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Knjige so še vedno najlepše darilo...

Njim v spomin, kakor tudi 
ostalim žrtvam druge svetov-
ne vojne, so delegacije polo-
žile spominske vence k vs em 
obeležjem 2. svetovne vojne, 
pri čemer so se poklonili tudi 
spominu Jerneja Molana, ki je 
padel v vojni za Slovenijo juni-
ja 1991 pri Rigoncah.

Kakor je med drugim dejal žu-
pan Ivan Molan v nagovoru 
udeležencev slovesnosti, ob-
čani cenijo svojo zgodovino, 
pri čemer na občini in v občin-
skem svetu vse sile usmerjajo 
v zagotovitev pogojev tako v 
sam razvoj občine kot za ve-
čjo blaginjo ljudi. H kakovosti 
življenja v občini pa prispeva 
tudi preko 200 aktivnih dru-
štev, med njimi tudi Kulturno 
društvo Moški pevski zbor Pla-
nina, katerega pevci so za šti-
ri desetletja delovanja prejeli 
plaketo občine Brežice. Molan 
je ob kulturnem programu, ki 
so ga oblikovali učenci glasbe-

Sedmerica	oktobrskih	nagrajencev
BREŽICE - 27. oktobra je v MC Brežice potekala osrednja slovesnost v počastitev praznika občine Bre-
žice, ki ga občanke in občani posvečajo v spomin na 28. 10. 1941 ustanovljeno Brežiško četo, ki pa je 
bila mesec dni kasneje zaradi izdaje zajeta pri Podsredi, borci pa 27. decembra postreljeni v Mariboru. 

ne in osnovne šole Brežice ter 
domača Vokalna skupina Solzi-
ce, podelil tudi letošnje okto-
brske nagrade, ki so jih prejeli 
dolgoletna ravnateljica Gim-
nazije Brežice Stanislava Mo-
lan, dolgoletni predsednik KS 
Sromlje in PGD Sromlje Anton 
Kocjan ter ustanovitelj in la-
stnik uspešne družbe Kovis An-
ton Pangrčič. Priznanje Obči-
ne Brežice so prejeli podjetje 

TPV Brežice, ki z vlaganji v ino-
vacije in tehnologijo ter kako-
vostno proizvodnjo predstavlja 
eno najuspešnejših podjetij v 
občini in širše, Karate klub 
Brežice, v katerem so vzgoji-
li številne športnike in osvo-
jili vrhunske uspehe na špor-
tnih tekmovanjih, ter Kulturno 
društvo Pihalni orkester Kape-
le, ki že 160 let skrbi za ohra-
njanje godbenega izročila in 

Prejemniki letošnjih oktobrskih nagrad

kakovostno glasbo. Naziv »ča-
stni občan« pa so letos Breži-
čani namenili zlatemu olimpij-
cu Primožu Kozmusu.

Nagrajencem pa je v svojem 
govoru, v katerem je sprego-
voril o diplomaciji in pred-
nostih brežiške občine, med 
drugim čestital tudi letošnji 
slavnostni govornik dr. Mi-
lan Jazbec: »Prepričani smo 
lahko, da so vsako leto skrb-
no izbrani in da njihovi uspe-
hi izstopajo v širšem merilu. 
Njihova zagrizenost, smelost 
in uspešnost ustvarjajo podo-
bo naše občine. Njihov pogum 
se ne ustavlja pred ovirami, 
ki jih lahko vidimo vsepovsod 
in se na njih izgovarjamo ali 
pa jih enostavno prezremo in 
gremo naprej, proti cilju, ki 
ga vedno znova oblikujemo in 
dvigujemo. Skozi tako optiko 
vidim svojo občino in njeno 
prihodnost ...«
 Bojana Mavsar

KRŠKO, RADEČE, BREŽICE – 
Komaj so posavski občinski 
sveti opravili prve, konsti-
tutivne seje v novem man-
datu, župani že sklicujejo 
nove seje. Že danes, pred 
skupno sejo posavskih ob-
činskih svetov, se bo sestal 
krški občinski svet, jutri, 
12. novembra, bodo zase-
dali radeški, v ponedeljek, 
15. novembra, pa še bre-
žiški občinski svetniki in 
svetnice. Na dnevnih redih 
imajo predvsem imenova-
nja delovnih teles občin-
skih svetov. 

OB PRAZNIKU OBČINE 
SEVNICA:

str. 14 - 16

Že	nove	seje

KRŠKO, POSAVJE – Danes po-
poldne se bodo v Kulturnem 
domu Krško na skupni izre-
dni seji sestali občinski sve-
ti občin Brežice, Kostanjevi-
ca na Krki, Krško in Sevnica. 
Razpravljali bodo o napove-
dani ukinitvi nekaterih re-
gijskih institucij v Posavju in 
s tem povezani centralizaci-
ji države ter o združevanju 
energetskih stebrov.

„Posavske občine že dalj časa 
izkazujemo interes za usta-
novitev samostojne pokraji-
ne Posavje kot osnovo za na-
daljnji vsestranski razvoj tega 
prostora, zato Občina Sevni-
ca nasprotuje izvajanju vsakr-
šnih aktivnosti s strani države, 
ki bi zmanjševale pristojnosti 
ali ukinjale državne instituci-
je, locirane v Posavju, kar bi 
posledično oslabilo naša priza-
devanja,“ pravi sevniški župan 
Srečko Ocvirk, trenutno tudi 

Posavski	upor	vladnim	ukrepom
predsedujoči Svetu regije Po-
savje. Dodaja, da nasprotuje 
tudi načinu ukinjanja in reor-
ganizacije služb s strani drža-
ve, ki ni usklajen z lokalnimi 
skupnostmi, saj prebivalci naše 
regije zaslužijo enak standard 
storitev javnih služb kot v dru-
gih primerljivih okoljih. 

„Po mojem globokem prepri-
čanju aktualna vlada RS dela 
usodne napake za razvoj lokal-
ne samouprave v Sloveniji, saj 
se pod pretvezo racionalizacije 
dela državne uprave izvaja ve-
lika centralizacija Slovenije, s 
katero se želi na neformalen in 
nepošten način ukiniti pokra-
jinske institucije v Posavju,“ 
vladne načrte zavrača krški žu-
pan Franc Bogovič. Posebej iz-
postavlja načrtovano ukinitev 
oziroma pripojitev GEN ener-
gije k Holdingu Slovenske elek-
trarne, „kljub temu, da smo z 
GEN energijo pridobili jasne-

ga nosilca jedrskega progra-
ma, kar nam zagotavlja ve-
čjo varnost v našem okolju, 
saj so zagotovljena sredstva 
za modernizacijo in vzdrževa-
nje celotnega kompleksa NEK 
v bodoče, ter stabilno oskrbo 
z električno energijo po kon-
kurenčnih cenah.“

„Strogo nasprotujemo vsem 
ukrepom ukinjanja institucij 
regijskega pomena, od bolni-
šnice do policijske uprave in 
energetskih stebrov. Če se to 
zgodi, bomo imeli v regiji le 
nizko kvalitetna delovna me-
sta, kar bo vodilo v propada-
nje regije,“ pravi brežiški žu-
pan Ivan Molan. Dodaja, da 
s(m)o si tudi ljudje ob meji, 
nuklearki in letališču priza-
devali za osamosvojitev Slo-
venije zato, da bi živeli bolje 
in ne slabše kot prej, zdaj pa 
očitno nimajo nobenega vpli-
va na svojo prihodnost, ampak 

so povsem odvisni od centrov 
moči v prestolnici. „Upam, da 
bo vlada dojela, da ne sme gle-
dati le na ekonomske kazalce, 
ampak tudi na kvaliteto življe-
nja v bolj oddaljenih regijah, 
ne le v Ljubljani,“ zaključuje 
Molan.

„Občina Kostanjevica na Krki 
podpira stališča vseh posavskih 
občin glede ukinjanja GEN 
energije in Policijske upra-
ve Krško,“ pravi kostanjeviški 
župan Mojmir Pustoslemšek. 
Vendar, dodaja, „v kolikor GEN 
ostane v taki obliki, kot je se-
daj, predlagamo boljšo vklju-
čitev podjetja v družbeno ži-
vljenje vseh občin v Posavju“, 
misleč na podporo društvom in 
sponzorstvo raznim organiza-
cijam. Pustoslemšek obžaluje 
tudi, da svetniki niso bili pred 
sejo seznanjeni z obrazložitvi-
jo problematike in skupnimi 
stališči. P. Pavlovič

Zaplet	
v	Krškem?
KRŠKO – Po neuradnih in-
formacijah se v Krškem 
obeta zaplet pri izbiri no-
vega vodstva mestne kra-
jevne skupnosti. Tam je   
bila namreč po mnogih 
zakulisnih igrah in ogor-
čenem boju med listami, 
ki so nastopile s svojimi 
kandidati, 26. oktobra na 
čelo sveta imenovana do-
sedanja predsednica Jo-
žica Mikulanc. Župan 
Franc Bogovič naj bi Mi-
kulančevo (DeSUS) v krat-
kem imenoval za podžu-
panjo, to pa bi pomenilo, 
da bi zaradi nezdružljivo-
sti funkcije morala odsto-
piti v mestni krajevni sku-
pnosti, možne pa so tudi 
ponovne volitve v njeni 
volilni enoti na Vidmu.  
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še pomembnih gospodarskih in in-
frastrukturnih objektov kot nikjer 
drugje v Sloveniji. Navedbam o je-
drski elektrarni, odlagališču NSRAO, 
verigi hidroelektrarn, edinem voja-
škem letališču, največjem železni-
škem in cestnem mejnem prehodu 
med Evropo in Balkanom ponavadi 
sledi očitek, da gre tako ali tako za 
objekte državnega pomena, s kate-
rimi lahko upravlja samo država ozi-
roma njen aparat. Pri tem v Ljubljani 
pogosto pozabljajo, da naštete »do-
brobiti« nosijo poleg koristi v pro-
stor tudi manjše ali večje neugodno-
sti lokalnim skupnostim in njihovim 

prebivalcem. Ali kot je večkrat dejal 
dolgoletni posavski podjetnik in poli-
tik Peter Žigante: »Osnovni problem 
pri vsem skupaj je ta, da Republika 
Slovenija gleda na stvar vedno tako, 
kot da nam, Posavcem, nekaj daje. 
Sploh niso pripravljeni razumeti, da 
z razvojem Posavja razvijajo del svo-
je celote …«

Vprašanje je, zakaj bi torej pokrajini 
s tako »pestrim« obremenjevanjem 
okolja, ki ga sama sicer želi namenja-
ti pridelavi hrane in turizmu, jemali 
nekatere že pridobljene funkcije in ji 
oddaljevali storitve, ki so dandanes 
del povsem standardne kakovosti ži-
vljenja. Poleg tega pa gre za ohrani-
tev služb in dejavnosti, ki že po na-
ravi svojega dela morajo skrbeti, da 
bi bili vplivi zgoraj omenjenih pose-
gov v življenje razmeroma podežel-
skega okolja čim manjši.

Zdi se skregano s pametjo jema-
ti Policijsko upravo regiji, ki ima na 
svojem ozemlju strateško tako po-
membne objekte, poleg tega pa obi-
lico težav s prebegi preko meje, pa 
tudi kriminalom, ki se ob številnih 
drugih dejavnostih v veliki meri na-
paja iz bližnjega milijonskega mesta.

Zakaj bi Brežicam, ki so imele že 
pred več kot sto leti bolnišnico, ki 
so jim jo zavidala mnoga sloven-
ska mesta, jemali porodnišnico. Za 
boljšo »produktivnost« le-te so naj-
brž na voljo drugi ukrepi, kot pa je 

grožnja, da bo morala npr. bodoča 
mati iz Orešja pri Bizeljskem hiteti v 
Novo mesto, da bi zapolnili tamkaj-
šnje predimenzionirane kapacitete. 
Večina na to niti ne pomisli, a z ro-
jevanjem izven regije se pojavlja še 
vrsta drugih neprijetnosti, ki so res 
morda obrobnega pomena, a nam, ki 
že nekaj let pripravljamo Posavski bi-
ografski leksikon, tudi take reči pov-
zročajo preglavice. Argument racio-
nalizacije bi sprejeli z vso resnostjo, 
če ne bi v Ljubljani in še kje troši-
li našega denarja za neverjetne lea-
singe, nikoli vzletela službena letala 
in pokvarjene čolne, za dvakrat pre-

plačane ceste, milijonske odpravni-
ne in tako naprej. 

Kakor	(politični)	
veter	piha
Razvojni načrti zadnjega obdobja so 
regiji kot prednostne zastavili ener-
getiko in turizem. Zdi se, da je sle-
dnjemu s številnimi projekti in služ-
bami, ki se z njim ukvarjajo, bolj kot 
povečanje obiska naše lepe doline in 
s tem tudi prihodkov uspelo nekoliko 
okrepiti regionalno zavest o tem, kaj 
imamo in kaj lahko ponudimo. Pač pa 
je ideja o pokrajini Posavje postala 
bolj realna, ko se je začel premikati 
in uresničevati projekt HE na spodnji 
Savi in ko so oživeli tudi drugi načr-
ti na področju energetike, predvsem 
pa je z drugim energetskim stebrom 
v Krškem dobila sedež ena največjih 
slovenskih družb. 

Seveda je Posavje tudi v gospodar-
skem pogledu še kaj drugega kot 
tovarna elektrike, a energetika je 
dejavnost, ki poganja vse družbe da-
našnjega sveta. S tem pa je tudi naša 
regija postala bolj zanimiva tudi in-
teresnim skupinam izven nje same, 
njeni predstavniki, ki so začeli pri-
dobivati ugled in moč, so postajali iz 
dneva v dan bolj moteči. Slednje, še 
bolj pa seveda sredstva, ki so jih tako 
ali drugače obvladovali, je postalo iz-
ziv političnim konkurentom, za njiho-
ve podjetne zaveznike pa plen, ki so 

si ga morali pridobiti tako rekoč za 
vsako ceno. 

V debatah o aktualnih dogodkih je 
slišati tudi, kako Posavje zdaj pre-
prosto mora biti »kaznovano« zara-
di svoje politične nagnjenosti v de-
sno, ki se v zadnjem obdobju samo 
še povečuje. To se vidi tako po po-
litični pripadnosti poslancev kot žu-
panov in večini v občinskih svetih. In 
ker se ti skupaj s svojimi strankarski-
mi centralami zavzemajo za regiona-
lizacijo, ki bi omogočila pokrajinsko 
upravo tudi Posavju, jih je treba one-
mogočiti ali vsaj oslabiti. Tudi sporo-

čilo volivcev iz zadnjih volitev je, da 
podpirajo politiko, ki skuša ohranja-
ti Posavje kot celoto in ga brani pred 
delitvami po Savi ali kako drugače. 

Seveda vsaka taka zaostritev in ak-
tivnost proti Vladi pomeni veter v ja-
dra opozicije in politične opcije, ki 
je v Posavju na oblasti že desetle-
tja. A raznorazni »aparatčiki« in za-
govorniki Ljubljane ter interesov so-
sednjih pokrajin bi se lahko vprašali, 
ali ni za njihove politične poraze del 
vzroka tudi v (spremenljivem) odno-
su do lastne pokrajine?

