti izdel-
ka, v podjetju pa se zaveda-
jo tudi odgovornosti so oko-
lja, zato ločujejo odpadke 
v za to namenjene eko oto-
ke. Teh je na poslovni eno-
ti Brežice 15, na ostalih PE 
pa vsega skupaj 28, kar do-
kazuje močno upoštevanje 
ekologije. Poleg certifikata 
za vodenje kakovosti, ki je 
nadgrajen s tehnično speci-

fikacijo za avtomobilsko in-
dustrijo, so v podjetju spre-
jeli tudi standard za varstvo 
in zdravje pri delu. Na leto 
imajo v podjetju do 100 raz-
ličnih presoj, naslednji cilj 
podjetja na področju kako-
vosti je poslovna odličnost.

Eko�otoki�v�proizvodnem�
obratu

Med�ogledom�proizvodnje�v�PE�Brežice

Po do sedaj veljavni zakono-
daji (Zakon o prostorskem 
načrtovanju (Ur. list RS št. 
33/2007, 70/08 – ZVO-1b)) 
je bilo do 16. novembra 2009 
možno sprejeti spremem-
be občinskega prostorskega 
akta za razvojne pobude v 
občini. K postopku za spre-
membo plana je Občina Bre-
žice pristopila že v letu 2007, 
ko je 29 podjetnikov na po-
dročju občine dalo pobude 
za širjenje svoje dejavnosti.

Letošnji medeni zajtrk je že 
3. po vrsti v sklopu dobro-
delno-izobraževalne akcije 
En dan med slovenskih če-

V A B I L O !
Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite 
okrogle mizo z naslovom:

 
»Modernizacija pokojninskega 
sistema v Republiki Sloveniji«, 

ki bo potekala 

v petek, 27.11.2009 ob 17.00 uri, 
v sejni sobi Upravne enote Brežice 

(Cesta prvih borcev 24a). 

Okroglo mizo bo vodila ga. Anka Tominšek, 
predstavnica upokojenskih organizacij. 

Vljudno vabljeni!

Ivan Molan
župan občine Brežice

Odgovor	in	pojasnilo	o	delovanju	
ordinacije	dr.	Mitića	
Vse zainteresirane občane obveščamo, da bo zasebna 
ordinacija splošne medicine doktorja Miodraga Mitića 
delovala še naprej. Dr. Mitić je sporočil, da še nima do-
ločenega datuma upokojitve niti ne razmišlja o upoko-
jitvi. Tako bo še naprej opravljal zdravniško dejavnost.

Na	5.	izredni	seji	sprejet	odlok	
o	spremembah	občinskega	
prostorskega	načrta	
Občinski svet občine Brežice je zasedal na 5. izredni seji, kjer so svetniki obravnavali in sprejeli odlok 
o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za potrebe širšega javnega pomena in po-
trebe gospodarskega sektorja. Spremembe omogočajo širitve proizvodno-obrtnih in kmetijskih dejavno-
sti, turizma, gradnjo igrišča pri OŠ Dobova in doma za starejše občane. 

Občinski svet Občina Breži-
ce je sprejel in podprl pre-
dlagane spremembe, ki 
omogočajo širjenje dejav-
nosti gospodarskega sek-
torja in vzpostavljajo pogo-
je za pridobivanje evropskih 
sredstev, kar v občino prina-
ša nova delovna mesta. Po-
leg uresničitve individualnih 
pobud je s sprejetjem spre-
memb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega 
plana omogočena gradnja 

igrišča pri OŠ Dobova, izgra-
dnja cestne povezave zelena 
meja Slovenska vas in dolo-
čitev nadomestnega območja 
za rušeno naselje Zasap. 

Od 29 prejetih razvojno na-
ravnanih pobud je 26 pobud 
prejelo soglasje Ministrstva 
za okolje in prostor; tako je 
7 podjetnikom omogočena 
širitev proizvodnje, 8 posa-
meznikov bo lahko razvijalo 
turistično dejavnost, 3 kme-

tije bodo lahko širile svojo 
dejavnost, ipd. Sprejeti od-
lok omogoča gradnjo igrišča 
in doma za starejše občane. 

Prepričani smo, da je s spre-
jetjem odloka o spremembah 
in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta omogo-
čen razvoj celotne občine in 
tudi ustvarjanje novih delov-
nih mest, ki imajo v današnji 
gospodarski situaciji izreden 
pomen. 

Tretji	tradicionalni	medeni	zajtrk	
v	vrtcih	in	šolah
BREŽICE, VELIKA DOLINA – Otroci vrtca OŠ Velika Dolina in učenci prvega razreda so medse na medeni 
zajtrk povabili župana občine Brežice Ivana Molana. 

belarjev za zajtrk v naših 
vrtcih. Otroci vrtca OŠ Veli-
ka Dolina so županu predsta-
vili glasbeni program, kjer so 

se s pesmico predstavili naj-
mlajši varovanci vrtca, malo 
večji otroci in prvošolci. Žu-
panu so podarili medenjak – 
čebelico, župan pa jim je za-
upal, da ima tudi on rad med 
za zajtrk, nekoč pa so med 
uporabljali namesto sladkor-
ja. Otroke v vrtcih so obiskali 
tudi predstavniki Čebelarske 
zveze Slovenije in predse-
dnik čebelarjev v brežiški ob-
čini, ki združeje čez 80 če-
belarjev z 2000 panji pridnih 
čebel. 

o sloveNsKeM Medu

Slovenski čebelarji pride-
lujejo varen in kakovosten 
med in ostale čebelje pridel-
ke, zato so se na Čebelarski 

zvezi Slovenije odločili, da 
tudi letos organizirajo do-
brodelno akcijo z geslom En 
dan med slovenskih čebe-
larjev za zajtrk v naših vrt-
cih in otrokom v vrtcih poda-
rijo slovenski med.

Več o akciji in čebelarjih si 
lahko prebere na http://
www.cebelarska-zveza-slo.
si/.

Otroci�so�pripravili�glasbeni�program�za�župana�in�
ostale�obiskovalce

Sladkanje�z�medenjaki

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je v počastitev dneva reforma-
cije organiziral predavanje, naslovljeno »Trubar, Dalmatin, Bo-
horič«, mag. Franca Kuzmiča, muzejskega svetovalca iz Murske 
Sobote. S predavanjem je mag. Kuzmič želel približati tedanje 
obdobje prvih treh slovenskih velikanov, ki so s predrznim delom 
in v nenaklonjenem ozračju postavili trden temelj za razvoj jezi-
ka, književnosti in šolstva. Naučiti brati in pisati Slovence teda-
njega časa ni bilo niti enostavno niti zaželjeno; toliko zarot, kot 
jih je Trubar doživel v štirih stoletjih, jih je doživel le malokdo, 
saj se je zavedal moči besede, ki zapisana ostane. Slovencem 
dati knjigo, dati luč sveta, je bilo na moč predrzno delo, zato 
sta Trubarjeva Abecednik in Katekizem, Dalmatinova Biblija in 
Bohoričeve Zimske urice neprecenljive vrednosti. Mnogi so sicer 
zagovarjali reforme, ki jih je sprožil Luther 1517. leta, vendar si 
dejanj sami niso upali uresničiti, zato je sadove slovenskih treh 
utemeljiteljev treba gledati poglobljeno in celovito, kajti delo-
vanje vseh treh, ki so hoteli svoje ideje razširiti med preproste 
ljudi, ni bila slučajnost. Zato je dan reformacije ne le praznik 
slovenske evangeličanske cerkve, temveč praznik slovenske knji-
ge, kulture, narodne zavesti in samozavesti. � N.�Jenko�S.

Napisana	beseda	ostane!
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Na odseku vodovoda Raztežilnik Pecelj - Taborniška ulica so v 
tem letu potekala dela na sanaciji azbestnih vodovodnih cevi 
v skupni dolžini 3796 metrov. Dela je izvajalo podjetje Komu-
nala d.o.o. Sevnica, vrednost celotne investicije pa je znaša-
la 228.000 EUR. Sredstva za investicijo sta zagotovili Občina 
Sevnica in podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, 12.500 EUR pa 

je kot donacijo za okoljske projekte prispevala Zavarovalnica 
Triglav. Iz vodovoda se oskrbujejo uporabniki ob trasi vodovo-
da in višjeležeči uporabniki Orešja, izločitev azbestnih cevi iz 
vodovodnega omrežja pa zagotavlja kvalitetnejšo oskrbo s pi-
tno vodo vsem uporabnikom sevniškega vodovoda. Obnovljen 
vodovod je bil ob priložnostnem programu v sklopu dogodkov 
ob občinskem prazniku tudi uradno predan v uporabo. Ob tem 
sta direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan 
Srečko Ocvirk Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, Osnovni šoli 
Boštanj, Občini Sevnica ter Zdravstvenemu domu Sevnica in 
Krmelj simbolično predala v uporabo pitnike za vodo, ki bodo 
priključeni neposredno na vodovodno omrežje.

Župan Srečko Ocvirk je skupaj s predstavniki Krajevne sku-
pnosti Primož in predsednico Območnega združenja Rdečega 
križa Sevnica Ivico Lindič v Gornjih Impoljah obiskal 95-letno 

občanko Kristino Gorenc. Slavljenki so čestitali in ji zaželeli 
trdnega zdravja ter dobrega počutja na jesen življenja med 
svojimi domačimi. Ob vseh čestitkah in dobrih željah so sla-
vljenki zapeli tudi ljudski pevci Fantje s Preske. 

V	izdelavi	projektna	
dokumentacija	za	nove	
ureditve	cestnega	omrežja
Občina Sevnica ima trenutno v izdelavi projektno dokumen-
tacijo za kar nekaj ureditev na cestnem omrežju, ki naj bi 
v prihodnjih proračunskih obdobjih postale tudi investicijski 
projekti, namenjeni dvigu nivoja stanja cestne infrastruktu-
re na nekaterih odsekih javnih cest. 
Tako se pripravlja idejna zasnova za podaljšanje Savske ceste 
od Stillesa do podvoza pod železniško progo nad Drožanjskim 
potokom. Ker je ta podvoz primeren samo za osebni promet 
se podaljšanje Savske ceste, v nadaljevanju, predvidoma 
povezuje z obstoječo regionalno cesto na Gobavcah oziro-
ma naveže na predvideni novi most čez Savo med Logom in 
Sevnico, katerega variantno lociranje je prav tako predmet 
omenjene idejne zasnove. Idejno se rešuje tudi prepotreb-
na ureditev 1,6 km dolgega pododseka regionalne ceste Ra-
deče - Breg, med Loko in Račico. Na isti regionalni cesti se 
že na nivoju izvedbenega projekta obdeluje 1,2 km dolg po-
dodsek od Šentjurja na Polju do Brega. 
Nadalje se pripravlja projektna dokumentacija za ureditev 
lokalne ceste od rondoja v Dolenjem Boštanju, čez Globelo 
in skozi Boštanj, do mostu čez potok Grahovica na cesti proti 
Vrhu. V zaključni fazi je tudi priprava projektne dokumenta-
cije za ureditev pododseka Kvedrove ceste od Železniške do 
avtobusne postaje v Sevnici z navezavo na predvideni rondo 
pri Sparu. Tu je obdelana končna ureditev parkirišč in prome-
tnega režima pri Železniški postaji, preureditev in prestavi-
tev avtobusnega postajališča na drugo stran ceste za namen 
aktiviranja spodnjih cestnih priključkov za Lisco in Policijo. 
S tem bi se dobrodošlo spremenilo tudi trenutno neurejeno 
stanje parkiranja tovornih vozil na Kvedrovi cesti.