Pomesti	pred	
svojim	pragom
Veliko vzporednic je mogoče pote-
gniti med našo majhno državo in re-
gijo, ki ji pogosto očitajo, da je (pre)
majhna. Še sploh z vidika njene »ren-
tabilnosti« ob pričakovanju višjih 
stroškov upravljanja in administraci-
je. Vendar smo to vedeli tudi za dr-
žavo, a smo se vseeno odločili za nje-
no osamosvojitev. 

Za naš narod in državo velja, da se 
še tako raznolike politične sile zdru-
žijo, ko je »ogrožena« od zunaj. Po-
dobno velja tudi za Posavje od znane 
Deklaracije za samostojno pokrajino 
Posavje leta 1998, ki so jo podpisali 
vsi občinski odbori, ki so bili zastopa-
ni v takratnih občinskih svetih. Ko so 
ogrožene naše skupne inštitucije in 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.
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Posavje,	kdo	bo	tebe	ljubil?!
Ob	izredni	seji	občinskih	svetov	občin	Brežice,	Kostanjevica	na	Krki,	Krško	in	Sevnica

Na dnevnem redu skupne seje je to-
rej široka in pomembna problemati-
ka, zato bi upravičeno pričakovali, da 
bo zanjo pripravljeno primerno gra-
divo in morda celo stališča, o kate-
rih naj bi razpravljali. Še posebno, 
ker se bodo sedanji občinski sveti že 
kar takoj na začetku novega manda-
ta srečali s pomembno in morda tudi 
usodno problematiko, njihova sesta-
va pa kaže na precejšnjo (politično) 
neizkušenost, medtem ko glede nji-
hove razgledanosti in siceršnje kom-
petentnosti za upravljanje z našimi 
lokalnimi skupnostmi seveda (še) ni-
mamo pravice dvomiti. A o tem naj bi 
razmišljali tisti, ki so jih predlagali. 
Gradiva za sejo vsaj po našem vede-
nju ni, čeprav imamo v Posavju šte-
vilne regionalne in občinske službe, 
ki bi ga lahko pripravile. A tudi ni naš 
namen prosvetljevati cenjenih pred-
stavnikov ljudstva, pač pa smo si - 
kot dolgoletni spremljevalci in privr-
ženci zgodbe o samostojnem Posavju 
– ponovno dovolili nekaj drobnih in 
raznolikih poudarkov v zvezi z aktu-
alno problematiko.

Napovedani ukrepi, ki naj bi pomeni-
li racionalizacijo, v resnici pomenijo 
tiho ukinjanje možnosti, da bi naša 
regija tudi formalno postala pokraji-
na. A bolj kot formalnosti nas moti, 
žali in boli, da bi na ta način osiro-
mašili kvaliteto življenja v regiji, ki 
je že marsikaj prispevala za razvoj 
in standard te države. Nenazadnje, 
ljudje iz teh krajev so pomembno 
sodelovali tudi v obrambi slovenskih 
nacionalnih interesov. Spomnimo se 
lahko zgodovine vse nazaj do kmeč-
kih uporov v času Matije Gubca, pa 
potem ljudskega tabora v Sevnici, še 
prej kar dveh od treh najpomemb-
nejših protestantov, ki so dali Sloven-
cem prve knjige in prevod največje 
med njimi. Pri nas so padle prve žr-
tve med drugo svetovno vojno in še 
zlasti močno je Posavje obeležila kal-
varija izgnancev ter opustošenje po-
savskih ognjišč, za kar se jim je dr-
žava šele v zadnjem času nekoliko 
oddolžila. Tu so potekala pomembna 
politična dogajanja (kongres ZSMS v 
Krškem), ki so napovedovala demo-
kratične spremembe, Posavci smo 
se udeleževali zborovanj v Ljublja-
ni in sodelovali v ustanavljanju prvih 
strank in oblikovanju demokratične 
oblasti. Da ne govorimo o tem, kako 
so bila tu pred in med vojno za samo-
stojno Slovenijo pomembnejša prizo-
rišča in je padla prva žrtev v vrstah 
teritorialcev. Zdi se, da so nekateri v 
Ljubljani zelo hitro pozabili na čas, 
ko je bila prav naša južna meja loč-
nica med vojno in mirom.

Zakaj	(ne)	
samostojna	
pokrajina?

Utemeljevanja razlogov za pokra-
jino Posavje najbrž ni in ne bo ni-
koli dovolj, a morda velja ponoviti 
samo to, da je pri nas na tako majh-
nem prostoru nakopičenih toliko šir-

službe, se zberemo in začnemo bra-
niti, kakor hitro pa nevarnost mine, 
se spet vsak briga predvsem za svoj 
vrtiček. Da ne govorimo o tem, kaj 
se je dogajalo, ko je šlo za to, kje bo 
sedež pokrajine! Prav je, da se tako 
odločno upremo politiki, ki nam hoče 
vzeti že pridobljeno, vendar mora-
mo marsikaj »pospraviti« tudi pred 
lastnim pragom. To naj imajo v mi-
slih izvoljeni predstavniki, in to ne 
samo danes. 

Prav je, da se pohvalimo s pomemb-
nostjo objektov in dejavnosti, pa tudi 
še neizkoriščenih možnosti, ki jih 
nudi naša regija. Prav je, da poleg 
gospodarskih poudarimo tudi dosežke 
na področju športa, kulture in drugih 
družbenih dejavnosti, predvsem pe-
strega društvenega življenja. Če kdo, 
optimistično in prijetno sliko Posav-
ja nosijo in širijo blizu in daleč posa-
vski glasbeniki in pevci vseh glasbe-
nih stilov, zaradi katerih se vse bolj 
uveljavlja sloves Posavja kot glasbe-
ne pokrajine. Povezuje nas kulturna 
dejavnost, kot so pevske revije, sku-
pni koncerti ljudskih pevcev, likovne 
kolonije itd. 

Že pri športu je marsikaj drugače. V 
njegovi naravi je sicer tekmovalnost, 
vendar bi lahko vsi več pridobili s so-
delovanjem in združevanjem moči. 
Prepričan sem, da bi bilo treba bolj 
smiselno porazdeliti in organizirati 
razpoložljive prostorske, kadrovske 
in druge pogoje, da bi še naprej in še 
bolj skrbeli za šport med mladimi in 
množično rekreacijo vseh generacij. 
Vendar – ali res ne bi zmogli ustvariti 
in podpirati vsaj ene kvalitetne mo-
ške in ene ženske ekipe, ki bi uspe-
šno tekmovali v prvi državni ligi in 
nosili imena Posavja po vsej Sloveni-
ji in nemara celo preko njenih meja? 
V njih naj bi seveda pretežno igrali 
najkvalitetnejši posavski igralci oz. 
igralke, za manjkajoča mesta pa bi 
angažirali kader od drugod, vendar 
bi sredstva zagotovila posavska pod-
jetja in močnejši zasebniki. Si zami-
šljate, da bi za takšno ekipo navijali 
vsi od Radeč do Dobove? Težko, kaj-
ne? Za zdaj kaže, da se je lažje pre-
pirati, v kateri občini se je uspešen 
posavski športnik rodil, kam je ho-
dil v šolo in iz katerega kraja je nje-
govo dekle. Posavska politika bi lah-
ko kdaj pa kdaj razpravljala tudi o 
takih rečeh. Za to (še) ne potrebu-
je države in ne sprejete pokrajinske 
zakonodaje!

Tudi	to	je	Posavje
Žal se premalo zavedamo drugih pla-
ti življenja v Posavju. Pri tem ne mi-
slim le na še vedno visoko stopnjo 
nezaposlenosti, na nizko izobrazbe-
no strukturo, na staranje prebival-
stva ali dokaj neslavno uvrščanje 
med najbolj samomorilne predele 
države. Ko poslušam in berem, da so 
med nami tudi ljudje z vrha lestvice 
najbolje plačanih v državi, ko slišim, 
kako spretno so si nekateri podjetni 
prebivalci te regije, tudi s pomočjo 
politike, pridobili obsežna zemljišča 
in parcele, kako nekateri, ki se jim 
ne zdi vredno soobčanom niti vošči-
ti za praznik, čeprav večji del svojih 
poslov opravljajo na podlagi javnih 
sredstev, plujejo s svojo floto jadr-
nic po Jadranu, si ne morem kaj, da 
ne bi bil slabe volje.

Tudi v naših mestih namreč živijo 
ljudje, ki imajo srečo, da jim je Jaz-
binškov zakon omogočil odkup sta-
novanja v bloku, sicer s svojo pokoj-
nino 430 evrov ne bi mogli plačati še 
položnic za elektriko, vodo in sme-
ti ali pa bi stradali. Posavje so tudi 
upokojenke in upokojenci, izmed 
katerih mnogi živijo sami v skromnih 
hišicah – v mestu ali na podeželju in 
se grejejo ob svojem gašperčku, saj 
si kaj več ne morejo privoščiti. No, 
tudi oni pravijo, da imajo čisto radi 
svoj kraj in tudi Posavje.

Ko zgroženi pred televizorji posluša-
mo in gledamo žalostne zgodbe slo-
venskih »vegradov« in »preventov«, 
pozabljamo, da še ni tako dolgo, ko 
je v naši dolini zavladalo pravo opu-
stošenje, saj smo izgubljali na sto-
tine delovnih mest. Ali smo jih res 
uspeli nadomestiti z novimi, kvali-
tetnejšimi? Ali so naše gospodarske 
cone uspele privabiti investitorje od 
drugod, kot smo najavljali? Morda 
res nismo imeli sreče, saj smo padli 
v čas recesije in bodo tudi ta vlaga-
nja morala počakati na boljše čase. 
Zato pa se še naprej razcvetajo tr-
govski centri in naša mesta kar tek-
mujejo v zbiranju trgovskih znamk, 
medtem ko predvsem posavska de-
kleta in žene krožijo po njih v iska-
nju službe in se selijo od enega do 
drugega trgovca kot kupci med po-
licami. 

Ko gledamo »tednike« in druge od-
daje, se ne zavedamo, da imamo 
tudi v naši soseščini gradbene de-
lavce, ki jedo konzerve, spijo v sta-
rih, vlažnih hišah in kot je slišati, 
nekateri delajo samo za hrano, ki se 
ji težko reče hrana, in za stanova-
nje, ki mu je težko reči stanovanje. 
Brez plačila, samo da lahko ostane-
jo pri nas in čakajo boljših dni – ko 
bomo v Posavju spet gradili.

Nobena	juha	ni	
tako	vroča	…
V obrambi Posavja v resnici ne gre 
za upor proti državi ali njeni Vladi, 
kajti v odločitvah na ravni ministr-
stev se skrivajo povsem konkretni 
interesi posameznikov ali intere-
snih skupin – ne le državne admini-
stracije, ki skuša čim bolj odmakni-
ti morebitno odločitev, da bi prišlo 
do zmanjševanja ali vsaj selitve ne-
katerih služb iz Ljubljane na perife-
rijo. V njih lahko prepoznamo tudi 
ljudi iz sosednjih pokrajin, ki bi si 
tako zagotovili večji vpliv. In na to 
smo premalo pozorni ali pa so med 
nami taki, ki jim je to sprejemlji-
vo, zato se že pripravljajo na svojo 
vlogo v tako imenovani »subregiji«.

Morda nas lahko tolaži to, da slo-
venska politika, vsaj del le-te, zelo 
hitro spreminja svoja stališča. V za-
dnjem času smo imeli kar nekaj pri-
ložnosti, da se o tem prepričamo. 
In najbrž je bila te vrste tudi izja-
va premiera, ki je Korošcem napo-
vedal, da bodo imeli svojo pokraji-
no. Glede na to, da je njih komaj 
toliko kot nas v Posavju, bi to lah-
ko pomenilo, da bo sedanja koali-
cija ponovno zaobrnila zgodbo o re-
gionalizaciji Slovenije. A tudi to ne 
bo nič novega. 
 Silvester Mavsar

Pokrajina v gibanju   Foto: S. Mavsar

KRŠKO - Na današnji seji naj bi se cvet posavske politike jasno in glasno uprl najnovejšim ukrepom drža-
ve, s katerimi želi ta odpeljati proti Novemu mestu, morda pa še v kakšno drugo smer, sedeže nekaterih 
institucij in služb regionalnega pomena. To naj bi, kot je razvidno tudi iz izjav posavskih županov za naš 
časopis (na naslovnici), ne le poslabšalo kvaliteto življenja tukajšnjih ljudi, pač pa tudi pomenilo spodko-
pavanje možnosti, da bi v prihodnosti prišlo do samostojne političnoupravne enote - pokrajine Posavje.
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Bistrica je trenutno razpe-
ta med posavsko in savinjsko 
statistično regijo.
Ker pokrajinska zakonodaja 
še ni sprejeta, nimamo težav. 

Trenutno imamo še veljavno 
pogodbo s posavsko razvojno 
agencijo. Kako se bodo zade-
ve razvijale v bodoče, težko 
rečem. Spremljali bomo mo-
žnosti, ki jih imamo, in javnost 
sproti obveščali, kako razmi-
šljamo in si predstavljamo ra-
zvoj občine. Smo res med obe-
ma regijama, nekatere stvari 
nas vlečejo na eno, nekatere 
na drugo stran. Zanesljivo bo 
potreben temeljit premislek 
pred opredelitvijo, zaenkrat 
pa še velja sklep občinskega 
sveta o vključitvi občine v sa-
vinjsko regijo. 

Prihajate iz gospodarstva, 
imate že zamisli, kako te iz-
kušnje oplemenititi na žu-
panskem stolčku?
Dobrih 20 let delam v gospo-
darstvu, začel sem v Gorenju, 
potem v njegovem obratu v Bi-
strici ob Sotli in kasneje tam v 

SEVNICA – V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 27. 
oktobra potekala konstitutivna seja sevniškega občinskega 
sveta, ki je bila namenjena predvsem potrjevanju manda-
tov članov občinskega sveta in ugotovitvi izvolitve župana. 

Občinsko sejo je do potrditve mandata novoizvoljenemu žu-
panu Srečko Ocvirku vodil najstarejši med svetniki, Maksi-
milijan Redenšek iz svetniške skupine DeSUS, ki je prosil za 
poročilo o izidu jesenskih lokalnih volitev predsednika sev-
niške občinske volilne komisije Marka Lisca. Ta je predsta-
vil izide volitev, ki se jih je udeležilo 48,86 % volilnih upravi-
čencev oz. 7113 občanov in občank (vseh v občini je 14559). 
Izvoljenih je bilo devet kandidatov iz vrst SLS, šest iz vrst 
SDS, po trije iz vrst SD in DeSUS ter po eden iz vrst LDS, Za-
res, PUM in NSi. Sledila je formalna potrditev mandatov 25 
občinskih svetnikov in župana Srečka Ocvirka. 

Na seji so že izvolili komisijo za volitve, imenovanja in admi-
nistrativne zadeve. Njen predsednik je postal Božidar Gro-
boljšek (SLS), člani pa: Jože Imperl, Janez Kukec (oba SLS), 
Jožef Žnidarič (DeSUS), Tomaž Lisec, Ivan Orešnik (oba SDS) 
in Jožef Roštohar (SD). S. Radi

BREŽICE - Kot zadnji med posavskimi občinskimi sveti so 
se 2. novembra na ustanovni seji sestali novoizvoljeni bre-
žiški občinski svetniki. 

Popolno zasedbo, seje se je namreč udeležilo vseh 30 sve-
tnikov in svetnic, je pozdravil stari in novi župan Ivan Mo-
lan, nato pa vodenje seje predal najstarejšemu med svetni-
ki – Stanislavu Ilcu (DeSUS). 

Poročilo občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev je 
podal njen predsednik Aleksander Zupančič. V brežiškem 
občinskem svetu bo še naprej najmočnejša svetniška skupi-
na SDS, ki ima kar 12 svetnikov, po štirje prihajajo iz vrst SD 
in PUM, po trije iz vrst DeSUS in LDS, po eden pa iz SLS, Za-
res, Slovenske unije in Neodvisne liste za napredek. 

Župan Ivan Molan, ki ga bo na svetniškem mestu zamenjal 
Bojan Kos, je po svečani prisegi povedal, da je za poklicno 
podžupanjo znova imenoval Patricio Čular (SDS). Formalne 
koalicije ne bo sklepal, zgolj programsko, še kakšnega pod-
župana/jo pa naj bi imenoval pozimi.

Ob koncu seje so že izvolili komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, ki ji bo predsedoval mag. Andrej Viz-
jak (SDS), podpredsednik je Davor Račič (PUM), člani pa še 
Tatjana Močan, Mira Šuler (obe SDS), Rajka Križanac (SD), 
Franc Urek (LDS) in Stanislav Ilc (DeSUS).  P. Pavlovič

V	sevniških	svetniških	klopeh	
samo	tri	svetnice

Brežiška	podžupanja	še	
naprej	Patricia	Čular

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55

Ne zamudite izjemne priložnosti - od 25. 10. do 3. 12. 2010!

Enkratna priložnost za 
varno naložbo.
SKB naložbeni depozit 4

Vložite svoja sredstva v varen varčevalen produkt, vezan 
na surovine, brez velikega naložbenega tveganja za obdobje 
5 let. Jamčimo vam 100-odstotno izplačilo vplačane 
glavnice ob zapadlosti.
Potencialni donos navzgor ni omejen.

www.skb.si

KOSTANJEVICA NA KRKI - Prvo sejo v novem mandatu so 
28. oktobra opravili novoizvoljeni kostanjeviški občinski 
svetniki in svetnici na čelu z županom Mojmirjem Pusto-
slemškom. 

Sejo je vodila najstarejša svetnica Jožica Lešnjak (DeSUS), 
ki skupaj z Melito Skušek (PUM) zastopa nežnejši spol v ob-
činskem svetu. Poleg njiju sta iz prejšnje sestave občinskega 
sveta ostala še Ladko Petretič (SDS) in Franc Štokar (SLS). 
Novinci so: Rajko Kučič (SDS), Franc Gramc (SLS), Andrej 
Rajar (SD) in neodvisni svetniki Gorazd Šošter, Robert Za-
gorc in Aleš Kegljevič. Kot kaže, bosta ravno edini ženski v 
občinskem svetu ostali zunaj županove koalicije, po župa-
novih besedah pa tečejo tudi pogovori o imenovanju podž-
upana.

Po poročilu o izidu lokalnih volitev, ki ga je podal predsednik 
občinske volilne komisije Bojan Trampuš, in potrditvi man-
datov svetnikov in župana so se vsi podpisali pod svečano pri-
sego v mestno knjigo, izvolili pa so tudi komisijo za manda-
tna vprašanja, volitve in imenovanja. Sestavljajo jo Rajar, 
Zagorc, Šošter, Petretič in Štokar, ki bodo do naslednje seje 
pripravili predloge za imenovanje komisij in odborov občin-
skega sveta. P. Pavlovič

Izven	koalicije	le	obe	svetnici

BISTRICA OB SOTLI – Na konstitutivni seji 28. oktobra, ki 
jo je kot najstarejši svetnik vodil dosedanji župan Jožef 
Pregrad, so svetniki potrdili mandate novemu županu in 
občinskim svetnikom. 

Predsednica občinske volilne komisije Suzana Božičnik je 
podala poročilo o izidu volitev, ki ga je pregledala manda-
tna komisija v sestavi Simon Narat, Marjan Fendre in Met-
ka Hudina in ki so potrjeni tudi kot člani KVIAZ-a. Občinski 
svet sestavljajo poleg omenjenih treh še Jože Kralj, Simon 
Rogina, Jože Pregrad ter Bojan Pregrad. Hudina in Fendre 
sta bila svetnika tudi do sedaj.

Občinski svet je prve novembrske dni na dopisni seji za pred-
stavnika v javnem zavodu Kozjanski park Podsreda potrdil Jo-
žefa Pregrada.  S. Vahtarič

Prva	seja	v	Bistrici	ob	Sotli	

Bistriško politiko poznate, tri 
mandate ste bili svetnik, tudi 
predsednik odbora za druž-
bene dejavnosti in podžupan.
Področje mi res ni novo, saj 
sem bil vključen v razvojne 
projekte in se ukvarjal z ideja-
mi, z operativo, ki je v pristoj-
nosti župana, pa nisem imel 
opravka. Zagotovo se imam 
tu kaj naučiti. Trenutno ‘sne-
mam’ situacijo, preverjam re-
alizacijo in stroške, to sliko v 
grobem že imam, spremljam 
pa vsak račun, ki pride. Raču-
nam, da bo do konca leta ta 
slika povsem jasna. Prav tako 
bo do konca leta treba pripra-
viti osnutek novega proraču-
na, z vključenimi stroški iz le-
tošnjega leta, da zaključimo 
investicije in poskušamo čim 
bolj razvojno naravnati pro-
jekte, o katerih sem razmišljal 
pred volitvami. Gre za nada-
ljevanje postopkov za gradnjo 
vrtca, v veliki meri še vedno 
tudi za ceste, razmišljam o 
komunalni ureditvi industrij-
ske cone, kjer je zemljišče že 
kupljeno, pa o urejanju sredi-
šča, področju pokopališča ter 
postopkih na področju okolja, 
kjer je precej načrtov, ki niso 
vezani le na en mandat.

Koliko bo osnutek proračuna 
2011 že obremenjen? 
To ocena bo jasna ob zaključ-
nem računu, zanesljivo pa 
bodo nekatere fakture prene-
šene ali izdane v začetku no-
vega leta, o točnem znesku še 
ne morem govoriti. Tudi v od-
stotkih težko kaj rečem, mor-
da je ta del vreden okoli 10 od-
stotkov občinskega proračuna. 
Enostavno zadeve še niso za-
ključene in se še intenzivno 
dela na njih. 

Funkcijo ste nastopili kot ne-
poklicni župan, naslednje 
leto nadaljujete kot poklicni.
Začenjam kot nepoklicni žu-
pan, ker moram korektno pre-
dati posle v sedanji službi. Že 
v decembru bom intenziviral 
mojo prisotnost v uradu župa-
na, že danes sem tu prisoten 
več kot pol delovnega časa, saj 
že dolgo moj delovnik ni več 
osem ur, ampak krepko čez. 
Verjamem, da bom tudi v tem 
vmesnem obdobju polno sode-
loval pri županskem delu. 

V sedemčlanskem občinskem 
svetu imate štiri svetnike, ki 
ste jih predlagali, in doseda-
njega župana, ki je predlagal 
vas, kot petega na svoji stra-
ni. Ali zaradi te premoči ne 
uporabljate termina pozicija/
opozicija?
Seveda ne, vseh sedem svetni-
kov je zelo odgovornih in spo-
sobnih in popolnoma od vseh 
pričakujem podporo pri stva-
reh, ki bodo dobre. Delal bom 
na tem, da bodo zadeve jasne, 
transparentne in dobre za našo 
občino in res ne pričakujem te-
žav na tem področju. Zaneslji-
vo pa od vseh svetnikov priča-
kujem, tudi tistih, ki so na t. 
i. moji listi, da bodo tudi kri-
tični, kadar bo treba. Kritike 

Pogovor	z	županom	občine	Bistrica	ob	Sotli	Franjom	Debelakom

V	gospodarstvu	razmišljamo	
drugače	kot	v	javni	upravi
V Bistrici ob Sotli so 28. oktobra na konstitutivni seji potrdili novega župana Franja Debelaka, ki ni novinec 
na domačem političnem parketu. V mladi občini je bil dolgoletni svetnik in tudi že podžupan. 47-letni in-
ženir elektrotehnike vnaša bogate 23-letne izkušnje iz gospodarstva v javno upravo. V delovanje občine se 
je prvič vključil že leta 1994 kot svetnik še skupne občine Podčetrtek in od takrat nabral številne izkušnje, 
leta 2006 je kandidiral tudi za župana. Ima veliko motivacije za delo, pri čemer poudarja sodelovanje in 
dialog, zato verjame, da bo lahko uresničil svoj slogan ‘za prijazno, odprto, zanimivo in uspešno’ občino. 

se ne bojim, še posebej, če je 
konstruktivna, z veseljem bom 
dobre ideje vključeval v svoje 
delo. Ne želim si svetnika, ki bi 
kimal in bil v vsem zadovoljen.

Napovedali ste, da se o pod-
županu še ne boste izrekali. 
Na tem mestu so mnogi pri-
čakovali dosedanjega župana 
Pregrada...
Nikomur nisem vnaprej oblju-
bil tega mesta in to tudi ne 
bi bilo prav. Res želim, da bo 
na tem mestu nekdo, ki mi bo 
stal ob strani, me podpiral in 
nekatere zadeve prevzel nase. 
Vsi svetniki so za to usposo-
bljeni. Računam, da bom do 
konca leta ali na prvi seji 2011 
imenoval tudi svojega podžu-
pana ali podžupanjo. Gospod 
Jožef Pregrad bo seveda kot 
bivši župan in človek z veliko 
izkušnjami vključen na podro-
čjih, ki jih dobro pozna, za-
nesljivo so to ceste, okolj-
ske zadeve in morda še kaj. 
Na prvi izredni seji smo ga že 
imenovali v svet javnega zavo-
da Kozjanski park, ker župani 
po novem ne morejo biti čla-
ni teh svetov. Dejansko smo na 
zelo dober način začeli, bivši 
župan je dobrodošla pomoč, 
hkrati pa zelo pozorno spre-
mljam zadeve in jih tudi sam 
zastavljam. Nisem med tisti-
mi, ki so vodljivi ali da bi delal 
po diktatu, imam svojo vizijo 
in stil dela, v katerega spada 
sodelovanje, in s tem bom na-
daljeval. 

Kje vidite Bistrico ob Sotli čez 
pet ali deset let? 
Vidim jo kot uspešno, do ob-
čanov prijazno in zanimivo 
občino, kamor se bodo mla-
di ljudje radi vračali in bodo 
videli perspektivo v okolju, 
ki je lepo, blizu naravi, indu-
strijsko neobremenjeno, či-
sto ter kulturno bogato. To 
pa je že sedaj. Občina je zelo 
bogata zaradi kulturne dejav-
nosti, športnikov in različnih 
društev, ki zelo veliko prine-
sejo kulturnemu utripu. 

Bitermu. To je najboljše, kar 
smo imeli do sedaj. Pridobival 
sem izkušnje s projekti, pre-
našali smo nove tehnologije 
in uspešno delali. Ko je bilo te 
zgodbe konec, zaradi poslovnih 
razlogov, sem moral razmisli-
ti, kako naprej. Ponujeno mi je 
bilo delovno mesto v Srbiji in 
na Slovaškem, a sem se odločil 
za nove izzive. Dobil sem delo 
v Grieshaberju v Krškem in 
nato zašel v Athos, kjer delam 
še danes. Vse izkušnje iz go-
spodarstva so pomembne. Za-
nesljivo v gospodarstvu razmi-
šljamo na drugačen način kot 
v javni upravi, smo podrejeni 
ciljem, stroškom in gospodar-
nemu ravnanju z resursi. Mi-
slim, da boljših izkušenj kot to 
ta trenutek občina Bistrica ob 
Sotli ne more dobiti. 

O vašem zasebnem življe-
nju ne vemo veliko, živite v 
Črešnjevcu pri Bistrici, ima-
te dva skoraj odrasla otroka, 
srednješolko in študenta. Mo-
goče še kaj več?
Kaj več ne vem, če bi delil z 
javnostjo. Družina je prostor, 
kamor se zatečem, kadar se 
želim umiriti. Drži, imam ženo 
in dva otroka, imamo se dobro 
in se razumemo. Vesel sem, 
da me razumejo, saj sem zelo 
malo doma, a se zato trudim, 
da so ti trenutki kar se da iz-
koriščeni, čeprav mi vedno ne 
uspeva. 

Kako potem polnite baterije?
Eno je vsekakor družina. Ni-
sem izrazit športnik, imam 
rad smučanje in tega si ne dam 
vzeti. Vsako leto smučam, rad 
tudi plavam. Verjetno pa bom 
moral narediti kak korak več 
na tem področju, ker opažam, 
da imam vedno manj kondici-
je, saj sem veliko v službi in ko 
pridem domov, mi zmanjkuje 
kondicije za manjši vinograd, 
ki je moja ljubezen. Sem član 
kar nekaj društev, a nisem ve-
liko aktiven, ker sem premalo 
doma, je pa to tudi dobro, ker 
so mi vsa društva blizu in ena-
ko pri srcu. 
 Suzana Vahtarič 

Franjo Debelak
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Polčas je 
tu, kaj pa 
decentralizacija 
Slovenije?

Vladi Boruta Pahorja se je 
iztekla prva polovica man-
data. Če bi uporabili špor-
tni izraz, smo torej ob polča-
su. Mandat te Vlade je zelo 
pod vplivom svetovne fi-
nančne in gospodarske kri-
ze, zato se uspeh vladajo-
čih meri z mnenjem ljudi in 
strokovnjakov glede učinkovitosti in uspešnosti spopada 
Vlade s krizo. Vlada in njen predsednik imata rekordno 
nizko stopnjo podpore, kar pomeni, da javnosti doslej ni-
sta prepričala. 

Kot opozicijski politik spremljam delo te vlade bolj preko 
konkretnih dejanj in manj preko besed oziroma lepore-
čenja predsednika in članov Vlade. Verjetno sem preveč-
krat tudi nesorazmerno kritičen. Obljub na začetku man-
data je bilo veliko, izpostavil pa bom eno, pri kateri ni 
bilo narejenega niti koraka naprej, kvečjemu kakšen na-
zaj, a je ta obljuba zelo pomembna, če ne ključna za na-
daljnji razvoj Slovenije in Posavja. Gre za projekt regio-
nalizacije oziroma decentralizacije Slovenije. Menim, da 
je praktično nemogoče, da bi bila Vlada sposobna v dru-
gi polovici mandata realizirati projekt uvedbe pokrajin 
v Sloveniji, ker je bilo doslej na tem projektu nerejenega 
premalo in ker si je Vlada zadala preveč konfliktnih pro-
jektov, kot so pokojninska in zdravstvena reforma, malo 
delo ...