Sestanek	o	gradnji	športnih	
objektov	
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s  predsednikom Odbo-
ra za šport, direktorico KŠTM Sevnica in predsednikom Kra-
jevne skupnosti Sevnica sestal s predstavniki Ministrstva za 
šolstvo in šport ter Nogometne in Atletske zveze Slovenije v 
zvezi z izgradnjo in financiranjem športnih objektov v Sev-
nici. S strani Občine Sevnica je bila izražena namera  gra-
dnje novih športnih objektov ob Športnem domu in bazenu. 
Predstavniki ministrstva so bili seznanjeni s postopki prido-
bivanja zemljišč, z izhodišči prostorskega umeščanja in ter-
minskim planom nadaljnjih aktivnosti pri umeščanju športnih 
objektov v prostor. Gradnjo močno podpirata tudi Atletska in 
Nogometna zveza Slovenije, predstavniki Ministrstva za šol-
stvo in šport pa so izpostavili, da je potrebno dobro zastaviti 
cilje in obseg projekta, stroške izgradnje, delovanje objek-
ta in njegove učinke na razvoj športa in ostalih dejavnosti v 
okviru športnega kompleksa. Bistven zaključek sestanka je 
bil v smeri pohvale, da se je projekt začel že  v začetni fazi 
usklajevati med vsemi subjekti, saj je le-to zagotovilo, da 
bo objekt funkcionalen in uporaben za razvoj športne dejav-
nosti. Predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport so še pou-
darili, da je občina Sevnica z izgradnjo športnega doma ena 
redkih občin v Sloveniji, ki je v zadnjih letih zgradila športni 
objekt, ki ni vezan na šolo in je kljub temu dobro izkoriščen. 

Obnovljen	vodohran	Vrh
V Krajevni skupnosti Boštanj je obnovljen vodohran Vrh na 
Topolovcu, ki krajanom tega območja omogoča kvalitetnejšo 
oskrbo s pitno vodo. Investicija v obnovo vodohrana je bila 
vredna okrog 25.000 EUR. Od tega je bil vložek občine Sevni-

ca 15.000 EUR, preostala sredstva pa je prispevala Krajevna 
skupnost Boštanj. Obnovljeni vodohran je bil s kratkim pro-
gramom tudi uradno predan v uporabo.

Obnovljen�vodohran�Vrh�za�kvalitetnejšo�oskrbo�s�pitno�
vodo�(Vir:�arhiv�Krajevne�skupnosti�Boštanj)Predstavitev	in	ogled	čistilne	

naprave
Občina Sevnica je v petek za zaposlene na občinski upravi 
in v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Sevnica kot bodoče-
mu upravljalcu Čistilne naprave Sevnica,  organizirala ogled 
Čistilne naprave na Logu. Po uvodni predstavitvi so si priso-
tni ogledali film o celotnem projektu, v nadaljevanju pa je 
sledila predstavitev in ogled delovanja čistilne naprave, ki 
je meseca septembra začela z enoletnim poskusnim delova-
njem. Sicer pa se v okviru projekta izvajajo dela v zgornjem 
delu Planinske ceste in v Boštanju. 

Kolesarjenje	„Od	zore	do	
mraka“
Kolesarsko društvo Sevnica je v četrtek, 12. novembra, na 
dan občinskega praznika, za člane društva organiziralo ko-
lesarjenje »Od zore do mraka« po občini. Izpred stavbe Ob-
čine Sevnica so kolesarili na sedeže vseh desetih krajevnih 
skupnosti v občini. Na svoji 130 km dolgi poti so se tako ogla-

sili na sedežu Krajevne skupnosti Sevnica, nato kolesarili v 
Zabukovje, od tam na Blanco, z Blance preko mostu pri Hi-
droelektrarni Blanca na Studenec ter pot nadaljevali preko 
Hubajnice na Primož. S Primoža so kolesarili še v Tržišče, Kr-
melj in Šentjanž ter se preko Brunka in Jablanice spustili v 
Boštanj. Nazadnje so obiskali še Loko pri Zidanem Mostu in 
se v mraku vrnili na Glavni trg v Sevnico. 

Pred�Občino�z�županom�Srečkom�Ocvirkom�(Foto:�Tone�
Zgonec)

Sevniški	vodovod	brez	
azbestnih	cevi

Foto:�Direktor�Komunale�d.o.o.�Sevnica�Mitja�Udovč�in�
župan�Srečko�Ocvirk�sta�predstavila�novo�pridobitev�
(Foto:�Ljubo�Motore).

Srečanje	uslužbencev	
finančnih	služb	posavskih	
občin
Na sevniškem gradu so se srečali uslužbenci posavskih ob-
čin, ki v občinskih upravah delajo na področju javnih financ 
in proračuna. Čudovito vreme in jesenske barve so pripomo-
gle k sproščenemu vzdušju in klepetu na terasi vhoda v grad, 
kjer jih je prijazno pozdravil župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Sledil je ogled filma o zgodovini gradu ter sprehod 
po grajskih sobanah. Obiskovalci so bili navdušeni nad vital-
nostjo objekta ter prizadevanjem za ohranjanje in oživitev 
dejavnosti v njem. Sledila je izmenjava mnenj in strokov-
na debata o aktualnih dogajanjih s področja priprave prora-
čunov v posavskih občinah ter napovedanih zakonskih spre-
membah. Tovrstno branžno srečanje je bilo že četrto po vrsti 
in udeleženci so se strinjali da je izredno koristno, saj zdru-
ži strokovno z družabnim, zato se bodo drugo leto zagoto-
vo ponovno srečali.

30	let	Dimnikarstva	Jelančić
30-letnico delovanja je obeležilo podjetje Dimnikarstvo Je-
lančić iz Sevnice, ki svojo dejavnost uspešno opravlja v obči-
nah Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, Ško-
cjan, Šentjernej, Žužemberk in Dobrepolje. Njihovo vodilo 
je zagotavljanje boljših pogojev za varstvo narave in okolja, 
kar potrjuje tudi znak Slovenska kakovost. Slavnostna govor-
nica na priložnostni slovesnosti je bila predsednica Odbora 
za okolje in prostor v Državnem zboru Republike Slovenije 
Breda Pečan. Župan Srečko Ocvirk je podjetju ob 30-letnici 
uspešnega delovanja podelil Listino Občine Sevnica.

95	let	Kristine	Gorenc

Kristina�Gorenc�je�praznovala�95.�rojstni�dan�(Vir:�
arhiv�Občine�Sevnica).

SEVNICA�-�Pevci�MePZ�Lisca�Sevnica�so�se�na�povabilo�
nadškofa�Stanislava�Hočevarja�in�v�povezavi�s�Sloven-
skim�domom�v�Beogradu�konec�oktobra�odpravili�na�go-
stovanje�v�Beograd.�Po�ogledu�mestnih�znamenitosti�in�
vožnji�po�Savi�in�Donavi�so�se�udeležili�slovenske�maše�
v�cerkvi�Kristusa�Kralja�(na�fotografiji)�in�po�njej�roja-
kom,�živečim�v�Beogradu,�pripravili�krajši�koncert�pod�
vodstvom�zborovodje�Jožeta�Pfeiferja.

SEVNICA - V sodelovanju s sevniškim zavodom KŠTM in Koz-
janskim parkom je potekala 19. novembra v galeriji Gradu 
Sevnica otvoritev razstave fotografij Dušana Klenovška pod 
naslovom »Dotik narave« z bogatim izborom živopisanih fo-
tografij iz živalskega in rastlinskega sveta. »Njegove fotogra-

fije niso samo dokument časa in prostora, so tudi opozorilo o 
nujnosti zaščite narave pred vse večjimi in vse pogostejšimi 
posegi vanjo,« je bil del iz predstavitve avtorja. S kratkim na-
govorom je vse prisotne pozdravil tudi direktor Kozjanskega 
parka Ivo Trošt. Za dodatno obogatitev večera je poskrbel z 
glasbenim nastopom v dvorani Alberta Felicijana duet Bren-
cl banda iz Bistrice ob Sotli.� S.�R.,�foto:�L.�M.

Klenovškov	»Dotik	narave«	

Direktor�Kozjanskega�parka�Ivo�Trošt,�Rok�Petančič�in�
avtor�fotografij�Dušan�Klenovšek�(od�leve�proti�desni)
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POSAVJE - Posavski alpinisti 
bodo letno opremo počasi za-
menjali za zimsko, vseeno pa 
je v prvem delu jeseni vre-
me še dopuščalo dobre vzpo-
ne. Težak vzpon je zopet uspel 
navezi Nejc Pozvek – Matej 
Zorko, ki je v južni steni Ko-
gla zmogla varianto moderne 
klasike Amonit. VII+ je ocena, 
ki pove, da gre za zelo resno 
in zahtevno plezanje. Za 250 
metrov stene sta potrebovala 
skoraj 7 ur. V isti steni je nekaj 
dni kasneje Edvin Nepužlan v 
navezi z ljubljanskim soplezal-
cem preplezal smer Češnovar – Srakar (V+, 250 m). Goran 
Butkovič, Rok Levičar in Arno Koštomaj so obiskali avstrij-
ske stene Rotewand v okolici Gradca in plezali smeri do spo-
dnje 7. stopnje. V steni Male Rinke sta oktobrsko sonce uži-
la Marko Levičar in Anton Mavsar. Preplezala sta Vzhodno 
smer (IV, 350 m). Konec oktobra pa je na klasični jesenski 
plezalni destinaciji, v hrvaški Paklenici, Nejc Pozvek uspel 
še v eni smeri velike težavnosti. V navezi s Sandro Voglar je 
prosto zmogel smer Passanger (7b, 350 m). Sandra je prosto 
zmogla težave do ocene 6c. Vzpon Nejc uvršča med tri svo-
je najtežje preplezane v letošnjem letu. Poleg tega je v Pa-
klenici na pogled uspel še v smeri Sedmi kontinent (6c+, 220 
m) ter več smereh do ocene 6c.