Prenos določanih nalog,  ki so regionalnega značaja in 
pomena iz nacionalnih centrov (Ljubljana) na nižjo ra-
ven, omogoča, da so te naloge bolje, hitreje in ceneje na-
rejene. V kolikor bi že imeli pokrajine in pokrajino Po-
savje, bi imeli vzpostavljen nivo oblasti, na katerega bi 
lahko prenesli številne naloge iz področja gospodarstva 
in urbanizma, varstva okolja, prometa, šolstva, zdra-
vstva, kulture … Gotovo bi se lahko učinkoviteje spopa-
dali s posledicami krize na posavsko gospodarstvo in bi 
lažje ustvarili prepotrebna nova delovna mesta. Na re-
gijski ravni povezane občine bi hitreje in lažje razvija-
le infrastrukturo in razvojne projekte, kot je denimo go-
spodarsko središče Feniks, ki želi izkoristiti lokacijo in 
infrastrukturo letališča Cerklje ob Krki z bližino avtoce-
ste in državne meje za razvoj logistike in njo povezanih 
dejavnosti. Izvedba projekta Feniks omogoča odprtje ve-
čjega števila novih delovnih mest, za kar so že bila rezer-
virana tudi EU sredstva. To so preveliki projekti za posa-
mezno občino in očitno premajhni, da bi se v »oddaljeni« 
Ljubljani kdo z njimi aktivno ukvarjal. 

Projekt decentralizacije oziroma vzpostavitve pokrajin 
v Sloveniji bi bil koristen in učinkovit ukrep za spodbu-
janje razvojnih projektov in ustvarjanje novih delovnih 
mest v gospodarstvu. Če se kdo zaveda razvojnih potenci-
alov, specifičnih prednosti posameznih delov Slovenije in 
konkretnih projektov za dosego hitrejšega gospodarske-
ga razvoja, so to nosilci regionalnega razvoja, ki združu-
jejo uspešne gospodarstvenike, občinske oblasti, regijske 
razvojne institucije, predstojnike izobraževalnih institu-
cij in druge. 

Pred kakšnimi tremi leti je sedanja koalicija nasproto-
vala projektu vzpostavitve pokrajin v Sloveniji. Rečeno 
je bilo, da je takratni predlog slab in da bo to pomemben 
projekt naslednjega mandata. Sedaj smo sredi tega na-
slednjega mandata pa ni ne predlogov, kaj šele pokrajin. 
Še huje. Priča smo številnim poskusom centralizacije in 
ukinjanja regijski institucij, kar še dodatno slabi razvoj-
ne potenciale za naprej. Naj naštejem nekaj primerov. 
Najavljena je ukinitev drugega energetskega stebra in s 
tem znatna slabitev energetskih družb v Posavju. Sloven-
ska policija in Ministrstvo za notranje zadeve sta naja-
vila ukinjanje nekaterih policijskih uprav, med katerimi 
je tudi Policijska uprava Krško. Komaj smo se pred ka-
kšnim letom dobili obljubo prejšnjega ministra za zdrav-
je, da ne bo ukinjal nobenih oddelkov Bolnišnice Brežice, 
že zasledimo namero istega ministrstva, da bi preselili 
brežiško porodnišnico v bolnišnico v Novem mestu. Zasle-
dimo torej primere, ko smo namesto krepitve regionalnih 
institucij priča obratnim procesom. 

Prav je, da je tem vprašanjem posvečena skupna seja 
vseh novo izvoljenih posavskih občinskih svetov. Mar-
sikdo meni, da je uvedba pokrajin povezana tudi z novi-
mi birokrati oziroma večjimi stroški države in dodatni-
mi pritiski na gospodarstvo oziroma davkoplačevalce. 
To nujno ne drži. Slovenija bi morala racionalizirat svoj 
aparat. Kriza bi lahko bila priložnost za resno reorgani-
zacijo in racionalizacijo državne uprave in javnega sek-
torja. S krčenjem pristojnosti in nalog na ravni države 
ter prenosom razvojnih nalog na pokrajine bi bilo mogo-
če razviti pokrajinsko raven in znižati javne izdatke za 
delovanje celotnega aparata. Te naloge se v Vladi še nih-
če ni lotil. Žal še ena zamujena priložnost in neizpolnje-
na obljuba.  

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Kajti, kot je dejala – rak je 
preteklost, sedanjost in je 
prihodnost. In ogrožen je že 
vsak drugi in kdo bi vedel, 
kako, kdaj in zakaj je prišel v 
nas. Breme raka je velik eko-
nomski, socialni in psihološki 
problem, statistika o raku ni 
vzpodbudna in straši, pa ne 
neupravičeno. Zato sta po-
membni primarna in sekun-
darna preventiva, dobra dia-
gnostika in dobro zdravljenje, 
hoditi na preglede in pomisli-
ti na dedni rak in predvsem - 
moramo biti vzor mladim.

Letos je poudarek na raku 
pri moških. Zato so k dru-
ženju povabili prim. mag. 
Marka Zupančiča, dr. med., 
predstojnika Oddelka za uro-
logijo iz Splošne bolnišnice 
Slovenj Gradec, ki je preda-
val na temo Najpogostejši raki 
pri moških. Najpomembnejši 

Tudi	Posavci	združeni	proti	
sladkorni	bolezni
ČATEŽ OB SAVI – Društvo diabetikov Posavje – Brežice je 6. novembra v Termah Čatež organiziralo 18. 
srečanje diabetikov Posavja v počastitev svetovnega dne sladkorne bolezni, 14. novembra. 
Goste je pozdravila predse-
dnica Darja Mandžuka. 14. 
november, svetovni dan slad-
korne bolezni, povezuje več 
sto tisoč ljudi v več kot 160 
državah sveta. Združeni na-
rodi so 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 sladkor-
ni bolezni«. S to resolucijo 
je sladkorna bolezen postala 
prva nenalezljiva bolezen, ki 
so jo ZN uvrstili med glavne 
svetovne zdravstvene izzive.

Tudi tokrat so se s strokovni-
mi predavanji odzvali zdrav-

niki: Peter Hudoklin, dr. 
med., specializant ORL iz 
Novega mesta, ki je govo-

ril o vrtoglavici, ki je lahko 
simptom za najrazličnejše 
bolezni; da sladkorna bole-

zen znatno poveča nevarnost 
bolezni srca in ožilja je spre-
govorila Mojca Savnik Iskra, 
dr. med., specialistka inter-
nistka; Pavle Zagode, dr. 
dentist, pa je spregovoril o 
dobri ustni higieni, ki krepi 
naše vsesplošno zdravje.

Sladkorne bolnike in številne 
goste sta pozdravili podžupa-
nji – iz Brežic Patricia Čular 
in iz Krškega Ana Nuša So-
mrak, ki sta pozdravili priza-
devanje društva, da bi slad-
kornim bolnikom izboljšali 
kvaliteto življenja, na sre-
čanju pa so za to poskrbeli 
člani Mariachi la Paloma iz 
Dobove.
 N. Jenko Sunčič

Med predavanjem dr. Petra Hudoklina (foto: Foto 
Rožman)

Za	naše	skupno	zdravje
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je 5. novembra v Termah Čatež orga-
niziralo srečanje, ki ga sicer organizirajo spomladi in v jeseni za zdravje, kot je poudarila predsednica 
društva Alenka Krenčič Zagode, dr. med. 

znaki, ki morajo vzpodbudi-
ti pozornost, so: spremem-
be v ustih ali grlu, hripavost, 
trdovraten kašelj, krvav iz-
pljunek, oteženo požiranje, 
bruhanje, spremembe v iz-
trebljanju, kri, sluz na blatu, 
slabokrvnost, hujšanje, zla-

tenica in bolečina v zgornjem 
delu trebuha, kri v urinu, te-
žave pri uriniranju, oteklina ali 
zatrdlina v modu – zato si je 
treba moda redno pregledo-
vati – sprememba materinega 
znamenja ali ranica na koži, ki 
se ne zaceli, povečane bezgav-

ke ali zatrdlina kjer koli v te-
lesu. Vsekakor se je treba iz-
ogibati nevarnim dejavnikom 
– kajenju, čezmernemu pitju 
alkoholnih pijač; upoštevati 
načela zdrave prehrane, izogi-
bati se čezmernemu sončenju, 
se posvečati telesni dejavno-
sti in paziti na telesno težo, 
predvsem pa posvečati pozor-
nost vsaki spremembi na tele-
su in neobičajnim spremem-
bam svojega počutja. In še: 
upoštevati vsa zdravstvena in 
varnostna navodila pri snoveh, 
ki bi lahko povzročile raka.

Srečanja sta se udeležili pod-
županji Ana Nuša Somrak iz 
Krškega in Milena Jesenko iz 
Brežic. Program je priložno-
stno vodila podpredsednica 
društva Vladimira Tomšič, za 
moralni dvig pa so skrbeli čla-
ni ansambla Mariachi.
 N. Jenko S.

Vodstvo društva in predavatelj dr. Zupančič

Pokličite 
uredništvo!

V ponedeljek,
15. novembra,

od 19. do 21. ure
na 07 49 05 782

Več na strani 20

PIŠECE - Ženski pevski zbor Orlica Pišece je 6. novembra 
priredil jubilejni koncert ob 25. obletnici delovanja. Zbor 
deluje v okviru Kulturnega društva Orlica Pišece, ki je lani 
obeležilo 100. obletnico. 

Pevke od vsega začetka vodi Vinko Žerjav. Za ta njegov trud in 
potrpljenje so se mu pevke posebej zahvalile in v spomin izro-
čile portret iz mladostnih dni, ko je začel kot mlad pevovodja v 
njihovi sredini. Pevkam je čestitala tudi predsednica KD Orlica 
Pišece Ivana Zupančič, ki je do nedavnega aktivno prepevala. 

Kot gostje so program popestrili še mladinski pevski zbor tam-
kajšnje osnovne šole pod vodstvom Dejana Jerončiča, humo-
rist Marjan Piltaver iz KD Ivan Kobal Krška vas ter družinski 
ansambel Slavka in Zdenke Mihelin z Bizeljskega z Boštjanom 
Povšetom in Jožico Zupančič. Zboru je čestitala tudi brežiška 
podžupanja Patricia Čular, s priznanjem se je zboru za njihov 
prispevek oddolžila tudi domača krajevna skupnost, z darili in 
voščili pa številna domača in sosednja društva, Zveza KD Bre-
žice in Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, ki je ob priložnosti podelila tudi bronaste, srebrne in 
zlate Gallusove značke. Kar deset pevk je prejelo zlate znač-
ke za 25 let prepevanja.  S. Vahtarič 

25	let	jih	druži	pesem	

Slavljenke z zborovodjem Vinkom Žerjavom

SEVNICA - Sevniški grad je po-
stal v letošnjem jesenskem 
času bogatejši za popolno-
ma obnovljen prostor v pritli-
čju in v kleti severovzhodnega 
stolpa, kjer so uredili prijeten 
prostor za shranjevanje, pred-
stavitev, degustacijo, prodajo 
in promocijo vin domačega vi-
norodnega območja, in sicer 
z gornjedolenjskega in bizelj-
sko-sremiškega (v manjši koli-

čini pa tudi iz drugih vinorodnih območij). Idejno zasnovo 
notranje opreme grajske vinoteke sta prispevala Bojan No-
však in Jože Levstik, oprema je bila nato izdelana v Mizar-
stvu Levstik, mojster kovanih izdelkov je bil Primož Jug. 
Posamezne dele debelih kamnitih sten krasijo še likovne ume-
tnine z zapisanimi haikuji sevniškega umetnika Rudija Stoparja.                                                                                                            
 S. R.

Grajska	vinoteka	z	vabljivo	
notranjo	opremo

Grajska vinoteka na 
sevniškem gradu ima 
vabljivo notranjo podobo.
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VELIKO MRAŠEVO – Nista še minili dve leti, odkar sta v raz-
maku nekaj mesecev zgoreli dve hiši v KS Podbočje, in »rde-
či petelin« je znova zapel. Tokrat v Velikem Mraševem, kjer 
je 6. novembra tako rekoč povsem uničil hišo družine Zajc.

Na podstrešju sicer starejše, a pred dvema letoma obnovlje-
ne hiše z novo streho in fasado, je zagorelo okoli pete ure zju-
traj, domnevno zaradi kratkega stika na električni napeljavi. 

Najmlajši stanovalec, 22-letni Blaž, ki je odkril požar, je do-
bil opekline, zaradi česar so ga odpeljali na zdravljenje v no-
vomeško bolnišnico, ostali člani družine, zakonca Božidar in 
Jožica ter hči Sonja, so na srečo pravočasno ušli na varno, a 
ostali brez strehe nad glavo, saj je ogenj kljub hitremu po-
sredovanju gasilcev PGE Krško in PGD Malo Mraševo povsem 
uničil ostrešje in podstrešno sobo, zaradi lesenih stropov pa 
je veliko škode tudi v spodnjih prostorih, ki jih je bilo potreb-
no povsem izprazniti. Nesrečnim domačinom, ki imajo zača-
sno bivališče pri sorodnikih v bližini, so nemudoma priskočili 
na pomoč številni sovaščani in v dveh dneh pospravili vse, kar 
je bilo uničeno, organizirali bodo tudi zbiranje denarne po-
moči, tako da bodo lahko čim prej začeli z obnovo hiše. Zima 
namreč neusmiljeno trka na vrata ... P. P.

izkušenj, a te so ob otvori-
tvi pozabljene. Zaključila 

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

KRŠKO - V organizaciji Lions klub Krško in Kulturnega doma 
Krško je 13. oktobra potekal dobrodelni koncert za prizade-
te občane, ki so utrpeli gmotno škodo v septembrskih po-
plavah. Kakor sta sporočila organizatorja oziroma v njunem 
imenu predsednica Lions kluba Gordana Rostohar in direk-
torica Kulturnega doma Krško Katja Ceglar, so z nastopajo-
čimi (Pihalni orkester Videm ter Big Band Krško z vokalnimi 
in instrumentalnimi solisti: Nušo Derendo, Majdo Arh, Tade-
jo Molan, Mihaelo Komočar in Tinko Budič), ki so se v korist 
oškodovancev odpovedali honorarjem ter z donacijami pod-
jetij in posameznikov zbrali skupno 6.750 evrov, ki so jih na-
menili 15 družinam iz Kostanjevice na Krki, Krške vasi, Veli-
kih Malenc in Loč. Pri tem so bili prejemniki sredstev izbrani 
na podlagi seznamov, ki so jih pripravili na Centru za social-
no delo v Krškem in v Brežicah.  B. M. 