Osmim voznikom, ki so si to 
prislužili z rezultati v leto-
šnjem letu, in štirim, ki so se 
v serijo GP uvrstili preko kvali-
fikacij, se bo pridružila še če-
tvorica s posebnim povabilom, 
in sicer Šved Fredrik Lindgren 
in Danec Hans Andersen, ki 
sta bila tudi visoko uvrščena 
v letošnji razvrstitvi (9. in 10. 
mesto) ter Angleža Chris Har-
ris in Tai Woffinden.
Organizatorji so očitno pazili 
na čim bolj enakovredno za-
stopanost držav, v katerih je 
speedway tudi sicer najbolj 
razvit, tako imajo Danci, Šve-
di in Poljaki po 3 tekmoval-

BREŽICE - Društvo invalidov 
občine Brežice ima pod okri-
ljem štiri športne sekcije, saj 
so aktivni v strelstvu, ribolovu, 
pikadu in šahu. Letos je funk-
cijo referenta za šport in re-
kreacijo prevzel Janko Zor-
čič. Oktobra so v Štefaničevi 
restavraciji izpeljali območ-
no ekipno tekmovanje v pi-
kadu, ki se ga je udeležilo 13 
moških in 10 ženskih ekip. Pri 
ženskah so bile prve tekmo-
valke iz Hrastnika, druge No-
vomeščanke, tretje pa Rade-
čanke. Pri moških so zmagali 
tekmovalci iz Litije, drugi so 
bili Krčani, tretji pa Trbovelj-
čani. Šahisti v sestavi Vlado Hostnik, Ivan Kostrevc, Roman 
Verstovšek in Drago Žagmajster pa so se v Novem mestu 
udeležili šahovskega tekmovanja.  M.�K.�M.�

Slovenija	brez	dirke	in	voznika	
v	prihodnjem	SP	v	speedwayu
KRŠKO - Komisija za speedway pri FIM in firma BSI Speedway, nosilec licence za organizacijo serije te-
kem za svetovno prvenstvo posameznikov (SGP) sta objavili seznam voznikov, ki se bodo potegovali za 
naslov svetovnega prvaka v letu 2010. 

ce, Avstralci in Angleži po 2, 
družbo pa jim delata tudi po 
en Rus in Amerikanec, med-
tem ko 16. voznika običajno 
povabi oz. imenuje organiza-
tor posamezne dirke. Z izgu-
bo dirke v Krškem pa je Slo-
venija izgubila tudi možnost, 
da bi tako kot zadnja leta 
vsaj na eni tekmi za SP na-
stopil kdo od Slovencev, saj 
je jasno, da bo na dirki v Go-
ričanu na Hrvaškem nastopil 
Jurica Pavlic, zaradi katere-
ga je zgodba o uspehu spe-
edwaya v Donjem Kraljevcu 
sploh nastala.
� Tekst�in�foto:�SIPO

Organizatorji so povabili 19-le-
tnega Angleža Woffindena, da 
bi postopoma vendarle pomla-
dili vrste elitne druščine in 
hkrati v njej omogočili dostoj-
no zastopanost zibelke spee-
dwaya, saj se nobenemu nji-
hovemu tekmovalcu ni uspelo 
uvrstiti v SGP serijo. Tai, ki igra 
že pomembno vlogo v ligaških 
tekmovanjih v Veliki Britani-
ji, na Švedskem in Poljskem, 
je veljal tudi za enega favo-
ritov za letošnji naslov junior-
skega svetovnega prvaka do 21 
let, vendar mu to na finalu v Goričanu ni uspelo (na sliki), 
saj je zasedel 4. mesto. 

Zaključek	skalne	sezone	v	
gorah

Aktivne	športne	sekcije	
brežiških	invalidov

Na�podelitvi�priznanj�
najboljši�v�pikadu:�Janko�
Zorčič,�Marija�Golok�in�
Vladko�Veršec

SEVNICA - V letošnjem letu ustanovljeni Nogometni klub Sev-
nica je ob občinskem prazniku organiziral v športni dvora-
ni pri OŠ Sava Kladnika Sevnica prvi nogometni turnir med 
mlajšimi dečki v starosti do 12 let. Na turnirju so tekmova-
le nogometne ekipe v skupini U12 in U8. Ekipno številčnejša 

je bila skupina U12. V njej so tekmovali nogometni klub Pi-
vovar Laško, Radeče, Sevnica, Krško in Brežice ter nogome-
tna ekipa OŠ Tržišče. Na koncu je slavil na prvem mestu NK 
Brežice, ki je v polfinalu po streljanju enajstmetrovk pre-
magal NK Sevnica. Drugo mesto je pripadlo NK Krško, tretje 
NK Sevnica, na četrtem mestu je pristal NK Radeče. V skupi-
ni U8 sta tekmovali ekipi NK Radeče in Sevnica. Po zaključ-
ku obeh odigranih tekem je slavil NK Radeče. � S.�R.��

V	Sevnici	zmaga	Brežičanov

Na�nogometnem�turnirju�v�Sevnici�so�v�skupini�U12�
slavili�Brežičani.

KRŠKO - Iz pisarne svetovne plesne zveze je v Krško prispela 
novica, da bo PK Lukec po petih uspešno organiziranih ple-
snih tekmovanjih IDSF Krško Open v standardnih in latinsko 
ameriških plesih za vse starostne kategorije že drugo leto 19. 
in 20. junija v Krškem gostil eno največjih plesnih tekmo-
vanj na svetu - IDSF international Krško Open  v standardnih 
in latinsko ameriških plesih. To pomeni, da se bo tekmovanja 
udeležilo vsako leto več parov, predvsem kvalitetnih parov iz 
vseh držav sveta, ki se med drugim potegujejo za točke na 
svetovni plesni lestvici. V krškem klubu si prizadevajo tudi 
za organizacijo katerega od uradnih prvenstev na svetovnem 
oziroma evropskem nivoju, o čemer že potekajo pogovori.

Kdaj	nova	športna	dvorana	v	
Brežicah?
BREŽICE - Članice in člani Ženskega rokometnega kluba Bre-
žice ter Rokometnega kluba Brežice so v sporočilu za javnost 
izrazili nezadovoljstvo zaradi neuresničevanja izgradnje več-
namenske dvorane, s katero bi se izboljšali pogoji za delo-
vanje teh dveh brežiških rokometnih klubov. Kot pravijo, že 
vrsto let spremljajo razpravo o izgradnji športnega objekta, 
aktivno sodelujejo pri podajanju predlogov in iskanju rešitev 
za čimbolj optimalno izvedbo. „In čeprav nismo bili najsreč-
nejši, ko se v letu 2008 zaradi previsokih ponudb gradnja ni 
pričela, in smo prav tako nesrečni razumeli, da leto 2009, s 
finančnega stališča občine, ni najugodnejše za začetek tako 
velike in pomembne investicije, nismo stopili na ceste s tran-
sparenti, saj smo zaupali sprejetim sklepom mož, ki nas za-
stopajo v občinskem svetu.“ Opozarjajo na neustrezne raz-
mere v t.i. balonu (le dve garderobi, en WC in en pisoar, ni 
predprostora, vedno več kondenza, neustrezna svetloba...). 
„Pa v resnici nismo kaznovani le mi, tudi TD Sokol Brežice, 
ki že tretje leto vsak dan znova postavlja in razstavlja svoja 
orodja za vadbo v gimnazijski telovadnici, Strelski klub Bre-
žice, kjer so se že pripravljali, da bodo lahko končno doma 
organizirali tudi katero od strelskih tekmovanj, brežiški no-
gometaši, ki so upali, da bodo lahko končno tudi v zimskih 
mesecih normalno trenirali... Se mogoče kdo sprašuje, kako 
športno vzgojo izvajajo na OŠ Brežice?“ so še zapisali v svo-
jem sporočilu.

Konec	tedna	smučarski	sejem
LESKOVEC - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja ZUTS 
Krško prireja tradicionalni smučarski sejem rabljene smučar-
ske opreme, ki bo v soboto, 28.11.2009, v OŠ Leskovec od 9. 
do 19. ure. Prevzem opreme v komisijsko prodajo bo  v petek 
od 17. do 20. ure v OŠ Leskovec. Na sejmu bo organiziran smu-
čarski servis, ki bo takoj nudil storitve servisa in montaže vezi.

Krčani	drugi	po	jesenskem	delu
KRŠKO - Krški kegljači so zadnji, 9. krog jesenskega dela tek-
movanja v 2. slovenski ligi končali z odliko, saj so na »doma-
čem« kegljišču v Hrastniku odpravili ekipo Slovenskih Konjic 
z najvišjim možnim rezultatom 8:0, po kegljih pa 3469:3286. 
Krčani so dobili vseh šest dvobojev, kar se je zgodilo prvič v 
zgodovini kluba. Na lestvici vodi Fužinar, ki je zbral 14 točk, 
Krško na drugem mestu jih ima 13. Spomladanski del tekmo-
vanja se bo začel 16. januarja.

Tri	medalje	v	Brežice
BREŽICE - Karate zveza Slo-
venije je v Postojni organi-
zirala zadnjo pokalno tekmo 
v karateju za pokal Sloveni-
je 2009. Tekmovalci kara-
te kluba Soltec Brežice so 
osvojili dve kolajni. Nastja 
Galič je osvojila srebrno ko-
lajno v bojih mlajših deklic 
+40 kg, Sandi Petelinc pa v 
bojih težke kategorije med 
člani bronasto kolajno. 
Po končani pokalni tekmi 
je potekalo še državno pr-
venstvo v katah za vetera-
ne. Metka Galič se je odlič-
no odrezala in osvojila 3. 
mesto. Metka�in�Nastja�Galič

V	Krškem	še	močnejše	plesno	
tekmovanje	

BREŽICE - V Ljubljani je 22. novembra potekalo državno prven-
stvo v obveznih vajah za dečke v športni gimnastiki v tekmo-
valnem A programu. Ekipa TD Sokol Brežice OV1 v postavi Erik 
Štromberger, Beni Kunst, Aleksander Kunst, David Povh in 
Boris Milošević je zasedla ekipno drugo mesto. Posamično je 
bil najboljši Štromberger, ki je zasedel tretje mesto. V višjem 
nivoju OV2 se je tekme udeležil Matija Kajs, ki je v močni kon-
kurenci v mnogoboju šestih orodij zasedel odlično tretje me-
sto. S temi rezultati so mladi upravičili pričakovanja svojih tre-
nerjev in dokazali, da v Brežicah raste nova »zlata generacija«.

„Sokoli“	drugi	na	državnem	
prvenstvu

Trda tekma, dobra obramba, odlično 
vzdušje, žal ni bilo dovolj za tretjo 
zmago Krčanov proti ekipi Ormoža. 
Čudoviti publiki in Nuclear Power 
Boysom se najlepše zahvaljujemo za 
obisk in podporo!

V prihajajočih dveh kolih, Krčani 
odhajajo na dve težki gostovanji. 
Najprej v goste k ekipi Trebnjega in 
nato še v Ribnico.
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Nasmejte	se	
s	Posavskim	obzornikom!

Včasih se je pač treba od srca nasmejati in 11. december 
bo odlična priložnost za smeh, saj v Posavje prihaja kome-
dija Kolumbovo jajce! 

Monokomedijo, ki prepiha ženske in moške odnose in na 
zabaven način raziskuje zakaj npr. moški puščajo nogavice 
po stanovanju in zakaj jim je tako težko vprašati za pot, 
če se kdaj izgubijo, si lahko ogledate tudi s pravilnim od-
govorom na naše nagradno vprašanje. 

Vprašanje se glasi: 

Napišite naslov vsaj ene knjige, ki je doslej izšla pri po-
savski Založbi Neviodunum?

Odgovor na nagradno vprašanje in svoj naslov pošljite naj-
kasneje do četrtka, 3. decembra, na naš naslov:

Posavski obzornik
„za nagradno igro Kolumbovo jajce“

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

Deset izžrebancev, ki si bodo polepšali december s sme-
hom, bomo obvestili po pošti in njihova imena objavili v 
naslednji številki časopisa.

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

Pred sprejemanjem prostorskih dokumentov za HE Brežice je odločil-
no obdobje. V zadnjem času se je zgodilo kar nekaj sprememb, ki iz-
hajajo iz spoznanj o prostoru kjer naj bi bila HE Brežice in bodo vpli-
vale na pomembne odločitve. Že dolgo je znano, da ima tok reke Save 
dolvodno od Krškega kvalitete za uvrstitev na seznam lokalitet Natu-
re 2000. Natura 2000 je Evropski sistem ohranjanja narave, ki teme-
lji predvsem na dveh direktivah s prilogami, v katerih so seznami tistih 
vrst in življenjskih prostorov, ki jih želimo v Evropski uniji ohraniti pred 
uničenjem. Območja Nature 2000 nastajajo postopno, pač v skladu z 
dinamiko pridobivanja podatkov o nahajališčih takšnih vrst. Na doga-
janja v takšnih območjih je Evropska skupnost zelo občutljiva in drža-
ve kršiteljice plačujejo krepke kazni za svoje napake.

Pomembno je, da občanke in občani vedo, da Natura 2000 območja ne 
nastajajo kar tako in kjer se nekomu zljubi, kot je omenil eden od Po-
savskih županov na nedavni razširjeni seji Sveta regije Posavje, skli-
cani na to temo, ampak po zelo zahtevnem postopku dokazovanja.

Strokovno utemeljeni predlog za opredelitev Natura 2000 območja dol-
vodno od Krškega je bil podan že leta 2007 s strani pooblaščene in-
stitucije na Ministrstvo za okolje in prostor, sedaj pa je v fazi ponov-
ne preverbe.

Kar v tem trenutku skrbi je dejstvo, da razna interesna združenja pod 
okriljem nekaterih političnih strank vršijo vse možne pritiske na oblast, 
da odloči v prid nadaljevanja postopkov umeščanja hidrocentrale, na-
mesto da se energija maksimalno usmeri v iskanje rešitev - zadovolji-
tve zahtev ohranitve narave na eni strani in pridobivanja energije na 
drugi. Vse bolj je tudi jasno, da je koriščenje vodnih virov kot obno-
vljivih virov energije lahko veliko breme za okolje. Verjamem, da je 
za iskanje sprejemljivega kompromisa še prostora – predvsem na stra-
ni načrtovalcev hidrocentrale.

Skrbi tudi dejstvo, da nekateri najvidnejši politični predstavniki iz Po-
savja (ne vsi) negirajo okoljevarstvena izhodišča, jih zaničujejo in za-
smehujejo – in to na pragu 21. stoletja in ob vseh visokoletečih bese-
dah o pomenu ohranjenega in biotsko pestrega okolja?! Naturo 2000 
pribijajo na križ v posmeh Evropi.

Nezadostna je tudi javna informiranost o projektu. Vprašajmo se - kdo, 
razen neposredno vpletenih, še kaj ve o projektu umeščanja hidrocen-
trale v naš prostor? Nihče! In to je kritika trenutne lokalne oblasti. Iz-
govori na bodoče javne predstavitve ob razgrnitvah DPN niso pravi. O 
tako pomembnem projektu, kot je umeščanje hidrocentrale z najve-
čjo akumulacijo od vseh na spodnji Savi, bi morala biti javnost tekoče 
obveščana. Na dnevnem redu vseh sej Občinskega sveta Občine Bre-
žice bi morala biti informacija o poteku projekta! Pa ni! Zakaj? Odgo-
vor bo moral dati nekdo drug. Da je farsa še večja, obtožujejo nastalo 
civilno iniciativo iz Krške vasi, da zavaja javnost z netočnimi podatki. 
Kje pa naj dobijo točne podatke, oz. kdo jih sploh ve? Pa še cvetka iz 
pisma brežiškega župana medijem, v katerem obtožuje civilno inicia-
tivo, da je politično motivirana. Torej politik obtožuje druge da so po-
litično motivirani?! 

Tisti, ki verjame, da bo ob eventuelni odločitvi o umestitvi hidrocentra-
le v našo najbližjo soseščino vse urejeno na najboljši način in da poseg 
ne bo prinesel tudi negativnih posledic, o delovanju prostora ne ve kaj 
dosti. Še najslabše je slepo verjeti pisanim kartam z vrisanimi idejni-
mi rešitvami, ki so od uresničitve, po zdravi pameti, zelo zelo daleč.

Skrb vzbuja tudi škodljiv populizem ene od trenutno vodilnih strank v 
Posavju. Naloga politike je, vsaj sam jo tako razumem, v iskanju »uži-
tnega« konsenza, vzpodbujanju dialoga in iskanju rešitev. Politika naj 
bi človeštvu med ostalim kazala tudi pot strpnejšega odnosa do okolja. 
Pa jo, vsaj v Posavju, ne! Če nekateri politični predstavniki izpostavlja-
jo gospodarsko škodo zaradi verjetne zaustavitve projekta umeščanja 
hidroelektrarn, velja na drugi strani izpostaviti okoljsko škodo, ki se 
jo tudi da izračunati po cenikih, ki jih objavljajo ministrstva, v prime-
ru nadaljevanja s projektom. Okoljska škoda gre, po grobih izračunih, 
v desetine milijonov eurov!

Velja tudi jasno povedati, da nihče nima namena zavirati napredka in 
razvoja. Jaz še najmanj, saj sem delal v gospodarstvu in vem kaj po-
meni ustvarjati dohodek. Ni pa enostavnega odgovora na vprašanje ali 
brežiška hidrocentrala »da« ali »ne«. Moj odgovor na to vprašanje je 
odvisen od prepričljivosti projektantov, ki bodo morali dokazati, da je 
umeščena v prostor maksimalno racionalno, s čim manj posledicami za 
nas brežičane in za redek in ogrožen živelj, ter da služi svojemu na-
menu tudi z nudenjem rekreativnih in turistično zanimivih objektov, 
kot je obljubljeno. Glede slednjih sem dokaj skeptičen - gorvodne iz-
kušnje so sila slabe! 

Še cvetka iz omenjene razširjene seje Sveta regije Posavje. Brežiški po-
slanec v Državnem zboru je omenil, da so tudi ljudje ogroženi, ne samo 
ostala flora in favna. To je sila nevarna teza, s katero je Naravo posta-
vil na mesto ogroževalca... mogoče tudi terorista. Grožnje stvarstvu 
prihajajo po moje prej od nekih čudnih dvonožnih bitij… 

Pomembno je tudi dejstvo, da reševanje poplavne ogroženosti ni po-
gojeno z izgradnjo hidrocentrale. Poplavno varnost se zagotavlja z re-
dnim delovanjem raznih služb, med njimi tudi občine. Tako slišim iz 
Ljubljane…
� Mag.�Hrvoje�Teo�Oršanič

Nova	spoznanja	o	prostoru	
načrtovane	HE	Brežice

Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO

ZALOŽBA NEVIODUNUM

objavlja

LITERANI NATEČAJ
za objavo literarnih besedil 

v antologiji posavskih literatov FANFARE 2

Založba Neviodunum je leta 2002 izdala prvo knjigo z naslo-
vom Fanfare, v kateri so bila objavljena dela 19 avtoric in 
avtorjev poezije, proze in dramskih besedil iz Posavja. Dela 
smo izbrali na podlagi javnega povabila avtorjem v letu 2000 
in naknadnega osebnega povabila v letu 2001.
Po skoraj desetih letih smo se v založbi odločili, da avtorje 
ponovno povabimo k sodelovanju, saj je v tako dolgem ob-
dobju v našem prostoru gotovo nastalo veliko novih literar-
nih del, prav tako pa pričakujemo, da se s pisanjem ukvarja 
tudi mlajša generacija avtorjev, ki še niso mogli biti zaje-
ti v prvi izdaji. Izid knjige Fanfare 2 načrtujemo za pomlad 
2010, takrat pa bomo v nekaj posavskih krajih organizirali 
tudi predstavitve knjige z izbranimi avtorji.

Predmet natečaja:

• pesniška, prozna in dramska besedila ter esejistična dela, 
ki so nastala v obdobju od vključno leta 2003 do 2009.

Kdo lahko sodeluje?
V natečaju lahko sodelujejo:
• avtorji s stalnim ali začasnim bivališčem v eni izmed po-

savskih občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanje-
vica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Pogoji sodelovanja:
Avtorji sodelujejo na natečaju tako, da nam pošljejo svo-
ja avtorska dela, in sicer lahko sodelujejo z različnimi lite-
rarnimi zvrstmi:

• najmanj 5 in največ 15 pesmi,
• kratko zgodbo, več zgodb oziroma odlomek iz daljšega pro-

znega dela (do 16 avtorskih strani),
• dramsko besedilo ali odlomek (do 16 avtorskih strani), 
• esejistična besedila ali odlomek (do 16 avtorskih strani).

Na natečaj lahko pošljejo dela, ki so nastala v obdobju od 
leta 2002 do 2009. Ker gre za antologijski izbor, lahko pošlje-
jo tudi že objavljena dela, vendar morajo ob besedilu na-
vesti, kje je bilo objavljeno, in priložiti izjavo, da dovolijo 
objavo založbi Neviodunum v antologiji Fanfare 2 ali v Po-
savskem obzorniku.

Rezultati natečaja:
Izmed prispelih del bomo za objavo v knjigi Fanfare 2 izbra-
li najmanj 10 in največ 20 avtorjev najkvalitetnejših del po 
oceni uredništva založbe, obseg objavljenih del pa bo odvi-
sen od kvalitete poslanih besedil.
Vsak avtor objavljenega dela v antologiji bo prejel kot na-
domestilo za honorar od 2 do 4 izvode knjige Fanfare 2 (od-
visno od obsega objav).
Med deli, ki ne bodo izbrana za objavo v knjigi Fanfare 2, 
bomo izbrali besedila, ki jih bomo postopoma objavljali v 
letu 2010 v Posavskem obzorniku in na spletnem portalu 
ww.posavje.info, in sicer v rubriki z naslovom Pesniška tri-
buna. Avtorji objavljenih del bodo prejeli kot nadomestilo 
za honorar eno izmed knjig založbe Neviodunum. 

Rok za prijavo:
Avtorji naj svoje prispevke pošljejo do vključno 31. decem-
bra 2009 na naslov: Založba Neviodunum, Trg Matije Gub-
ca 3, 8270 KRŠKO (s pripisom Za natečaj). 
Prispevki naj bodo podpisani le s šifro, v posebni kuverti, prav 
tako označeni s šifro, pa naj bodo avtorjevo ime, priimek, 
naslov, elektronski naslov in telefonska številka. 
O rezultatih natečaja bomo avtorje obvestili najkasneje do 
31. januarja 2009.
� Založba�Neviodunum

Stroške pošiljanja krije založba!

Mesečevi kažipoti
Marjanca Kočevar

format 150 x 150 mm, 32 strani trda vezava

cena 9 €
Naročila:

V mesecu maju, natančno 29., se je zgodil dogodek, ki je za-
znamoval vse slovenske oglarje in prav tako slovensko jav-
nost. Zaključna prireditev ob tem enkratnem dogodku se je 
odvila pred nekaj dnevi na Gozdarskem inštitutu v Ljublja-
ni, kjer je bila tudi otvoritev razstave likovnih del, nastalih 
na kolonijah ob prižigu kop, in podelitev nagrad foto nate-
čaja z naslovom: ‘’ VSESLOVENSKI PRIŽIG OGLARSKIH KOP’’. 

Organizatorji prireditve so bili 
Klub oglarjev Slovenije, KTRC 
Radeče in Zavod za gozdove 
Slovenije.