Solastnica novega poslovno-
zabavnega centra Bowling 
De Luxe Andreja Jamšek je 
v pozdravnem nagovoru go-
stov in množice obiskoval-
cev ob otvoritvi dejala, da z 
možem Milanom nista nikoli 
imela tako velikih sanj, kot 
je bila izgradnja tolikšne-
ga objekta. Oba izhajata 
iz skromnih razmer, vendar 
sta z veliko truda in vlože-
nega dela uspela pred 15 
leti ustvariti dobro stoječe 
podjetje Sava avto v Bošta-
nju s 35 zaposlenimi ter se 
nato v letošnjem letu lotila 
še izgradnje velikega objek-
ta v centru Sevnice, v kate-
rem je dobilo novo zaposli-
tev 16 mladih oseb. Pri sami 

BISTRICA OB SOTLI - Na bistriški šoli so samo v tem letu ob 
pomoči občine pridobili številne novosti. Ponosni so na nov 
dograjen vhod, kombi za šolske prevoze, v juliju so opravili 
nujna slikopleskarska dela in v avgustu adaptirali sanitarije 
za zaposlene ter umivalnico v jedilnici. Zdaj imajo nove gar-
derobe in tako je bil prvi šolski dan po krompirjevih počitni-
cah za učence od 4. do 9. razreda prav poseben. Pričakale 

so jih nove garderobne omare in prepleskana barvna garde-
roba, ki je zamenjala garderobno pohištvo, ki so ga ohranili 
ves čas obstoja. Rumene in modre omarice s ključem so dobi-
le svojega lastnika, ki bo skrbel za red in čistočo v njej. Gar-
derobne omarice je po naročilu izdelalo podjetje Eurodesign 
iz Apač, njihova vrednost pa je okoli 10.000 evrov. Za inve-
sticijo je poskrbela občina Bistrica ob Sotli. Obeske za ključe 
za okoli vratu je doniralo domače podjetje Zip bratov Narat.
Naslednje leto želijo, kot pravi ravnatelj Bogomir Marčin-
ković, izvesti zamenjavo stavbnega pohištva na novi šoli s 
kar 99 okni in vrati. Investicija v višini okoli 100 tisoč evrov 
je bila predvidena že za letošnje poletne počitnice, a žal ob 
rezerviranih sredstvih s strani občine niso dobili manjkajo-
čih sredstev s šolskega ministrstva.  S. V., foto: S. Moškon 

Šola	z	novimi	garderobami

Odprli	Bowling	De	Luxe
6.750	evrov	za	poplavljene

Otroci so navdušeni nad omaricami.

izgradnji sta oba z možem 
doživela tudi nekaj grenkih 

SEVNICA – Središče Sevnice je postalo 29. oktobra bogatejše za nov poslovno-trgovsko in družabni center, ki se razte-
za v treh etažah na tlorisni površini 700 m2. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk podarja sliko Milanu 
in Andreji Jamšek, lastnikoma novega poslovno-
zabavnega centra v Sevnici.

Zaradi slabega vremena le-
tos bučnih aranžmajev v kra-
ju ni bilo tolikšno število kot 
v preteklih letih, saj je bila 
letina buč precej slaba, a 
kljub slabšim vremenskim 
pogojem je nekaterim ven-
darle uspelo pridelati nekaj 
buč in jih postaviti na ogled. 
Vse bučne aranžmaje si je 
ogledala posebna ocenjeval-
na komisija v sestavi Milene 
Mastnak, Nade Vodišek, Fa-
nike Rupar, Mete Repovž in 
Cvete Jazbec ter na koncu 
izbrala tri najlepše. Poseb-
no priznanje za idejo, za iz-
virnost in ustvarjalnost so za 
bučni aranžma »Indijančki« 
prejeli otroci in vzgojitelji-
ce Vrtca pri OŠ Milana Majc-
na Šentjanž, Mimica Musar 
za zanimiv aranžma »Preša 
z bučami« in družina Jontez 
- Lindič za aranžma »Bučni 
snežak«. Priznanje za naj-
težjo bučo, težko 65 kilo-
gramov, je prejela družina 
Remar z Vrheh pri Velikem 

Bučariada	in	deset	let	
turističnega	društva	
ŠENTJANŽ - V organizaciji Turističnega društva Šentjanž je 24. oktobra potekala v tamkajšnjem kultur-
nem domu zaključna prireditev enomesečne Bučariade 2010, s katero so želeli organizatorji že četrto 
leto zapored privabiti v ta del dolenjske pokrajine v sevniški občini čim večje število obiskovalcev ter z 
organizacijo spremljajočih prireditev obeležiti tudi 10-letnico delovanja turističnega društva. 

Cirniku, prejemnica prizna-
nja za najizvirnejšo bučo pa 
je postala Majda Sotlar.

Na zaključni prireditvi leto-
šnje šentjanške Bučariade 
so obeležili tudi 10-letnico 

delovanja tamkajšnjega tu-
rističnega društva, ki deluje 
na področju kulture, varstva 
narave in družbenega življe-
nja v kraju. Župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk je ob 
tej priložnosti podaril listino 

Občine Sevnica predsednici 
društva Petri Majcen. Poseb-
no listino o častnem članstvu 
v Turističnem društvu Šen-
tjanž je predsednica društva 
Petra Majcen podarila 90-le-
tnemu Francu Bebru s Ce-
rovca pri Šentjanžu, ki se je 
kljub častitljivim letom do-
slej udeležil vseh osmih po-
hodov po Krekovih stezicah. 
»S svojo mladostno energijo 
nas je kratko malo navdušil 
in nas še vedno navdušuje,« 
je dejala Majcnova. 

V spremljajočem programu, 
ki ga je povezovala lansko-
letna cvičkova princesa in 
domačinka Vesna Perko, so 
sodelovali Bučenski rampla-
či in učenci OŠ Milana Majc-
na Šentjanž. Za prigrizek in 
za pijačo po prireditvi so po-
skrbele članice Aktiva kmeč-
kih žena Budna vas, za rujno 
kapljico pa Društvo vinogra-
dnikov Šentjanž.
 Smilja Radi

Letos je bilo bučnih aranžmajev v Šentjanžu, ki so bili 
postavljeni na ogled, nekaj manj kot pretekla leta, 
vendar so slabšo letino buč krajani skušali nadomestiti 
z naravnimi dodatki. 

je, da se je bilo vredno po-
truditi. O vrednosti investi-
cije Andreja in Milan Jam-
šek ne želita govoriti, saj 
naj bi bila ta »prevelika gle-
de na čas in okolje, v kate-
rem živimo«. Odpiralni čas  
bo prilagojen ponudbi. »V 
Bowlingu De Luxe je čas za 
spanje samo od enih zjutraj 
do sedmih zjutraj, drugače 
pa se bo vedno nekaj doga-
jalo, tudi ob sobotah in ne-
deljah,« je dejala Jamškova.

Lastnikoma novega objekta,  
ki prinaša svežino, sodoben 
in urejen videz, je med pr-
vimi čestital sevniški župan 
Srečko Ocvirk ter nekdanji 
prvi mož Mercatorja in seda-
nji župan Mestne občine Lju-
bljana Zoran Jankovič, saj je 
bil objekt zgrajen na mestu 
nekdanje Mercatorjeve trgo-
vine Železnina in to v dobrih 
štirih mesecih. V imenu Obr-
tne zbornice Sevnica je Jam-
škovima čestital tudi predse-
dnik zbornice Drago Krošelj.

Brez blagoslova novega 
objekta ni šlo - Bowling De 
Luxe je blagoslovil sevni-
ški župnik Vinko Štrucelj, 
pri obredu pa sta sodelovala 
še šentjanški župnik Janez 
Cevec in boštanjski župnik 
Fonzi Žibert. V spremlje-
valnem otvoritvenem pro-
gramu, ki ga je povezovala 
Jasna Kuljaj, je sodeloval 
stand-up komik Boštjan Go-
renc – Pižama in glasbena 
skupina Šank rock, ki je s 
koncertom razveselila mlaj-
šo in starejšo generacijo obi-
skovalcev.
 S. Radi, foto: L. M.

Na	jugu	krške	občine	znova	
zgorela	hiša

Fotografija niti ne pokaže vseh razsežnosti škode, ki jo 
je na hiši povzročil požar.

PROIZVODNJA – OKTOBER 2010 

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2010

ZP	 -	zemeljski	plin
KOEL	 -	kurilno	olje	ekstra	lahko

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL 25 350 292 400 47 100 0 2

PB 2 ZP - - 236 300 10 100 - -

PB 2 KOEL 73 350 393 400 18 100 2 2

PB 3 ZP - - 229 300 19 100 - -

PB 3 KOEL 21 350 96 400 73 100 0 2

PB 4 ZP 5,5 350 118,5 300 3,5 100 - -

PB 5 ZP 11,3 350 179,3 400 14,3 100 0 2

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB3, PB4 in PB5

ter parna bloka
TA1 in TA2

930.580 27 22
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nadaljeval in obudil spomin 
na zakonski par, ki je mnogo 
prezgodaj izgubil otroka. Ta-
krat sta zakonca prišla k nje-

Pater dr. Karel Gržan, ki je 
več kot desetletje preživel v 
prijetni hribovski vasici Raz-
bor, nastali na grebenu pod 
Lisco, je v svoje zanimivo 
predavanje z naslovom »Šest 
pomembnih vprašanj in od-
govorov o življenju« vtkal 
marsikatero resnico iz naše-
ga vsakdana. Svetoval je, naj 
sprejmemo realnost (z vsem 
dobrim in s slabim) in se od-
rečemo idealnosti, ki je ni. 
»Kje je rešitev, ko trpimo, ko 
nam je hudo?« je spraševal in 
že tudi odgovarjal, da je v ta-
kih primerih pomembna bli-
žina, ki odvzame moč bole-
čine. »Vse, kar človeka teži, 
mora zaupati drugemu,« je 

Razborski	večer	s	patrom	
dr.	Gržanom
RAZBOR POD LISCO - V 13. sezoni »Razborskih večerov« se je v Domu krajanov Razbor 30. oktobra od-
vijal že šestdeseti večer. Osrednji gost je bil pater dr. Karel Gržan, ki ga je moderatorka Breda Vidmar 
predstavila kot »idejnega vodjo in duhovnega očeta teh večerov«, saj je bil prav pater pobudnik tovr-
stnih srečevanj na Razborju. 

mu in ga vprašala, kaj počne 
Bog v nebesih, ko je na Ze-
mlji toliko trpljenja. Pater je 
iskal odgovor na to zapleteno 

vprašanje in ga našel v stari 
mitski pripovedi o Adamu in 
Evi, ki sta na začetku živela 
v raju, potem pa bila iz njega 
izgnana. Svet, v katerem živi-
mo, je označil kot svet dvoj-
nosti – spoznanje dobrega in 
zlega in v takšnem svetu je 
potrebno iskati ravnovesje 
ter sočutnost.

V kulturnem delu programa 
so sodelovali gostje - mo-
ška vokalna skupina »In spi-
ritus« z Vojnika ter z razsta-
vo umetniških slik, nastalih 
v slikarski koloniji v Jurklo-
štru, članice Likovnega dru-
štva Laško.
 Smilja Radi, foto: L. M.

Predavanju patra dr. Karla Gržana so obiskovalci z 
zanimanjem prisluhnili.

KRMELJ - V okviru praznovanja krajevnega praznika v Krmelju 
je potekala 22. oktobra v tamkajšnji kulturni dvorani osre-
dnja slovesnost. Na njej so podelili tudi priznanja, in sicer 
družinskemu podjetju ATG Zupan, Mladinski sekciji Krmelj, 
Boštjanu Repovžu in Berti Logar. 

V okviru praznovanja krajevnega praznika so v središču Kr-
melja svečano odprli tudi »info« tablo za rudarski voziček in 
parno lokomotivo ter kovinsko konstrukcijo kocke z reliefi, 
ki so jih oblikovali v dosedanjih likovnih kolonijah v Krmelju 
številni domačini in gostje. V naselju Hinjce so uradno preda-
li namenu dokončano rekonstrukcijo ceste Križišče – Hinjce – 
Krmelj s spremljajočo cestno in komunalno infrastrukturo, ki 
predstavlja za prebivalce večjo prometno varnost. Investicij-
ska vrednost rekonstrukcije 2,2 km ceste, ki jo je s sofinan-
ciranjem službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regional-
no politiko izvedla Občina Sevnica, je vredna 530.000 evrov.
 S. R.

BLATNO – 23. oktobra so predstavnik Občine Brežice Ale-
ksander Denžič, predsednik sveta Krajevne skupnosti Piše-
ce Peter Skrivalnik ter Branko Kostrevc in Miha Vrstovšek 
kot predstavnika vaške skupnosti Blatno odprli 600-metrski 

prenovljen cestni odsek od družine Grmovšek do domačije 
Vrstovšek v Blatnem. Investicija je znašala skupno 33.000 
evrov, od tega je večino, 27.000 €, zagotovila Občina, preo-
stali del pa KS Pišece in Vaška skupnost Blatno iz naslova sa-
moprispevka krajanov.  B. M.; foto M. Vrstovšek

Krajani	Blatnega	po	lepši	poti	
do	svojih	domov

Praznik	KS	Krmelj

V naselju Hinjce je potekala krajša slovesnost ob 
uspešno zaključeni rekonstrukciji ceste Križišče – Hinjce 
– Krmelj, ki sedaj predstavlja večjo prometno varnost.

Pri rezanju traku (od leve) Branko Kostrevc, Aleksander 
Denžič, Miha Vrstovšek in zadaj Peter Skrivalnik

DOLENJA VAS - Ljudski pevci  Ajda so 6. novembra v novem več-
namenskem domu v Dolenji vasi organizirali drugo srečanje s 
starejšimi krajani nad 80 let. Od 46 povabljenih se jih je pova-
bilu odzvalo 17. Gostom so pripravili kulturni program, v kate-
rem so sodelovali pevci Ajde, ljudski godec Jože Soteljšek ter 
Julija in David Laznik. Zbranim je spregovoril novoizvoljeni 

predsednik KS Dolenja vas Goran Udovč in izrazil pohvalo ak-
ciji ljudskih pevcev Ajda v upanju, da bo odslej tudi KS Dolenja 
vas sledila temu vzoru, zbrane je pozdravila tudi vodja ljudskih 
pevcev Ajda Irena Stergar. Po končanem kulturnem programu 
je sledilo prijetno druženje ob prigrizku, pesmi in zvokih har-
monike. V imenu gostov se je organizatorju, ljudskim pevcem 
Ajda, zahvalil Vladko Godler. Priložnostna darilca so prispeva-
le članice KD Libna. I. Stergar

Ajda	gostila	starostnike

Leta 2006 sta občinska sveta 
Občine Laško in Občine Ra-
deče potrdila sklep o usta-
novitvi Območne lokalne 
akcijske skupine za prepre-
čevanje zasvojenosti v obči-
nah Laško in Radeče. Skupino 
sestavljajo predstavniki vrt-
cev, šol, zdravstvenih domov, 
Policije, CSD Laško, OZ RK 
Laško, Prevzgojnega doma 
Radeče, ŠMOCL-a Laško, za-
interesirani občani in koordi-
natorki iz obeh občin. Namen 
skupine je predvsem delova-
nje na preventivi ter ozave-
ščanju občank in občanov, 
predvsem staršev, v sme-
ri preprečevanja zasvojeno-
sti. LAS organizira predava-
nja, izobraževanja, sodeluje 
v akcijah proti zasvojenosti, 
vzpodbuja prostovoljno delo 
predvsem z mladimi in se po-
vezuje z ostalimi LAS-i v celj-
ski regiji. Pred nedavnim je 
bila postavljena tudi spletna 
stran http://las.lasko.si/.  
V začetku delovanja je bila 
v sodelovanju z osnovnimi 
šolami v Laškem in Radečah 
med učenci od 6. do 9. razre-
da izvedena anketa o priso-

Območna	lokalna	akcijska	skupina	(LAS)	za	
preprečevanje	zasvojenosti	v	občinah	Laško	in	Radeče

tnosti ter poznavanju drog. 
Rezultati ankete so pokaza-
li, da večina učencev pride v 
prvi stik z alkoholom v dru-
žini. Izredno velika je prisot-
nost zlorabe alkohola, kar 
kaže, da je potrebno infor-
miranje družin o nevarnostih 
zlorab vseh vrst drog. Velike-
ga pomena v boju proti za-
svojenostim je tudi aktivno 
preživljanje prostega časa, 
urejeni medsebojni odno-
si, pozitivna samopodoba in 
drugo.  

LAS že tradicionalno vsem 
devetošolcem v sodelova-

nju z g. Karlom Gržanom, 
ki jim je tudi predaval in se 
z njimi pogovarjal, podari 
njegovo knjigo, in jih tako z 
vzpodbudnimi  besedami po-
spremi v svet. Načrtujemo, 
da bi v Radečah začela de-
lovati tudi skupina za star-
še. Kljub temu, da LAS delu-
je kratek čas, smo zadovoljni 
z rezultati dela, vendar bi si 
želeli še več sodelovanja z 
občani in člani. V prihodnje 
si želimo predvsem več obi-
skovalcev na predavanjih, 
na katera se trudimo pova-
biti priznane predavatelje, ki 
preko izkušenj ali strokovnih 

znanj na preprost in zanimiv 
način ozaveščajo obiskoval-
ce o odnosih, vzgoji in nena-
zadnje o posledicah, ki jih 
prinaša zasvojenost. Naloga 
LAS-a je, da vam jo pomaga 
preprečiti. 

JZ KTRC Radeče kot upravnik 
doma PORP je dalj časa spre-
mljal razpoke na predelni ste-
ni med avlo in gostinskim pro-
storom v pritličju doma PORP. 
V soglasju s solastnikoma Ob-
čino Radeče in KD PORP Rade-
če je pridobil soglasje za pri-
dobitev strokovno statičnega 
mnenja s predlogi sanacije, 
katerega ugotovitve so poka-
zale, da je AB plošča bistveno 
poddimenzionirana, kar lah-
ko sčasoma privede do po-
rušitve. Na skupnem sestan-
ku 30. 08. 2010, kjer so bili 
prisotni predstavniki solastni-
ka Občine Radeče, predstav-
niki upravnika KTRC Rade-
če, statik podjetja RC PLAN 

M iz Celja in nadzornik grad-
bene stroke, je bila izbrana 
najenostavnejša in učinko-
vita rešitev, in sicer izvedba 
dodatnih jeklenih ojačitve-

nih profilov. V mesecu sep-
tembru je potekala sanacija, 
ki je bila zaključena prvi te-
den oktobra. Vrednost sana-
cije je 13.037,50 €.

V novembru, ko je mesec boja proti odvisnosti, 
LAS vsako leto pripravi zanimivo predavanje za 

občane. Letos ga izvaja Inštitut VIR iz Celja, na temo

IZZIVI STARŠEVSTVA 
OB POJAVU MARIHUANE V DRUŽINI. 
Predavanje bo v torek, 16. 11. 2010, ob 19.00 

v Domu kulture v Radečah.

Istega dne ob 18.00 bo predavanje 
tudi v Hiši generacij v Laškem.

Sanacija	povešene	armiranobetonske	plošče	
v	domu	PORP

Šport v Posavju
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BIZELJSKO - Društvo kmetic Bizeljsko je 24. oktobra pri-
redilo že četrto razstavo bizeljskega ajdovega kolača. Med 
18-imi gospodinjami je četrto leto zapored najboljši ajdov 
kolač pripravila Milka Kovačič in zato prejela tudi poseb-
no zlato priznanje. 

Ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval znani mojster do-
brot Damjan Golob, je zlata priznanja dodelila še Branki Ba-
lon, mladima sestrama Suzani in Vesni Domitrovič in Mileni 
Dušič. Vse ostale gospodinje so prejele srebrna priznanja, bro-
nastih ni bilo. Golob je letos izpostavil viden napredek v kva-
liteti in pozdravil prizadevanje društva v poenotenju receptu-

re ajdovega kolača v prizadevanju po njegovi zaščiti. Razstavo 
v prostorih kmečkega turizma Balon, od koder je predsednica 
Zdravka Kampijut, si je ogledalo veliko število obiskovalcev, 
ki so razstavljene kolače tudi pokušali ob rujni kapljici doma-
čih vinogradnikov, ki so se pridružili razstavi. Za prijetno poču-
tje je poskrbel Ženski pevski zbor Orlica Pišece, ob spremljavi 
harmonike Slavka Mihelina so presenetili še z lepo Avsenikovo 
pesmijo Čakala bom. Ob Golobu so priznanja podelili še pred-
sednica Kampijutova in podžupanja Milena Jesenko, prizade-
vanje kmečkih žena pa pozdravil tudi predsednik Krajevne sku-
pnosti Bizeljsko Franci Kelher. S. Vahtarič

PODBOČJE – Potem ko so se v Galeriji Božidar Jakac 100-le-
tnice rojstva akademskega slikarja Zorana Didka spomnili 
z junijsko razstavo njegovih risb v Lamutovem likovnem 
salonu, so 35-letnico umetnikove smrti 27. oktobra obe-
ležili še z odkritjem spominskega obeležja na Didkovi hiši 
v Podbočju, kjer živijo njegovi potomci.

Zoran Didek (11.6.1910 
- 27.10.1975) je bil sicer 
Ljubljančan, vendar pa je 
veliko časa preživel v Pod-
bočju, od koder je bila 
doma njegova mama, kjer 
se ga še danes številni spo-
minjajo. „Čeprav tu for-
malno nikoli ni imel prija-
vljenega prebivališča, pa je 
bil tukaj doma,“ je v pred-
stavitvi Didkovega življenja 
in dela povedal višji kustos 
kostanjeviške galerije Go-
ran Milovanovič. Direktor 
galerije Bojan Božič je po-
vedal, da je bil Didek v času 
življenja premalo cenjen, saj je kljub obsežnemu opusu raz-
stavljal le trikrat. Leta 1995 so to „krivico“ v Galeriji Božidar 
Jakac popravili s postavitvijo stalne razstave Didkovih del, ki 
so jo leta 2000 še dopolnili.
Spomine na „strica Zorana“, kot so ga klicali v Podbočju, 
je kar številnim udeležencem prireditve odstrla umetniko-
va nečakinja Irena Didek iz Društva Kerini & Stritarji, ki je 
dalo pobudo za postavitev obeležja, zasnoval pa ga je prav 
tako član omenjene rodbine, arhitekt Miha Kerin. Obeležje 
sta odkrila kostanjeviški župan Mojmir Pustoslemšek in kr-
ška podžupanja Ana Somrak. P. Pavlovič

DEČNO SELO - 20. oktober, dan otvoritve »Razstave ročnih 
del in slik«, je bil za Dečno selo praznik. Proti gasilskemu 
domu, kjer je bila postavljena razstava, se je zgrinjalo staro 
in mlado. Gasilski dom je bil napolnjen do zadnjega kotička.
Prireditev so počastili župan občine Brežice Ivan Molan, pod-
županji Patricia Čular in Milena Jesenko, predstavniki arti-
ške in globoške krajevne skupnosti, predstavniki društev in 
medijev. Kulturni program so izvedli mladi: na violino je za-
igrala Katja Pinterič, Katja Hotko je recitirala svoje pesmi, 

zapela je Janja Geršak ob spremljavi kitaristke Maje Mla-
kar. Anja Urek in Maja Pinterič sta program sproščeno in 
domiselno povezali, vanj vpletli dve najstarejši razstavljav-
ki, ki skupaj štejeta 178 let: to sta Marija Omerzu (91 let) 
in Ivana Petan (87 let). Razkošju njunih vezenin in kvačka-
nih izdelkov, ki so bili umetelno razstavljeni v mali dvora-
ni, sta se pridružili s svojimi izjemnimi stvaritvami še Irena 
Ban in Ivanka Ivačič. Stene pa sta s svojimi slikami olepšali 
Mila Omerzu in Marija Kukovica. Navdušenje, pohvale, na-
smehi, stiski rok, priznanja so potrditev, da je razstava oča-
rala množico obiskovalcev. 
Po ogledu razstave smo pokramljali ob dobrotah, ki so jih pri-
pravile naše vaščanke in na naše presenečenje tudi ženske 
iz sosednjih vasi. Hvala vsem, ki ste prispevali, da je razsta-
va uspela. Marija Kukovica

Obeležje	na	Didkovi	hiši

Pustoslemšek in Somrakova 
ob odkritju obeležja

Ajdov	kolač	iz	leta	v	leto	boljši	

Milka Kovačič iz Orešja na Bizeljskem vsako leto 
pripravi najboljši ajdov kolač (Foto: Branko Brečko).

Praznik	v	Dečnem	selu
BREŽICE – V okviru občinskega praznika so 28. oktobra, torej 
na praznik občine Brežice, brežiški veterani vojne za Slove-
nijo (OZVVS Brežice) v prisotnosti številnih povabljenih  pri-
pravili pri občinski stavbi slovesnost ob odkritju spominske 

plošče „Orožja nismo oddali“. S tem so brežiški veterani za-
ključili odkrivanja spominskih plošč v spomin na 20. obletni-
co manevrske strukture narodne zaščite in vlogo teritorial-
ne obrambe v tem projektu.
Slavnostni govornik je bil predsednik Pokrajinskega odbora 
ZVVS za Posavje in poveljujoči teritorialni obrambi leta 1990 
Mitja Teropšič, ki je podrobno obudil spomin na čas izpred 
dvajsetih let ter poudaril, da se je v tedanjih ključnih tre-
nutkih pravilno odločil, da teritorialci ne bodo oddali orožja 
na zapovedi ter tudi, da so ga v hrambo dali zanesljivim do-
mačinom na različnih lokacijah. Župan Ivan Molan je pozdra-
vil pobudo, da na občinski stavbi ob prazniku odkrijejo obe-
ležje, ki bo opomin na takratne dogodke, tako pomembne 
tako za Slovenijo kot za občino Brežice. Z začetno himno in 
domovinskimi pesmimi je dogodek kulturno povezoval MePZ 
KUD Brežice. N. J. S.  

BREŽICE – Društvo rejcev malih živali Brežice je že tradicio-
nalno, 29-ič zapored, pripravilo zanimivo in za ogled prije-
tno razstavo malih živali. Razstava je potekala od 29. do 31. 
oktobra na parkirnem prostoru pri Ekonomski in trgovski šoli 
v Brežicah in je že prvi dan privabila mnoge mlade in sta-
rejše obiskovalce. Zavzeti predsednik društva dr. vet. Janez 
Kebe s sodelavci je tako pripravil zanimive zadnje oktobr-
ske ure zlasti najmlajšim, ob tem pa je dejal: »Na ogled so 
izbrane živali, katerim smo gojitelji skozi vse leto posveča-
li posebno skrb in nego, vsak po svojih najboljših močeh in 
znanju. Z veseljem ugotavljamo, da se naše vrste nenehno 
širijo in to prav po zaslugi naših razstav, kjer se posamezni 
obiskovalci »zaljubijo« v posamezne živalske vrste in tako 
postanejo gojitelji in člani našega društva. Upamo in želi-
mo, da bi bili obiskovalci tudi letos zadovoljni s prikazom 
naše dejavnosti ter da bi užili veliko prijetnega počutja ob 
ogledu razstave.«
Vse živali so tetovirane oziroma obročkane po predpisih Zve-
ze društev gojiteljev malih živali RS in jih bodo ocenili čla-
ni zbora sodnikov SZDGMŽ. N. J. S. 

Orožja	niso	oddali

Že	29.	razstava	malih	živali

Predsednik DRMŽ Brežice Janez Kebe ob razstavljenih 
živalih

Brežice-Zupančičeva:
hiša z urejeno hortikulturno okolico 
površine 110 m2, obnovljena 2001, 
cena 135.000 €.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Jesenice na Dolenjskem: 
hiša na mirni in sončni parceli, 
zgrajena 1986, 
cena: 82.000 €.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Posavski seniorji ob občin-
skih praznikih obiščejo eno 
od posavskih občin. Letos so 
se v organizaciji občinskega 
pododbora Brežice pomudili 
v brežiški občini. Tako so se 
ustavili najprej na dvorišču 
tovarne TPV Novo mesto, PE 
Brežice ter ob ogledu proi-
zvodnih prostorov spoznali 
letošnjega dobitnika prizna-
nja občine Brežice. Zanimiv 
je bil nato tudi ogled novega 
hostla, mladinskega prenoči-
tvenega središča v Brežicah, 
obiskali pa so tudi več breži-
ških znamenitosti. Po ogledu 
so spremljali predavanje dr. 
Milana Jazbeca, brežiškega 
rojaka, uveljavljenega diplo-
mata in pisca več strokovnih 
knjig s področja diplomacije, 
ki je nedavno nastopil mesto 
veleposlanika RS v Turčiji.

Dr. Jazbec je izrazil veselje, 
da je med seniorji – gospo-
darstveniki in strokovnjaki, 
saj je z njimi kot mlad no-
vinar veliko sodeloval ter ob 

Dr.	Milan	Jazbec	s	seniorji	
o	slovenski	diplomaciji
BREŽICE – Društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov je v okviru občinskega praznika 26. oktobra v 
dvorani MC Brežice organiziralo predavanje dr. Milana Jazbeca na temo »20 let slovenske diplomacije«.

njih veliko pridobil, kar je 
bila in ostaja dobra popotni-
ca ob delu diplomata. Kajti, 
kot je dejal, sta diplomacija 
in gospodarstvo tako kot sraj-
ca in kravata – povezani, go-
spodarski subjekti pa se tega 
dobro zavedajo. Prisotni so 
izvedeli marsikatero zanimi-
vost o delu slovenskih diplo-
matov in vojaških atašejev. 

Pred očmi je treba imeti dvo-
je: brez države ni diploma-
cije in dokler ni države, se o 
diplomaciji ne more govoriti; 
diplomacija ni politika, ven-
dar pa se z njo močno pre-
kriva, je pa lahko diplomaci-
ja zelo pozitivna, učinkovita, 
ne glede na to, kaj dela poli-
tika, prihodnost diplomacije 
pa je vezana na prihodnost 
države. Dosežke uspešnih 
in učinkovitih »igralcev« na 
parketu slovenske diploma-
cije pa bi bilo treba iz doma-
čega dvorišča dati v javnost – 
tako dr. Milan Jazbec.
 N. Jenko S. 