Na Gozdarskem inštitutu se 
je tako v obliki računalniške 
slike odvila celotna akcija, s 
prikazom kop in predstavitvi-
jo posameznih krajev prižiga, 
za kar so poskrbeli sami oglar-
ji, seveda pod strokovnim vod-
stvom gozdarja, predstavnika 
Kluba oglarjev Jožeta Pra-
ha. V nadaljevanju je sledil 
kulturni program svobodnega 
umetnika, kantavtorja Lada 
Jakšeta, kateremu sta se pri-
družili pisateljica Ifigenija Si-
monovič in Dušica Kunaver. 
Prireditev je navdušeno poz-
dravil direktor Gozdarskega 
inštituta dr. Mirko Medved. 
Nagrade sta podelila direktori-
ca KTRC Radeče Marija Imperl 
in direktor Zavoda za gozdo-
ve Jošt Jakša, razstavo pa je 
otvoril minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Mi-
lan Pogačnik. Vsi razstavni ek-
sponati bodo na ogled do no-
vega leta v zgornji in spodnji 
avli Gozdarskega inštituta v 
Ljubljani.

Zaključna	prireditev	ob	
vseslovenskem	prižigu	kop
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 NAGRADE:
1. nagrada: bon v vrednosti 20 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  puzzle Anne Gaddes (dojenčki)

Geslo prejšnje, 23/2009 številke: 

PNEVMATIKE, PLATIŠČA, AVTO DELI

Nagrade, ki jih podarja FITNESS Požun, Senovo prejmejo:

1. nagrada: bon v vrednosti 20 € prejme: 
Dejana Piperski, Orehovec 57, Kostanjevica na Krki

2. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejme: 
Zdenka Kolovrat, Krmelj 86, Krmel

3. nagrada: bon v vrednosti 10 € prejme: 
Martin Kovačič, Dvorce 5/B, Brežice

Geslo križanke pošljite do petka, 4.12.2009, 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

BAMBI - TRGOVINA ZA OTROKE,  
TA – BU center Krško

Delavnica

KREATIVNA UPORABA
BLISKAVIC

16. in 17. december 
ob 16:00 v MC Krško

20% popust za člane fotoklubov

VVsebina in prijave na spletni strani

http://www.foto-n.si     041 236-386

Razmišljate o izobraževanju ali  morda o spremembi poklica?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

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 svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v 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."

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

- vpisnih pogojih v različne 
izobraževalne programe,
- trajanju izobraževanja,

V brežiški, novomeški in celj-
ski porodnišnici so rodile:
• Anja Vrbinc, Ravni – 

deklico,
• Mateja Lopatič, Brežice – 

dečka,
• Ina Sečen, Brežice – 

dečka, 
• Kristina Titovšek, Dolnja 

Prekopa – deklico,
• Slavica Zupančič, Dolnja 

Prekopa – dečka,
• Kristine Miklič, Blanca – 

deklico,
• Andreja Kobal, Zabukovje 

– deklico,
• Zlatka Ulaga, Radeče – 

dečka, 

• Manja Bučar, Zgornji 
Obrež – dečka,

• Marija Urbanica, Krško – 
deklico,

• Lidija Moškon, Presladol – 
dečka,

• Anica Pikelc, Brežice – 
dečka, 

• Nataša Župevc, Dobrava 
ob Krki – deklico,

• Valerija Šutar, Kladje nad 

Blanco – deklico,
• Maja Mikolič, Log pri 

Boštanju – dečka,
• Mojca Pregelj, Brežice – 

dečka,
• Romana Hriberšek, 

Župelevec – dečka,
• Majda Vencelj, Sevnica – 

dečka, 
• Mateja Slovenc, Loke – 

deklico,
• Nuška Mrgole, Jelše – 

dečka,
• Nina Šumak, Brestanica – 

deklico,
• Natalija Hostnik, Sevnica 

– dečka,
• Rafaela Dobaj, Krško – 

dečka,
• Vesna Čančer, Mihalovec – 

deklico,
• Nina Kirm, Zabukovje – 

dečka.

ČESTITAMO!

„Pot v raj je strma, težka. Tudi ta, ki vodi na misijon gospoda 
Toneta Kerina, je taka ali še težja,“ je po vrnitvi z Madagaskar-
ja, kjer je obiskala omenjenega misijonarja, zapisala Anamari-
ja Capl. „Misijon Midongy leži na jugu Madagaskarja, skoraj ti-
soč kilometrov od glavnega mesta Antananarivo. In na koncu te 
poti je res raj. Sprej-
me te čudovito, ze-
leno polje, sredi ka-
terega leži vas, ki jo 
objemata dve reki. 
Sprejmejo te prija-
zni ljudje, s kateri-
mi in za katere z ve-
liko ljubezni dela 
MON PERA (OČE), kot 
ga spoštljivo kličejo. 
Vse to pa je sad trde-
ga dela trinajstih let, 
za kar moraš nujno pozabiti nase in na svoje udobje. In on je 
tam za njih, njim na voljo od jutra do večera. Strog, vendar pra-
vičen.“ Med zadnjim dopustom Toneta Kerina leta 2007 je bil v 

krškem Kulturnem domu dobro-
delni koncert za izgradnjo šole. 
Vse tri stavbe, za katere so ta-
krat zbirali denar, se že pono-
sno razkazujejo na vzpetini vasi. 
In pri vseh delih je Tone zraven. 
Trenutno deluje vrtec in prvi ra-
zred. „Gospod Tone se vsem, ki 
ste z obiskom koncerta to poma-
gali uresničiti, iskreno zahvalju-
je. Zahvaljuje se vsem, ki mu na 
kakršen koli način pomagate,“ 
je še zapisala Caplova.

Na	obisku	pri	Tonetu	Kerinu	
na	Madagaskarju

Misijonar�Tone�Kerin�med�šolarji�
(foto:�A.�Capl)
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AVTOMOBILI, DRUGA VOZILA 

Prodam Golfa 2, D, l. 1989, rdeče 
barve, 1. lastnik, lepo ohranjen, na-
rejen tehnični, ugodno. 
Tel.. 031 492 878 

Prodam skuter Piaggio hexagon 150, 
dobro ohranjen, 2. lastnik, cena 550 
€. tel.: 051 818 219 

Prodam Tomos APN 6, letnik 2007, 
cena 420 €. Tel.: 031 247 145 

Ugodno prodam Golfa 5, 1,9 TDI, 
prva regist. 2/2005, prevoženih 
84.000 km, servisi potrjeni, lepo 
ohranjen, garažiran. 
Tel.: 041 899 260 

Prodam Mercedes C 180, letnik 
1996, 150.000 km, 90 KW, registri-
ran do 4/10, lepo ohranjen. Tel.: 
031 626 284

Prodam Škodo Favorit 135 LX, rde-
če barve, prašiča za zakol, zajce za 
zakol ali nadaljnjo rejo in predse-
tvenik 220 cm. 
Tel.: 051 271 464 

KMETIJSTVO, LES

Prodam kosilnico BCS 127 acme, 
motor bencin-petrolej, z vozičkom 
in 3-fazni elektromotor 10 KM. Tel.: 
035 806 131, zvečer 

Ugodno prodam molzni stroj, malo 
rabljen. Tel.: 031 297 025 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, 
sodelavcem iz podjetij IGM Sava, Evroelektron Skopice, Terme Čatež 
– enota Gostinstvo Terme in Lekarna Krško, kolegom iz DGN Krško in 
KZA Krško za izrečena sožalja, tolažbo, cvetje, sveče, svete maše, 
denarno in drugo pomoč. Hvala osebju Zdravstvenega doma Krško in 
Splošne bolnišnice Brežice za oskrbo v zadnjih dneh njenega življenja, 
gospodu župniku Milanu Kšeli za zakrament svetega maziljenja ter 
gospodu župniku Francetu Novaku, gospodu Žičkarju in pevcem za 
lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste 
našo drago Faniko pospremili na njeni zadnji poti. 
Žalujoči: sinova Anton in Jože z družino ter vnuka Simona in Robi

FRANČIŠKE ŽARN iz Velikega Mraševega

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre�-

le�daleč,�daleč�je...

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame in babice

Prodam večji traktor s prikolico ali 
zamenjam za manjšega. 
Tel.: 07 49 25 367 

Prodam starejši traktor Ferguson, l. 
1963 z okvaro motorja, celega za re-
zervne dele, 610 €. 
Tel.: 040 637 453 

Prodam motokultivator Labin pro-
gres 15 KM, diesel, s črpalko za škro-
pljenje vinograda ali sadovnjaka, z 
dvojnim odvzemom, odlično ohra-
njen. Tel.: 041 794 394 

Prodam kladivar za Muto, cena 600 
€ in jabolčni kis, po 1,50 €. 
Tel.: 07 4770 888

Prodam pajka in sejalnico olt za ko-
ruzo ter prašiča, cca. 200 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 590 523

Prodam 1000 kg žigosano tehtnico, 
elektromotor 28, 2800 obratov, ko-
ruzo v zrnju, ječmen in silažne bale. 
Tel.: 041 581 488

Prodam mešana suha drva ter cero-
va, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Kupim 3-delne klinaste brane, pro-
dam motorno žago Husqvarna 61 
FF, na 20 do 35 cm razžagana drva, 
odojke cca. 25 kg. Tel.: 07 49 56 186

Kupim travniške brane, kosilnico 
BCS brez motorja, prodam kovinski 
3-fazni cirkular za 220 €. 
Tel .: 041 552 915

Prodam hrastove plohe, debeline 5 
cm. Tel.: 041 726 067 

Prodam bukova drva, cena po dogo-
voru. Tel.. 07 818 41 01 

Prodam bukova drva, suha ali sve-
ža. Tel. 031 438 039

Prodam mešana suha drva ter buko-
va, možna dostava. 
Tel.: 041 709 486

ŽIVALI 

Prodam žrebico in žrebička, stara 
leto in pol ter kobilo šeko, mirno, 
ujahano, vse z dokumenti, ugodno. 
Te.: 031 304 172

Prodam kobili lisičje barve z lisko, 
višji, pripuščeni, ujahani, vozni, sta-
ri 5 let. Tel.: 041 637 692 

Prodam kravo simentalko s teletom 
ali brejo, po izbiri, krave so pašne in 
vajene ročne in strojne molže. 
Tel.: 07 4778 214 

Prodam bikca simentalca LS/lim, 
stara dva meseca in bikca ČB, sta-
rega tri mesece. Tel.: 031 261 404

Prodam telički simentalki, stari 5 
mesecev in 6 mesecev. 
Tel.: 041 521 203 

Prodam bikca simentalca, starega 
11 tednov, 160 kg, zdrav, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 432 445 

Prodam bikca simentalca, starega 8 
tednov in prašiča 200-250 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 040 933 911

Ugodno prodam telico simentalko, 
brejo 4 mesece, vajeno paše. 
Tel.: 031 209 199 

Prodam prašiča, 180 kg, krmljen 
z domačo hrano, ter bukova suha 
drva in parcelo 140 a v okolici Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331 

Prodam telico simentalko, pašno, v 
8. mesecu brejosti, težko okoli 600 
kg, cena 1050 €. Tel.: 07 81 80 351 

Prodam teličko simentalko, tež-
ko 180 kg, za nadaljnjo rejo, Raka. 
Tel.: 031 526 843 

Prodam pujske, črno bele, krmlje-
ne z domačo hrano, cena po dogo-
voru. Tel.: 07 49 78 297 

Prodam bikce, ČB, stare od 3 do 8 
tednov. Tel.: 031 868 337 

Prodam prašiča za zakol, hranjene-
ga z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 51 362 

Prodam prašiča 250 kg, možen za-
kol, okolica Dobove. 
Tel.: 031 466 504 

Prodam prašiča 170 kg, možen za-
kol. Tel.: 031 843 282 

Prodam prašiče, od 80 do 90 kg. 
Tel.: 07 49 75 272 

Prodam 3 odojke, stare 2 meseca, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 57 195 