Dr. Milan Jazbec je naslednjega dne, 27. oktobra, v Knji-
žnici Brežice predstavil svojo deseto knjigo o diplomaciji 
»Osnovna šola diplomacije«. Tokrat so za nastanek knjige 
zaslužni učenci osnovnih šol Artiče, Brežice, Pišece, Do-
bova, ki so z dr. Jazbecem sodelovali na pogovorih o di-
plomaciji, predvsem pa 21 učencev OŠ Brežice, ki so se v 
sklopu izbirnih vsebin vključili v projekt Mala šola diploma-
cije. Zbrane je pozdravila direktorica knjižnice Tea Bem-
koč, pogovor z avtorjem so povezovali artiški učenci Taj 
Šetinc, Maja Pinterič in Anja Urek, s tremi pesmimi se je 
predstavil tudi mladinski pevski zbor OŠ Brežice pod vod-
stvom zborovodkinje Zinke Škofca, odlomek iz Levstiko-
vega Martina Krpana pa sta uprizorili artiški učenki Katja 
Pinterič in Kaja Omerzo.  vir: OŠ Artiče
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RADEČE – V Radečah so 4. no-
vembra slovesno odprli nov 
supermarket Spar, ki se raz-
prostira na 1049 m2 površine. 
Za kakovostno ponudbo in 
prijetno nakupovalno vzduš-
je v njem bo skrbelo 25 za-
poslenih, kupcem pa je na 
voljo tudi 88 novih parkirnih 
mest. V izgradnjo novega su-
permarketa v Radečah je pod-
jetje Spar investiralo 3 mili-
jone evrov, ob otvoritvi pa je 
vodstvo podjetja radeški obči-
ni namenilo donacijo v višini 4 
tisoč evrov. Občina je podar-

jena sredstva namenila Dru-
štvu upokojencev Radeče, in 
sicer za projekt »Starejši za 
starejše – za boljšo kakovost 
bivanja doma«. Ponudbo no-
vega trgovskega središča v Ra-
dečah bodo kmalu dopolnile 
še druge dejavnosti - poleg tr-
govine se bo odprla posloval-
nica Pošte Slovenije, trgovina 
s tekstilom Mana ter gostinski 
lokal. S. R.

V	Radečah	
odprt	Sparov	
supermarket

Župan Matjaž Han je 
Sparovo donacijo občini 
Radeče izročil domačemu 
društvu upokojencev.

NLB Kartice z EnKo so spet zmagale!
Pri plačilu z NLB Kartico z EnKo dobite popust takoj! Poiščite partnerje EnKe Enkratne po vsej Sloveniji in plačujte manj!

www.enkaenkratna.si Kontaktni center: 01 477 20 00

Med 37-dnevnim remontom, 
ki je stekel 30. septembra, 
so opravili vsa načrtovana 
dela na  preventivnem vzdr-
ževanju gradbenih struktur, 
strojne, elektro in merilno-
regulacijske opreme ter nad-
zorna testiranja. V reaktor-
sko sredico je bilo vloženih 
56 svežih gorivnih elemen-
tov. Izvedene so bile načrto-

NEK	ponovno	obratuje Dnevi	posavske	energetike

vane modernizacije sistemov 
in opreme, ki zagotavlja-
jo večjo varnost in stabil-
nost delovanja elektrarne, 
med njimi: zamenjava sta-
torja glavnega električne-
ga generatorja, navarjanje 
bimetalnih zvarov tlačni-
ka, zamenjava električnega 
motorja reaktorske črpal-
ke, zamenjava regulatorja 
moči grelnikov tlačnika, za-
menjava sistema za čiščenje 
olja za mazanje turbine, za-

KRŠKO - Potem ko so v zadnjem tednu oktobra v Nuklearni elektrarni Krško po končanih 
remontnih delih že pričeli s postopki ponovnega zagona elektrarne, so le-te prekinili za-
radi dodatnih del na varnostni opremi, turbinskem ležaju in dodatnih testiranjih na ob-
novljenem električnem generatorju. S petdnevnim zamikom so elektrarno ponovno pri-
ključili na elektroenergetsko omrežje 5. novembra, s čimer se je začel 25. gorivni ciklus.

 že od 15. decembra 1997

menjava izolacijskih venti-
lov na sistemu za odvajanje 
zaostale toplote, zamenjava 
zbiralk 400-kilovoltnega sis-
tema, rekonstrukcija seiz-
mične instrumentacije, za-
menjava kavlja polarnega 
dvigala. Remont je bil zelo 
zahteven tako po obsegu del 
kot po vsebini. Pri opravlja-
nju remontnih del je poleg 
zaposlenih v NEK sodelovalo 
okvirno 1500 zunanjih sode-
lavcev. B. M.

POSAVJE - Medijska hiša Dnev-
nik je 7. oktobra v Dolenjskih 
Toplicah razglasila dolenjsko-
posavsko gazelo 2010. Najhi-
treje rastoče podjetje v regiji 
in peti finalist izbora za naziv 
zlata gazela 2010 je farma-
cevtsko podjetje Krka. Med 
nominirance za dolenjsko-
posavsko gazelo 2010 je me-
todološka komisija poleg Krke 
izbrala še podjetje Ekten, ki 
se ukvarja z ekološko in teh-
nološko opremo in Loging, ki 
deluje na področju gradbeni-
štva - montažnih objektov.

Dolenjsko-
posavska	
gazela	je	
skupina	Krka

V sklopu prireditve je včeraj 
potekala konferenca o pome-
nu jedrske energetike za Slo-
venijo, današnji dan pa je na-
menjen seminarju o učinkoviti 
rabi energije v lokalnih sku-
pnostih, s poudarkom na pri-
merih dobre prakse v krški 
občini, ki je bila letos v okvi-
ru projekta En.občina 010 iz-
brana kot energetsko najučin-
kovitejša občina v Sloveniji. 
V sklopu konference je osem 
strokovnjakov predstavilo več 
razprav na temo že obstoječih 

in načrtovanih jedrskih objek-
tov, kot so med drugim pred-
stavitev projekta izgradnje JEK 
2 in vključevanje drugega blo-
ka v elektroenergetsko omrež-
je, s tem v zvezi o perspektivi 
in uporabi vodikove tehnologi-
je, optimiziranju proizvodnje 
preko Nadzornega centra GEN 
energije, o rešitvah pri ravna-
nju z radioaktivnimi odpad-
ki ipd. Kakor je v najavi kon-
ference med drugim povedal  
doc. dr. Tomaž Žagar, predsta-
vlja načrtovana izgradnja dru-

gega bloka jedrske elektrarne 
eno izmed prelomnic v jedrski 
energetiki, saj gre tako kot pri 
izgradnji prve elektrarne tudi 
sedaj za pomembno odločitev, 
ki bo zelo vplivala na stanje 
v slovenski energetiki, kakor 
tudi na razvoj celotnega Posav-
ja. Pri tem pa vendarle bistve-
no razliko med stanjem pred 
izgradnjo NEK in JEK 2 pred-
stavljajo v tem času pridoblje-
ne izkušnje, v prvi vrsti znanje 
in izkušnje strokovnjakov jedr-
ske energetike. B. M.

KRŠKO - V organizaciji Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru v Krškem med 10. 
do 12. novembrom potekajo dnevi posavske energetike, ki so po besedah dekana prof. 
dr. Andreja Predina namenjeni predvsem združevanju subjektov, ki posredno ali nepo-
sredno delujejo na področju energetike. 
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Ob zbiranju slikarskega gra-
diva – razstavljenih je 28 
slik šestnajstih imetnikov – 
in raziskovanju Polšakovega 
življenja je etnologinja dr. 
Ivanka Počkar med zanimi-
vimi podrobnostmi množici 
prisotnih povedala, da to ni 
samo razstava slik – je pri-
poved o vrednotenju, skrbi, 
varovanju in navezanosti na 
Polšakove slike ter s tem naj-
bolj resnična pripoved o od-
nosu do naše kulturne dedi-
ščine. In seveda pripoved o 
slikarju, ki je črpal snov iz 
navezanosti in iskrenosti do 
domačega okolja. Preživljal 
se je z vinogradništvom in 
čebelarstvom, natočil je tudi 
po tisoč litrov medu na leto. 
A za tokratno razstavo so iz-
med vseh zbrane prav tiste 
slike, ki predstavljajo našo 
dediščino, veliko število del 
pa predstavlja edini doku-
ment o danes izginuli stavb-
ni dediščini.

KRŠKO - Za 3 + 3, kakor je naslovljena 20. oktobra v krški 
Dvorani v parku odprta razstava slik, stojijo s svojimi deli 
tri ženske in trije moški, vsi člani Društva likovnikov OKO 
Krško: Jožica Pavlin, Jožica Petrišič, Milena Roštohar ter 
Rafael Andlovic, Zdravko Červ in Andrej Gerjevič. Čeprav 
nevidno, lahko k navedenim številom pridodamo še +1, kar 
pomeni mentorja ustvarjalcev, v tem primeru uveljavljene-
ga novomeškega slikarja Jožeta Kotarja.  
Vsi krški ustvarjalci so prepoznavni tako v domačem kot že 
širšem okolju, kar potrjuje tudi letošnji mednarodni slikar-
ski ex-tempore v Piranu, na katerem so bile po izboru ko-
misije med 80 najboljših del izbrane tudi slike Petrišičeve, 
Červa in Andlovica. 
Razstava 3 + 3 so odprli ob glasbenem programu sopranist-
ke Mihaele Komočar in citrarke Tinke Budič.  B. M.

BREŽICE – KD Franc Bogovič Dobova je 28. oktobra v Kavar-
ni Rošca pripravilo otvoritev 36. samostojne razstave foto-
grafij avtorja Oskarja Gerjeviča na temo Panorama Brežic. 
Tokrat Gerjevič razstavlja 31 panoram svojega, našega me-
sta. Razstavo je odprla podžupanja Patricia Čular (na foto-

grafiji, levo Gerjevič) in ob tem poudarila, da je avtor staro-
sta fotografije, ki opreza za rožicami in za mestnimi kotički, 
s tem pa opozarja na lepoto narave, celotne občine in kra-
ja ter tudi na napake, ki kazijo ali mesto ali njegovo okoli-
co. Mnogim, ki so do poslednjega kotička napolnili prostor 
Rošce, je čestitala občinski praznik in spomnila na pogum in 
vero mladih fantov in deklet, ki so se pred sedemdesetimi 
leti odločili braniti lepoto naše občine. Hkrati je izrazila do-
brodošlico še gostom s češkega Dobranija ter zaželela prije-
tne trenutke ob avtorju in Ansamblu Flosarji, ki so razvese-
ljevali pisano Oskarjevo druščino. N. J. S.

DOLENJA VAS - 23. oktobra so člani FS DKD Svoboda Seno-
vo izvedli že sedmo srečanje, ki so ga poimenovali Folklora 
brez meja. Prireditev, ki je sicer do letos potekala na gradu 
Rajhenburg, so tokrat pripravili v večnamenski dvorani v Do-
lenji vasi, kjer so, čeprav maloštevilni, obiskovalci navduše-

no pozdravili in z aplavzi nagradili obe nastopajoči skupini. 
Senovski folkloristi so namreč v goste povabili skupino KUD 
Hruševac Kupljenski iz Kupljenskog Hruševca, ki se nahaja 
v bližini hrvaškega Zaprešiča. Oboji so se predstavili z dve-
ma plesnima točkama in s po enim daljšim glasbenim nasto-
pom, in sicer so domači folkloristi prikazali knapovske plese 
s prikazom sprejema novincev s skokom čez kožo ter koro-
škimi plesi iz Borovelj, gostje pa so prikazali plese in odpeli 
pesmi Medžimurja ter splet z naslovom Kako se je pelo /in 
plesalo/ v Hruševcu Kupljenskom. To je bilo že peto med-
sebojno srečanje, ki se bo uspešno nadaljevalo, saj so do-
mačini že povabili omenjeno skupino na prihodnji letni kon-
cert na Senovem.   T. P./B. M.

Razstava	Lenarta	Polšaka
BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice, JSKD – OI Brežice ter ZPT Brežice so 26. 
oktobra v Mestni hiši pripravili otvoritev razstave Lenarta Polšaka (1916-1980). 

Slikar Lenart Polšak, rojen pri 
Svetem Vidu v vinorodnem 
Kostanjku, je od malega živel 
med vinogradi, njivami, trav-
niki in gozdovi. Po koncu prve 
svetovne vojne se je družina 
preselila v prav tako vinoro-
dne Sromlje. Edinstven je bil 
v pretanjenem čutu za ume-

tnost in razvijanju slikarskih 
spretnosti, oboje je nadgra-
jeval sam in s pomočjo aka-
demsko izobraženih slikarjev: 
Sonje Vončina Šegula ter pro-
fesorjev Franja Stiplovška in 
Miroslava Kuglerja. 

Dr. Počkarjeva se je zahva-
lila vsem, ki so posodili sli-
ke, ter tudi drugim, ki so bili 
pripravljeni sodelovati s Pol-
šakom, pa tudi z njo, ko je 
zbirala ustna izročila. Predse-
dnica Društva za oživitev me-
sta Brežice Alenka Černelič 
Krošelj je povezovala pro-
gram, Ljudski pevci Sromlje 
pa so množici pričarali oko-
lje, v katerem je ustvarjal in 
delal Lenart Polšak.
 N. Jenko S. 

Ivanka Počkar ob predstavitvi razstave, v ozadju 
Ljudski pevci Sromlje

S	panoramo	Brežic	počastil	
občinski	praznik

Folklora	brez	meja

Gostujoča skupina med nastopom

Razstavljalci	3	+	3

Letos je bila slovesnost po-
svečena Juriju Dalmatinu in 
njegovemu največjemu delu 
- prevodu Biblije, ki je po 
mnenju številnih strokovnja-
kov najpomembnejšo delo 
iz obdobja reformacije. Po-
tem ko sta bila pred več kot 
60 leti edina izvoda Dalmati-
nove Biblije, ki so ju hrani-
li v Kapucinskem samostanu, 
iz Krškega predana v Breži-
ce, v tamkajšnji muzej ter v 
Novo mesto, je nedavno tega 
uspelo Valvasorjevi knjižnici 
ponovno pridobiti originalen 
izvod tega knjižnega dela. 
Četudi je ta več kot 400 let 
stara knjiga, kakor je po-
vedala direktorica knjižni-
ce Polona Brenčič, nekoliko 
poškodovana in potrebna re-
stavriranja, za kar bo potreb-
no zagotoviti kar okoli 10.000 
evrov, pomeni ta za Krško ve-
liko pridobitev in spomenik 
preteklosti, saj se s tem prvi 
slovenski prevod končno vra-
ča v Dalmatinov rojstni kraj. 
V knjižnici sicer hranijo dva 
faksimila Biblije, izdana leta 
1968 in 1994.

In slovenski jezik je štiri-
najsti knjižni jezik, v kate-
rega je bila Biblija preve-

STUDENEC - Na letnem koncertu Pozdrav jeseni, ki je pote-
kal 23. oktobra zvečer v dvorani gasilskega doma na Studen-
cu, se je že drugo leto zapovrstjo predstavil 18-članski de-
kliški zbor Zverke z gosti, s fantovskim kavrtetom Jarica iz 

okolice Zabukovja. Program, s katerim se je predstavil de-
kliški in fantovski pevski sestav, je bil raznolik, postregel je 
z ljudskimi pesmimi, z večno zelenimi melodijami, z dalma-
tinskim napevom in s črnskimi duhovnimi pesmimi. Pri neka-
terih zapetih pesmih so prikupna dekleta spremljali še Mir-
jam Mah na violini, Tine Bec na klavirju in Marko Kragelnik 
na čelu.   S. R. 