Prodam odojke, od 25 do 30 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 251 661

Prodam 2 prašiča, težka 100 kg, kr-
mljena z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 135 

Prodam 2 prašiča, 140 in 150 kg. 
Tel.: 031 741 437 

Prodam breje svinje ter odojke, 20-
30 kg in svinjo 240 kg za zakol. 
Tel.: 07 49 56 009 

Prodam prašiča, cca. 150 kg, mo-
žnost zakola, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 75 301 

Prodam 2 breji svinji ter odojke za 
nadaljnjo rejo ali zakol na domu, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 65 454

Prodam prašiča, 100 in 125 kg in 2 
odojka, hranjeni z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 71 844 

Prodam prašiča, cca. 170 kg, hra-
njen z domačo hrano. 
Tel.: 041 825 153 

Prodam prašiča, cca. 100 kg, doma-
ča hrana. Tel.: 040 262 867 

Prodam 2 prašiča za zakol, cca. 160 
kg. Tel.: 041 255 556 

Prodam prašiče od 40 do 100 kg. 
Tel.: 031 563 503 

Prodam prašiča, od 130 do 140 kg. 
Tel.: 07 49 69 371

Prodam več odojkov, od 25 do 50 kg 
in 2 prašiča, težka 100 kg. 
Tel.: 041 778 087 

Prodam 7 prašičev od 120 do 150 kg, 
krmljenih z domačo hrano. 
Tel.: 07 4922 781 

Prodam odojke. Tel.: 040 878 623 

Prodam prašiča, cca. 200 kg, cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 68 624, po 
19. uri 

Prodam odojke in prašiče, od 25 do 
70 kg. Tel.: 040 389 015 

Prodam 3 pazinske purane, kupim 
drobni krompir. Tel.: 040 4919 29 

Prodam 2 vietnamska prašička- mla-
diča, črna, za domača ljubljenčka. 
Tel.: 041 746 810 

Prodam 16-mesečnega dobermana, 
rjave barve, ubogljiv, primeren za 
stanovanje, cena 500 €. 
Tel.: 041 664 251 

Podarim rjavega hišnega zajčka. 
Tel.: 040 143 022

ŽIVILA, VINO 

Prodam 2500 kg lanske koruze v zr-
nju, naravno sušene, ter odojke od 
25 do 30 kg. Tel.: 031 306 054

Prodam letošnjo domačo koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 859 920 

Prodam 15 silažnih bal prve košnje 
ter Zotellovo cisterno za vino, 1100 
l, staro eno leto, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 664 254 

Prodam seno, otavo v kockah po 2 € 
ter vino cviček, ugodno. 
Tel.: 07 4977 455

Prodam slamo, puhalnik Tajfun s cev-
mi, 2 koleni, elektromotor 7,5 KW, 
1460 obratov. Tel.: 07 4959 979

Prodam regratov med in smrekove 
vršičke v sladkorju. 
Tel.: 031 533 071 

Prodam 100 kg izluščenih lešnikov, 
domače bio pridelave. 
Tel.: 041 859 920 

Prodam frankinjo ter letošnje rdeče 
vino ali menjam za živali. 
Tel.: 040 982 599

Prodam letošnji cviček, krški okoliš, 
za 0,80 €/l, večjo količino dostavim. 
Tel.: 041 294 162 

Prodam letošnje rdeče vino, dolenj-
ski okoliš, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 223 957

Prodam letošnjo modro frankinjo 
po 1€/l, cviček po 0,80 € ter praši-
ča cca. 120 kg, celega ali po kosih. 
Tel.: 041 223 959 

Ugodno prodam sadike pišečke ma-
relice. Tel.: 041 739 042 

Prodam mlado vino, možna menjava 
za prašiča od 180 do 200 kg. 
Tel.: 031 880 657 

Prodam letošnje vino belo in rdeče, 
1 €/l, večje količine dostavim, pro-
dam obračalnik, cena 300 €. 
Tel.: 041 720 308

Prodamo jedilni krompir, beli in rde-
či. Tel.: 07 49 67 826, po 19. uri 

Prodam orehovo korenino. 
Tel.: 041 637 692

NEPREMIČNINE

Prodam hišo v središču Radeč, CK 
na olje, Siol, kabelska, bližina šole, 
vrtca, zdravstvenega doma, banke, 
trgovine. Tel.: 040 796 228 

Ugodno prodam starejšo vseljivo 
dvostanovanjsko hišo v mirnem oko-
lju mesta Sevnica, urejena ZK, gara-
ža, vsi priključki, velik vrt. 
Tel.: 031 230 257 

Prodam družinsko hišo s poslovnim 
prostorom, vrtom in sadovnjakom, 
na Obrežju – Jesenice. 
Tel.: 07 49 57 500 

Prodam opremljeno 2-sob-
no stanovanje v centru Brežic, 
atrij+shramba+garaža, l. 2007, 101 
m2, 1400 €/m2. Tel.: 041 208 465 

Prodam obnovljeno, opremljeno 
3-sobno stanovanje v Sevnici, 70 m2, 
NHM 10, cena po dogovoru. 
Tel.: 051 236 466 

V najem oddam 2-sobno stanovanje 
v Sevnici, NHM, 4. nadstropje. Tel.: 
040 805 408, po 16. uri

Stanovanje v starejšem delu Krške-
ga oddam študentom ali delavcem. 
Tel.: 051 322 791 

Oddam v najem ali prodam 3-sobno 
stanovanje na Obrežju, s 1. januar-
jem 2010. Tel.: 030 911 534 

V Brežicah oddam neopremljeno 
2-sobno stanovanje, 63 m2, v hiši. 
Tel.: 041 722 669

Prodam njivo v izmeri 57 a, k.o. 
Loče. Tel.: 07 45 22 056, po 16. uri

Prodam starejši vinograd s 300 me-
šanimi trtami in travnik v Straži, Mr-
zlava vas – južna lega, v izmeri 1665 
m2. Tel.: 07 49 59 531 

Prodam zidanico s sadovnjakom in 
vinogradom, Žigrski vrh pri Blan-
ci, 36 a, ugodna cena, prodam tudi 
vino. Tel.: 07 8143 285 

V najem v letu 2010 oddam vinograd 
s 380 trtami. Tel.: 07 4778 219 

ZAHVALA

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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

SPECIALISTI ZA STREHE 
www.hosekra.si

Izvajamo vsa krovska in kleparska dela

FANIKE KUNEJ
Iz Gornjega Lenarta

ZAHVALA
Ob slovesu naše drage 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam sočutno stali ob strani in da-
rovali cvetje, sveče in svete maše in jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni poslednji poti. Hvala gospodu 
župniku Milanu Kšeli za opravljen obred in besede slove-
sa. Iskrena hvala tudi zdravnici Mojci Iskra Savnik in osta-
lem osebju Splošne bolnišnice Brežice ter pevcem za za-
pete žalostinke. Še enkrat hvala vsem.

Žalujoči: vsi njeni
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KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Telefon: Podpis:Datum:

Strinjam se z objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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

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

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

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

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

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

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

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

Prodam parcelo v Gazicah, 24 a, pol 
vinograd pol travnik, lepa lega. 
Tel.: 051 305 520 

Prodam gradbeno parcelo na Veli-
kem Kamnu, lepa sončna lega. 
Tel.: 041 506 286 

V Krškem na CKŽ 34 oddam v najem 
opremljen pisarniški prostor, 40 m2, 
vhod z glavne ulice. 
Tel.: 07 49 22 556 

Prodam gradbeno parcelo na Veli-
kem Kamnu, ob glavni cesti, 682 a. 
Tel.: 031 383 179 

V občini Sevnica menjam vikend 
v polovični fazi z vinogradom za 
2-sobno stanovanje. 
Tel.: 040 176 444 

Prodam zazidljivo parcelo z vinogra-
dom na Malkovcu, sočna lega, asfalt, 
voda in elektrika na parceli, 18 a, za 
4500 €. Tel:: 031 486 778 

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA

Prodam avtom. sedež Brevi 0-13 kg, 
otroški sedež za kolo in likalno de-
sko. Tel.: 051 629 300

Prodam jajček Römer Baby Safe, ra-
bljen 5 mesecev, temno moder, kot 
nov, za 60 €. Tel.: 041 657 542 

Prodam otroški avtosedež, od 9 me-
secev dalje, lepo ohranjen, za 25 €. 
Tel.: 070 321 467 

Zelo ugodno prodam novo spalnico, 
kupim pa otroški sedež od 4 let na-
prej. Tel.: 07 49 20 493 

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

RAZNO

Prodam pnevmatike 205-75-16, Pireli, 
profil 17 mm. Tel.: 031 533 071

Za Clio prodam pnevmatike 165-65-
13, letne ali alu. platiščih, zimske na 
jelenih platiščih. Tel.: 070 317 904 

Prodam novo diatonično harmoniko, 
37+3 gumbi, ter vino modra franki-
nja in bizeljsko rdeče. 
Tel.: 041 439 908

Prodam otroško diatonično harmo-
niko C-F-B 34+3, višina 30 cm. 
Tel.: 041 802 054 

Ugodno prodam diatonični harmoni-
ki B-ES-AS in C-EF-B. 
Tel.: 030 934 786 

Prodam original igrico za playstati-
on 2, nogomet Fifa 2010, cena po 
dogovoru. Tel.: 070 827 910 

Prodam sobno kolo. 
Tel.: 031 815 470 

Kupim dobro ohranjena oblačila za 
deklico staro 7 let. Tel.: 041 637 692

Prodam digitalni merilec krvnega 
tlaka, model KD-788, nerabljen, 16 
€ ter brusilko Bosch 2000 W/6500/
min, malo rabljeno, za 70 €. 
Tel.: 030 921 023

Ugodno prodam 2 ženska kostima, 
skoraj nova, v rjavi in zeleni barvi, 
in črn ženski plašč, št. 44. 
Tel.: 07 49 56 514 

Prodam cca. 1500 raznoraznih 
značk in znamk. Tel.: 041 587 652 

Kupim star denar in cimermanko- 
tesarko, prodam 10 m suhih buko-
vih drv. Tel.: 070 894 344

Prodam stoječo hišno uro na 3 ute-
ži, 2,10 cm, bije 1/4-1/2-3/4 in pol-
no uro, ohišje iz polnega mahagoni-
ja. Tel.: 07 49 56 609 

Prodam pralni stroj Bosch, star 6 
let, Sevnica. Tel.: 040 464 529 

Prodam opaž 1. kvalitete od 6 € na-
prej, 2. kvaliteta od 4,2 € dalje, bru-
ne vseh dimenzij, 1. kvaliteta od 7,2 
€, 2. kvaliteta od 3,5 €, cena s pre-
vozom. Tel.: 040 624 123 

Prodam lesena okna, dvojna zaste-
klitev, niso termopan, lepo ohra-
njena, 110x130 cm 5x, 110x180 2x, 
110x85 2x, 120x120, 85x75 in 85x220 
2x. Tel.: 041 625 322

Prodam dvodelna hrastova gara-
žna vrata, 2180x2000, in dvodelna 
hrastova vrata 1340x1980, ugodno. 
Tel.: 031 377 076 

Ugodno prodam vhodna hrastova 
vrata in okroglo mizo – Stilles -110 
cm, oboje masiva. Tel.: 041 274 251 

Prodam 2 starejša čevljarska šival-
na stroja, še uporabna. 
Tel.: 031 496 624 

Prodam 3-nitni industrijski Pfaff 
overlock in industrijski šivalni stroj 
Singer, ugodno. Tel.: 031 446 162 

Podarim barvni televizor v dobrem 
stanju in otroško kolo za 6-8 let. 
Tel.: 031 603 985 

Prodam malo rabljen štedilnik Gore-
nje, širine 50 cm, 3plin/1elektrika, 
elek. pečica z ventilacijo, cena 280 
€. Tel.: 07 49 76 031 

Prodam starejši štedilnik Gorenje, 
cena 30 €. Tel.: 040 464 927 

Prodam električni bojler Gorenje, 
80 l, ležeči, razred A, star pol leta, 
zelo ugodno. Tel.: 051 389 362 

Prodam kopalniško peč za ogrevanje 
vode za 100 €, rabljeno eno sezono. 
Tel.: 040 615 233

Prodam kovinsko cisterno za kurilno 
olje 3000 l, z vso opremo ter mešana 
drva, bukev, hrast, ugodno. 
Tel.: 031 249 582 

Podarim rabljeno mikrovalovno pe-
čico in rabljen tiskalnik Lexmark. 
Tel.: 051 627 624 

Prodam blagajno-trezor, stoječo, 
težko več sto kg in termoakomula-
cijsko peč. Tel.: 041 726 094 

Prodam smuči Dinastar, 175 cm, 
cena 30 €. Tel.: 041 845 840 

STIKI 

Stiki: 49-letni, 182/90, VŠI, upoko-
jen, želi spoznati samostojno žen-
sko, lahko lažjo invalidko, manjše 
do srednje postave, lahko z manjšo 
kmetijo. Tel.: 051 668 194 

Stiki: Če si pošten in osamljen an-
ti-alkoholik srednje postave se ogla-
si 45-letni. Tel.: 041 914 968, po-
poldne

Stiki: Želim spoznati žensko s kme-
tijo, lahko si ločena ali mati, od 40 
do 47 let, sem ločen. 
Tel.: 070 319 594 

Stiki: 47-letni fant, razočaran v lju-
bezni, želi spoznati resno žensko, 
staro do 45 let. Tel.: 040 145 257 

Stiki: 48-letni moški, sam, z lastno 
hišo, brez obveznosti, višje posta-
ve, iščem žensko za skupno življe-
nje, zaželena voznica. 
Tel.: 041 205 032 
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Prireditve med 26. novembrom in 9. decembrom
Četrtek, 26. 11.
• ob 13.00 v klubu KD Krško: okrogla miza z naslovom „Po-

rast nasilja v družini?!“
• ob 18.00 v Dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica: 

literarni večer upokojencev
• ob 19.00 v klubu KD Krško: projekcija kratkih dokumen-

tarnih filmov iz produkcije DZMP v letu 2009 in premie-
ra filma Eko gverila

Petek, 27. 11.
• od 8.00 do 13.00 v podjetju INDE, d.o.o. Sevnica: dan 

odprtih vrat na programu Socialna vključenost težje za-
posljivih in invalidnih oseb

• od 15.00 do 20.00 na OŠ Sava Kladnika Sevnica: 4. teh-
niško-tehnološki posvet “V okviru ustvarjalnih idej in iz-
vedljivih rešitev”

• ob 17.00 v Kulturni dvorani Tržišče: »Moj kraj, moja obči-
na« - predstavitev raziskovalnih nalog s področja turizma

• ob 18.00 v Kulturni dvorani Sevnica: koncert ob 10-letni-
ci ustanovitve Glasbene šole Sevnica

• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: slavnostna akade-
mija ob 20-letnici akcije Sever s koncertom Policijskega 
orkestra in podelitvijo visokih priznanj Združenja Sever

• ob 18.00 v MC Sevnica: zdravstveno predavanje Sanje 
Lončar „10 zmot o osteoporozi“

• ob 19.00 v dvorani OŠ Adama Bohoriča Brestanica: večer 
na vasi – program pesmi in zgodbic iz narodne zakladnice

• ob 19.00 v Kmečkem hramu v Kostanjevici na Krki: Čisti 
vrelec ljubezni – pogovor s Sašo Pavček

• ob 21.00 v MC Krško: večer animiranega filma

Sobota, 28. 11.
• od 9.00 do 14.00 na OŠ Sava Kladnika Sevnica: 4. tehni-

ško-tehnološki posvet “V okviru ustvarjalnih idej in izve-
dljivih rešitev”

• ob 9.45 v Športnem domu Sevnica: ekipno in posamezno ša-
hovsko tekmovanje društev invalidov posavskih občin

• ob 10.00 v MC Brežice (začasna lokacija): živ žav – risbi-
ca Miklavžu

• ob 10.00 v MC Krško: MC direndaj 
• ob 10.00 v OŠ Raka: izdelava sladkega adventnega koledarja
• ob 10.00 v Bivaku Senovo: Lucijina ustvarjalna delavnica
• ob 12.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert dijakov od-

delka za kitaro glasbene smeri umetniške gimnazije Koper
• od 15.00 do 17.00 v SMC Sevnica: ustvarjalna delavnica – 

adventni venčki, ob 17.00: Don Boskov turnir
• ob 18.00 na gradu Sevnica: srečanje Sevničanov, ki uspe-

šno delujejo zunaj sevniškega okolja
• ob 18.00 v gasilskem domu v Kapelah: območno srečanje 

pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž „Kdor hoče še 
pet’, mora skraja začet’“

• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: letni koncert Pihalnega 
orkestra Videm Krško z gosti Štajerskih 7

• ob 19.30 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert kitarske-
ga dua Damjan Stanišić in Vojko Vešligaj

• ob 19.30 v Športnem domu Sevnica: rokometna tekma 1.B 
DRL med RK Sevnica in RD Alples Železniki

• ob 20.00 v OŠ Koprivnica: 5. samostojni letni koncert MePZ 
Koprivnica

• ob 21.00 v MC Krško: jamm session

Nedelja, 29. 11.
• ob 12.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert študentov 

oddelka kitare AG Ljubljana
• ob 15.00 v kulturnem domu Podbočje: samostojni premierni 

koncert Pevk izpod Bočja „Ko je Gizelca pila kavo“
• ob 18.00 v dvorani Glasbene šole Krško: koncert Lucije Šorn, 

Maruše Mirnik in godalnega kvarteta La vie d’un quatour

Ponedeljek, 30. 11.
• ob 17.00 na LU Krško: brezplačna ustvarjalna delavnica 

za odrasle - izdelaj si svojo novoletno čestitko

• ob 19.30 v Prosvetnem domu Brežice: komedija „Jaz pa 
tebi sestro“

Torek, 1. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Mojce Dr-

čar Murko „Kritično oko ob delu po svetu in v evropskem 
parlamentu“

• ob 17.00 v KD Krško: okrogla miza „Reurbanizacija pro-
stora tovarne Vipap v Krškem“

 
Sreda, 2. 12.
• ob 15.30 na Zakonskem in družinskem inštitutu Novo me-

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

• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: otroška predstava „Kro-
ki praznuje“

• ob 18.00 na LU Krško: vpis v tečaje angleščine in nemšči-
ne za odrasle

• ob 19.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: OŠ Krmelj se predstavi

Četrtek, 3. 12.
• ob 9.00 in ob 18.00 v Lekos Galeriji Ana Sevnica: Mi-

klavžev bazar (do sobote, 5. 12.)
• ob 16.00 v Knjižnici Sevnica: predstava za otroke
• ob 17.30 v knjižnici v Krmelju: predstava za otroke
• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: otvoritev pregledne novo-

letne razstave Društva likovnikov Brežice
• ob 19.30 v Knjižnici Brežice: predstavitev knjige z na-

slovom „Prvi doktor“ avtorja Rudija Mlinarja in pesniške 
zbirke „V košnjah cveto korenine“ avtorja Franca Živiča

Petek, 4. 12.
• ob 18.00 v kulturnem domu Dobova: predstava šaljivih 

avtorskih zgodb v več slovenskih narečjih 
• ob 20.00 v MC Sevnica: filmski večer za vse

Sobota, 5. 12.
• od 8.00 do 12.00 na parkirišču za HTC Sevnica: vsako-

mesečni sejem
• ob 10.00 v Mestni hiši Brežice: Miklavžev živ žav
• ob 17.00 pri farni cerkvi v Tržišču: miklavževanje
• ob 17.00 in ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: mi-

klavževanje
• ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: zabavna plesno-glas-

bena prireditev „Knapa sem vzela, sem zmeraj vesela!“
• ob 20.30 v KD Krško: koncert skupine Shyam
 
Ponedeljek, 7. 12.
• ob 17.00 na LU Krško: brezplačna ustvarjalna delavnica 

za odrasle - kvačkani zvončki za okrasitev novoletne jelke

Torek, 8. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje „Razvoj 

varne oskrbe z električno energijo v Sloveniji“
• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična urica
• ob 17.00 v Mestni hiši Brežice: praznična vasica – ustvar-

jalna delavnica 
• ob 18.00 v KD Krško: igrano-lutkovna predstava „Kako se 

kuha pravljica o Rdeči kapici“
• ob 18.30 v okrepčevalnici „Pri Žaretu“ v Brežicah: Decem-

ber drobnih veselij – družabna prireditev s humanitarno noto
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Brežice: gledališka predsta-

va „Jeklene magnolije“

Sreda, 9. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predavanje Romana Vodeba 

na temo „Spopad spolov“
• ob 18.30 v vrtcu Ciciban Sevnica – enota Kekec: starše-

vski čvek s Sonjo Bobek Simončič
• ob 19.00 v Mestni hiši Brežice: območno srečanje literar-

nih ustvarjalcev „Če beseda bi doma ostala“

Vsak drug četrtek pri vas doma.
Na spletu že v sredo!
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la: „Več ali manj imamo za-
gotovljene osnovne dobrine, 
vendar ni povsod tako, neka-
teri otroci so s svojimi druži-
nami v veliki stiski. Naša dol-
žnost je, da jim prisluhnemo 
in jim pomagamo. Zanje pa 
moramo pripraviti tudi tako 
dobre programe, da jim z nji-
mi ponudimo veselo in srečno 
mladost.“ 

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

Krčani so tokrat v najmoč-
nejši konkurenci med prvi-
mi petimi dosegli le tretje 
mesto (Aleksander Čonda), 
v mladinskem prvenstvu pa 
so osvojili prva tri mesta 
(Duh, Kukovica, Čonda), kar 
morda vendarle daje upanje 
na boljše čase. Dejstvo je, 
da Krško kljub vlaganjem v 
objekte in organizaciji naj-
večjih prireditev, predvsem 
pa daleč najboljšim pogo-
jem za trening, že celih 15 
let zaman čaka na naslov dr-
žavnega prvaka. Potem ko je 
minulo sezono zelo nesreč-
no zaključil krški veteran 
Izak Šantej, je pričakovati, 
da bo na pomlad glavno bre-
me nosila generacija razme-
roma mladih voznikov: Ale-
ksander Čonda, Matija Duh, 
Aljoša Remih in Samo Kuko-
vica, s katerim smo se pred 
kratkim pogovarjali o sezoni 
2009 in načrtih za prihodnjo, 
od katere upravičeno veliko 
pričakuje.

Samo je namreč začel voziti 
pri 14 letih in se razmeroma 
kmalu uveljavil v slovenskem 
speedwayu, potem pa je še 
pred koncem sezone 2007, v 
kateri je bil dirko pred kon-
cem med slovenskimi tekmo-
valci celo na 5. mestu, svojo 
kariero prekinil. O tem pra-
vi naslednje: »Ko začneš, ti 
v klubu dajo na voljo mo-
tor, z rezultati in resnostjo 

Samo	Kukovica,	voznik	speedwaya	iz	Krškega

V	speedwayu	ne	smeš	biti	polovičar!
KRŠKO – Po zadnji dirki slovenskega državnega prvenstva, ki se je letos izteklo v Krškem, je na stadionu Matije Gubca kot tudi na speedway stadionih širom 
Evrope nastalo zatišje, ki bo trajalo vse do pomladi. Vozniki pa tačas že iščejo sponzorje, da bi si lažje nabavili novo opremo, poskušajo najti možnost na-
stopanja v tujih profesionalnih ligah in se kondicijsko pripravljajo za novo sezono.

pri delu pa tudi dva motor-
ja in tudi sicer ti pomagajo, 
glede na to pač, koliko na-
preduješ. Potem pride čas, 
ko dosežeš takšno stopnjo, 
da je bolje za klub in zate, 
da greš na svoje. V klubu ti 
namreč naravnost povedo, 
da ti ne bodo več omogočali 
boljših pogojev, zato se mar-
sikdo od mladih, a perspek-
tivnih voznikov najde pred 
težko rešljivo dilemo: kako 
naprej. Če v tistem trenut-
ku ni nikogar, ki bi ti poma-
gal, je to lahko usodno. Že 
kar nekaj takih primerov je 
bilo, tudi v Krškem, da so na-
darjeni vozniki v takem tre-
nutku končali kariero.«

Kot je pokazal čas, je imel 
Samo srečo v nesreči, le da 
nesreča ni bila njegova, pač 
pa je doletela Nejca Kolen-
ka, izredno dobrega vozni-
ka AMTK Ljubljana, ki se je 
aprila 2008 hudo poškodoval 
v Prelogu na dirki za držav-
no prvenstvo, v katerem je 
takrat celo vodil. Samo je s 
pomočjo svojih domačih in 
sponzorjev nabavil odlično 
pripravljena motorja ter se 
začel pripravljati na letošnjo 
sezono, ki se mu je iztekla 
celo nad pričakovanji. 

Na vprašanje, zakaj ga ni 
moč videti na internetnih 
straneh AMD Krško, pravi, da 
je za to kriva zgolj neažur-

nost portala, da pa za doma-
či klub sedaj vozi s posebno 
pogodbo. Ta mu sicer omo-
goča več samostojnosti, po 
drugi strani pa mora za mo-
torje in večino opreme po-
skrbeti sam. Od kluba zdaj 
za vsako dirko prejme le dve 
gumi, olje in gorivo, nagrada 
pa je skromna in odvisna od 
točk, ki jih za klub doseže. 
»Če se podaš v speedway, je 
to potrebno storiti stoodsto-
tno, tu ne sme biti polovičar-
stva. Če te ta šport res ve-
seli, se ga moraš lotiti resno. 
Ko dosežeš neko solidno sto-
pnjo kvalitete, so potrebni 

boljši motor-
ji, čeprav ti 
še niso garan-
cija uspeha. 
Doseči mo-
raš ravnoves-
je med svo-
jo fizično in 
psihično pri-
pravljenostjo 
ter zmožnost-
mi motorja,« 
razlaga 20-le-
tnik, očit-
no dozorel v 
športnika, ki 
ve, kaj hoče.

Z letošnjo se-
zono ni zado-
voljen samo 
zaradi uspe-
šne vrnitve 
na domačo 

sceno, pač pa še bolj zara-
di prvega angažmaja v tuji-
ni. Za največji uspeh dose-
danje kariere namreč šteje 
prav sodelovanje v danski 
speedway ligi, natančneje 
v klubu Fjelsted, kateremu 
je z dvema solidnima nasto-
poma pomagal pred izpadom 
iz najmočnejše državne lige. 
Očitno pa so bili danski de-
lodajalci z njim zadovoljni, 
saj v žepu že ima pogodbo 
za naslednjo sezono. Zave-
da se, da so tekme s tujimi 
vozniki zanj dragocena iz-
kušnja. Kapetan ekipe Fjel-
sted je namreč eden najbolj-

ših poljskih voznikov in 12. 
na letošnjem SGP ter tudi v 
Krškem dobro znani Seba-
stian Ulamek. »Od njega se 
lahko veliko naučim. Tudi ko 
sem šel prvič na dirko, mi 
je pomagal glede nastavitve 
motorjev, kako in kje vozi-
ti, on je res pravi kapetan. 
Nasploh sem bil zelo dobro 
sprejet v ekipi,« zadovoljno 
pripoveduje Samo.

Želi si nastopati tudi na Polj-
skem, o čemer že tečejo po-
govori, kaj več pa bi bilo tež-
ko pričakovati, saj so ovira 
tudi velike razdalje. Letos 
je potoval na Dansko s kom-
bijem 20 ur, nato pa po dir-
ki takoj domov, kar je dol-
ga pot, okoli 1.700 km. Vse 
kaže, da mu bo s pomočjo 
sponzorjev, ki se jim ob tej 
priložnosti tudi lepo zahva-
ljuje za vso pomoč, za pri-
hodnjo sezono uspelo naba-
viti še dva motorja, ki ju bo 
pustil kar na Danskem, tako 
da bo lahko potoval na dirke 
z letalom, kar bo ceneje in 
mnogo manj naporno. 

Na pogosto vprašanje krških 
ljubiteljev speedwaya, zakaj 
ob takem stadionu in tradici-
ji že dolgo nimamo državne-
ga prvaka, Samo odgovarja: 
»Mislim, da je glavni razlog 
ravno v tem, da ni bilo do-
volj pozornosti posvečene 
voznikom, pač pa je imelo 

prednost vse drugo. Vsaka 
čast posameznikom, ki so se 
trudili in se še po svojih naj-
boljših močeh, kot na primer 
Milan Praznik in Gregor Arn-
šek, pomagal nam je tudi 
Šantej, a vendar je dejstvo, 
da klub ni imel trenerja. 
Šele v zadnjem času dela z 
mladimi Geri (Lekše, op.p). 
V Ljubljani imajo Kalina, ki 
je stalno z vozniki - tako na 
treningih kot na dirkah, re-
zultati pa so zelo očitni.«

V pogovoru smo izvedeli še 
veliko zanimivega, med dru-
gim tudi, da je Samov vzor-
nik že ves čas Avstralec Le-
igh Adams, ki je zelo dober 
voznik, četudi ni v samem 
vrhu. Samo je že začel s 
kondicijskimi pripravami na 
novo sezono, saj pravi, da je 
za večino padcev kriva slab-
ša fizična pripravljenost. Za 
novo sezono pričakuje, da 
aktualni prvak Matej Žagar 
spet ne bo imel konkuren-
ce, nekoliko spredaj je tudi 
Ljubljančan Maks Gregorič, 
o možnostih ostalih pa pravi: 
»Vsi drugi smo sposobni pre-
magati eden drugega, zato 
bo konkurenca huda. A kljub 
temu moram reči, da se kr-
ški vozniki med sabo dobro 
razumemo in si celo poma-
gamo, s tem ni problema!«

� Silvester�Mavsar

Samo�Kukovica�(foto:�Sven�Mavsar)

Rdeča nit petkove prireditve v 
organizaciji Zveze prijateljev 
mladine Krško so bili  prosto-
voljci in njihovo prostovoljno 

delo, ki ga združujejo v števil-
nih programih, kamor je vklju-

Ohranili	spomin	na	55-letno	delo	za	lepše	otroštvo
KRŠKO - Zveza prijateljev mladine Krško je v krški Dvorani v parku 20. novembra pripravila prireditev, s katero je obeležila 20-letnico sprejetja Konvencije o otroko-
vih pravicah, ob tej priložnosti pa je predstavila tudi zbornik z naslovom ZPM Krško - 55 let za srečnejše otroštvo, ki je izšel v sodelovanju z založbo Neviodunum.

čenih veliko število posavskih 
otrok, za katere že desetletja 
skrbi ta nevladna organizacija. 
Tako je najprej zbrane pozdra-

vil predsednik ZPM Krško Bran-
ko Janc, ki se je zahvalil vsem 
tistim, ki so doslej prispevali k 
uspešnemu delu te organizaci-
je in poudaril pomen zbornika 
za ohranitev spomina na števil-
ne programe, ki so jih izvajali 
mentorji in prostovoljci ZPM. 

Naslednji govorniki za mikro-
fonom pa so s posebnim ob-
čutkom nanizali občutja, ki jih 
imajo ob pogledu na hvaležne 
otroške oči, ki se zaiskrijo bo-
disi ob pogledu na morje ali na 
veličino slovenskega parlamen-
ta. Slavnostna govornica, rav-
nateljica OŠ Jurija Dalmatina 
Krško Antonija Glas Smodič,  

pa je še posebej izpostavila 
tudi posamezne programe, ki 
so se razvili v polstoletni zgo-
dovini ter zaključila, da se kr-
ška ZPM lahko s ponosom ozre 
na prehojeno pot, začrtala si 
je trdne temelje za nadaljnje 
delo: „Zato se ni bati, da ne bi 
dobila v okolju, kjer se je do-
dobra zasidrala, dovolj podpo-
re pri vseh tvorcih družbene-
ga življenja, prav tako pa se je 
močno naslonila na tiste mla-
de, ki jo dopolnjujejo in obli-
kujejo s svojim entuziazmom.“

Dogodek pa je sovpadal še z 
20. obletnico sprejetja Kon-
vencije Združenih narodov 
o otrokovih pravicah, kar je 
v nagovoru izpostavila Liana 
Kalčina ter med drugim deja-

Ob predstavitvi zbornika 55 let 
za srečnejše otroštvo, ki je po 
besedah Janca uspel zagleda-

ti luč sveta zaradi finančnih te-
žav po petih letih priprav, pa 
je nekaj besed zbranim name-
nil urednik krške založbe Ne-
viodunum Silvester Mavsar, 
ki je zbornik naposled izdala. 
Vsebinsko so ga v največji meri 
pripravile Vida Ban, Danica 
Zalokar in Olga Košir. Tudi kr-
ški župan Franc Bogovič se je 
sprehodil skozi svoje pozitivne 

izkušnje sodelovanja z ZPM in 
čestital prizadevnim kreator-
jem Zveze za njihov trud, ki 

ga namenjajo najmlajšim. Prav 
tako so spominske niti preple-
tali še drugi mentorji in pro-
stovoljci različnih generacij, 
ki so doslej bili ali so še vedno 
zvajalci pestrih aktivnosti ZPM. 
Program so z dramsko uprizori-
tvijo in petjem obogatili učen-
ci krške šole Jurija Dalmatina, 
vodil pa ga je Ivan Mirt. 
� M.�Kalčič�M.�

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

Predsednik�ZPM�Krško�Branko�Janc�med�pozdravom

Spomine�je�obujala�Danica�
Zalokar,�poleg�nje�Ivan�
Mirt,�ki�je�povezoval�
prireditev.

Mentorji�in�prostovoljci�ZPM�so�se�zbrali�v�velikem�
številu.�

Zborček�OŠ�Jurija�Dalmatina�je�zapel�tudi�nekdaj�
nepogrešljivo�Lepo�je�v�naši�domovini�biti�mlad.