Original	Dalmatinove	
Biblije	spet	doma	
KRŠKO - 2. novembra je v krški Dvorani v parku potekala proslava ob dnevu reformaci-
je, ki so jo sooblikovali Občina Krško, Valvasorjeva knjižnica, Mestni muzej in Sloven-
sko protestantsko društvo Primož Trubar - Podružnica Posavje, instrumentalni program 
pa je izvajala harfistka Urška Križnik Zupan. 

dena, je poudaril slavnostni 
govornik dr. Mihael Glavan, 
NUK-ov ekspert za rokopise 
in stare tiske, ki je ob tem 
povedal, da je mladi Dalma-
tin s pomočjo sodelavcev in 
podpornikov prevedel to ob-
sežno delo v samo petih le-
tih in pol. Hkrati je Biblija 
na koncu knjige opremljena 
tudi s slovarjem, ki predsta-
vlja sploh prvi slovenski slo-
var. Izdana je bila leta 1584 v 
1500 izvodih, od tega je bilo 
100 izvodov vezanih na po-
sebnem papirju iz boljšega 
lesa. Glavnino knjig, oblo-

žene s slamo, ki jih je ščiti-
la pred udarci, so iz Nemčije 
na Kranjsko tovorili v lesenih 
sodih. In v domovini, v vseh 
treh slovenskih deželah, so 
jo s spoštovanjem spreje-
li, tudi kleriki, ki Biblije kot 
eno redkih del iz obdobja re-
formacije po njenem zatrtju 
niso zažgali. In nedvomno je 
Biblija tista, ki je konstitu-
irala književnost v 16. sto-
letju, kulturo v širšem smi-
slu in podobo Slovencev, zato 
gre nedvomno za knjigo vseh 
knjig, je še dejal Glavan.
 Bojana Mavsar

Obiskovalci slovesnosti med ogledovanjem 426 let 
starega izvoda Biblije

Od leve: Andrej Gerjevič, Rafko Andlovic, Jožica 
Petrišič, Jožica Pavlin, Milena Roštohar in Zdravko 
Červ, zadaj pa Jože Kotar.

Zverke	in	Jarica	na	skupnem	
nastopu	

Dekliški pevski zbor Zverke, ki prepeva različne pevske 
žanre, deluje dobri dve leti pod vodstvom Mateje Ratajc. 

KULTURNI DOM KRŠKO
blagajna: 07/4880-194, info: 07/4880-190, info@kd-krsko.si, www.kd-krsko.si

BOSSA DE NOVO
koncert, Klub KDK

petek, 12.11., ob 20:00

SNG Nova Gorica
MODRO PIŠČE

igrana predstava za otroke
za RUMENI ABONMA in izven
torek, 16.11., ob 18:00

SNG Drama Maribor – Bertolt Brecht:
MALOMEŠČANSKA SVATBA

socialna ljubezenska komedija
za MODRI ABONMA in izven
 petek, 19.11., ob 19:30
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Katarina Klavžar
»Mami, zakaj imaš toliko rož, mami, kaj boš s toliko rožami?« 
sta vprašanji, ki jih Katarini iz Šedma na Senovem včasih za-
stavita njena šest in deset let stara sinova. Katarinin odgovor 
na njuno vprašanje je preprost: »Imeti rože in skrbeti za njih 
je zelo lepo. Urejanje rož mi pomeni toliko kot vama igranje!« 
Ob domu Klavžarjevih stoji čudovit in mogočen skalnjak, na 
katerem je zasajenih nekaj trajnic – teh, pravi Katarina, bo v 
prihodnje zasadila še več, enoletnice pa bo imela za popestritev 
cvetočega vrta. Katarina nam je zaupala, da je želela postati cve-
tličarka, a jo je življenje odpeljalo na pot trgovke: »Z rožami pa 
se lahko še vedno ukvarjam ljubiteljsko. Te imam rada prav vseh 

vrst, oblik, vonjev, barv.« Katarina, ki z 
veseljem in ljubeznijo dela potaknjence, 
doda, da bi želela imeti še več rož, a za 
to ob zelenjavnem in sadnem vrtu, vino-
gradu, službi in skrbi za družino zaen-
krat ni časa. »Rada tudi zavijam darila, 
okrašujem torte, skratka, nenehno nekaj 
ustvarjam. Mislim, da vsak človek po-
trebuje neko dejavnost, ki ga sprošča in 
odpelje stran od računalnika, televizije, 
mobitela,« pravi vedra Katarina, katere 
pridnost in predanost cvetju navdušujeta 
tudi prijatelje in sokrajane.

MarJana PODliPniK
Na dan našega obiska je Marjano iz Dolenjega Boštanja na mizi čakal skrbno zložen list papirja z napisom »odpri tik preden pridejo«. Šlo je za simpatično bodrilno 
sporočilce Marjanine 13-letne vnukinje, ki je babici zaželela, da se v naši družbi sproščeno počuti, zaupala pa ji je tudi, da jo ima zelo rada. Marjano je pisemce vidno 

opogumilo in zradostilo. Ljubeča družina, ki temelji na iskrenosti, Marjani veliko pomeni, kot ji pomeni tudi stik z na-
ravo, s cvetjem. Pravi, da na balkonu vsako leto zasadi drugačne rože. Enkrat bršljanke, drugič begonije, najraje pa ima 
rože, ki jih že pozna, zato se drži bolj kot ne že preizkušenih vrst, ki pa jih kreativno sestavlja po občutku. Poleg rož se 
Marjana izredno rada posveča tudi peki drobnega peciva in domačega kruha ter hodi na izlete v hribe: »Človek enostavno 
rabi nekakšen odklop, sprostitev, pa naj bo to hoja v hribe ali pa pometanje dvorišča, kakor komu ustreza,« meni Marjana. 

Cvetje izžareva pozitivnost in takšna si želi biti tudi ona: 
»Za nekaj sonca lahko poskrbimo tudi sami. Že majhna 
dela in medsebojno razumevanje pomagajo, da je življe-
nje kljub preizkušnjam lepše in polnejše.« 

Vrtnarji seveda niste nič kaj navdušeni, da je dneva tako hitro konec. Ko je dan še malo 
oblačen, nas mrak zajame že kmalu po 16. uri! S tem se je kar težko sprijazniti, sploh, ko 
človek lahko še kaj pametnega postori okoli doma, zato je marsikje opaziti, da pridne roke 
grabijo listje in spravljajo čebulice v zemljo ob različnih načinih osvetljave – celo prižganih 
ročnih svetilkah in avtomobilskih lučeh.

Ljubiteljski vrtnarji pa nosite neko posebno luč tudi v sebi. Notranjo. Včasih osvetljuje 
le vaše srce, pri nekaterih pa so te luči deležni tudi sokrajani in prijatelji. Dandanes je ta 
vaša luč še toliko bolj dragocena - da si znate popestriti dan, se sprostiti, se razveseliti, biti 
iskreni in pozorni na naravo in ljudi okoli sebe.

Naj ta luč sveti še naprej in v čim več posavskih domovih, do naslednjega druženja pa vas 
puščamo v dobri družbi – preberite si utrinke iz naših obiskov po Posavju, kjer spozna-
vamo ljudi, ki poskušajo vsak dan znova najti pozitivnost in upanje. In ravno ob delu z 
naravo je to veliko lažje, zatrjujejo.

Bodite v cvetju,
� Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10
naDa ržen

Znakov ljubezni in veselja do rož Nada še ni kazala 
v zgodnji mladosti, ampak je to prišlo nekoliko ka-
sneje, ko sta si pred 30 leti z možem ustvarila dom 
v Dolnjih Impoljah, kjer živita še danes. Kot se spo-
minja, je svoji mami nekoč zatrdila, da ne bo nikoli 
živela v tem kraju, a usoda se je ravnala po starem 
pregovoru o zarečenem kruhu. In zdaj živi v Impo-
ljah, kjer ji je najlepše, zatrjuje Nada, in se ne bi pre-
selila nikamor drugam. Cvetje je počasi postalo njen 
način življenja: »Za vzgajanje rož moraš enostavno 
imeti veselje, a tudi voljo. Roža sama od sebe ne bo 
rastla, če pa ji boš nudil potrebno nego, bo lahko na 
tvojem vrtu nastal pravi cvetlični raj, ob katerem se 
bodo radi ustavljali mimoidoči in občudovali tvoje 
delo. In to je izjemen občutek.« Skrb za rože si z mo-
žem delita – on skrbi za rože na balkonih, Nada pa 
za vse ostale in za gnojenje, ko je to potrebno. Všeč 
so ji viseče pelargonije v vijoličasti in roza barvi, pa 
tudi ponosne krizanteme. Ko je slabe volje, steče v 
rastlinjak in takoj je življenje lepše. Zdaj, ko prihajajo 
mrzli dnevi, pa si bo čas krajšala tudi z mavčnimi 
ulitki, kjer bo tudi iz mavca delala svoje velike prija-
teljice: rože.

Velika izbira:
- rezanega cvetja in lončnic
- žalna dekoracija
- bogat darilni program

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

Od 22.11.2010 
največja izbira 

adventih venčkov 
in adventnih sveč!
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MARIJA HOČEVAR
Marija se je v Hudo Brezje priselila pred 24 leti z Velikega 
Trna. Doma je Marijin oče rad sadil in cepil vrtnice, zato je 
imela dober zgled že od malega. Tako je hkrati z grajenjem 
novega doma v sevniški občini Marija že poskrbela tudi za 
zasajanje rož, saj bi težko prenesla pogled na hišo in okolico 
brez cvetja. Pravi, da je počutje veliko boljše, če hišo obdajajo 
rože. »Kdor ima rad rože, ima pravzaprav rad vsa živa bitja,« 
opaža Marija. Pravi, da ima vsako leto zelo veliko rož, toliko, 
da jih sploh več ne šteje. »Všeč so mi prav vse rastline, vsaka 
izžareva poseben čar, energijo, a če bi že morala izbirati, bi za 
najljubše izbrala bršljanke, izmed barv pa tisto, ki je med br-
šljankami najbolj pogosta – rdečo,« pojasni Marija in ob tem 
še pove, da vse rože, razen surfinij, razmnoži sama. Ravno 

zato, ker sama dela potaknjence, se ji zdi, 
da svoje rože še toliko bolj ceni. Lahko bi 
še rekli, da rastline pri Hočevarjevih rastejo 
ob glasbi, saj hčerka igra harmoniko, sin pa 
kitaro in bariton: »Ja,« se zasmeji Marija, 
»gotovo tudi glasba pomaga, saj je v glasbi 
res veliko ljubezni.« Morda pa bo to kakšna 
uporabna skrivnost za bujno cvetenje?

NAtAšA KOREN
Nataša je s svojo 
roza-modro pra-
vljico v kraju Ga-
brje pri Tržišču 
začela prav spon-
tano, po tem, ko 
je mlada družina 
svojo novo hišo 
odela v modro 
preobleko. »Že-
lela sem si malo 
drugačno fasado 
hiše, na modro 
pa lepo pristaja 
rozasta barva. Si-
cer pa imam rada 
najrazličnejše od-
tenke,« nam je 
zaupala mamica 

eno leto stare punčke Ingrid. »Seveda, enoletni otrok 
zahteva svojo mero pozornosti in seveda kar nekaj 
časa, a za rastline ga jaz vseeno vedno najdem. Sploh 
pa je skrb za naš balkon pravo ekipno delo: jaz izbe-
rem cvetje, z mami ga posadiva, nato pa ga vsi skupaj 
zalivamo. In seveda nam je vsem lepo ob pogledu 
na bujno cvetenje!« Domača hiša pa je tudi znotraj 
polna rastlinja, tako da Nataša kar težko najde prosto 
polico za nove pridobitve: »Če imaš cvetje rad, ti ta 
skrb pač ni v breme. Če v hiši in na balkonu ni cvetja, 
se mi zdi, kot da v hiši manjka življenja, manjka igri-
vosti. Rože so postale del mene že zgodaj in upam, 
da bo tako vedno ostalo.« Nataša, ki kot najljubši le-
tni čas hitro izbere rdeče-rumeno toplo jesen, tako že 
komaj čaka, da njen balkon drugo leto znova zacveti.

MARJANA SINtIČ in ROMAN NARAglAV
Marjana in Roman živita na Gorenjem Pijavškem v hiši, ki je malo odmaknjena od ostalega naselja. Svoj vrt sta prijavila 
skupaj, ker je plod skupnega dela. V tem miru se je ideja o vrtu rojevala postopoma, korak po korak. »Navajeni smo ži-
veti z naravo, tako da je tudi ureditev tega kotička prišla zelo preprosto v misli,« je pojasnila Marjana, ki se je k Romanu, 

po poklicu mizarju, priselila iz okolice Podbočja. 
V 12 letih, kolikor že živita tu, se je njun vrt kar 
spreminjal, na robu pa je opaziti tudi majhen skal-
njak, ki ga ureja simpatični osnovnošolec Gašper. 
Če bi izbirala, bi kot najljubšo rastlino izbrala ja-
vor, daleč pa ne bi zaostajal rododendron. »Rdeča 
je najina najljubša barva,« pove Roman in opiše, 
da se v to željeno sliko lepo skladajo rdeči javorji 
in rdeče vrtnice, vsaka rastlina ob svojem času. 
Za skladno hišo in okolico ju še čaka nadaljnje 
delo, a se ga ne branita, pove Roman: »Prostor 
nam omogoča, da si ga uredimo po svoje. Vrt kot 
sprostitev pa je gotovo dobra ideja za marsiko-
ga.« Sin Gašper pa nam veselo pokima in smejoč 
steče preverit, ali je na njegovem koščku vrta vse, 
kot mora biti. 

JOžIcA HRIbAR
Na Rudarski cesti na Senovem, kjer se je nekdaj 
razprostiral pisan gozd, živi Jožica, nasmejana in 
energična upokojenka. Izkusila je življenje v bloku, 
a odkar z možem živi v hiši, okoli katere ima ze-
mljo, ki jo lahko obdeluje po svojih željah, je pose-
bej srečna. Jožica si je uredila dva skalnjaka, cvetje 
in zelenje pa je zasadila tudi ob trati, ob vrtni utici, 
škarpi, na okenskih policah, po balkonih ... Pravi, 
da moža včasih ujezi, ko se mora pri košnji nenehno 
izogibati novim rožam, a kljub temu je tudi njemu 
prijetno ob pogledu na cvetočo okolico. »V svoje 
dehteče ljubljenke vlagam veliko truda in časa, a ko 
vidim rezultat tega, je vse poplačano,« pove Jožica 

in doda, da je za urejanje vrta po-
trebno imeti tudi kanček domi-
šljije. Ideje nabira med potovanji 
po bližnjih in daljnih krajih, pa v 
arboretumih, kamor se, kot vsak 
ljubitelj vrtnarjenja, zelo rada 
odpravi. Že kot otrok je najraje 
risala rože in naravo – to tema-
tiko pa zdaj prenaša na gobeline 
in tapiserijo, katerim se poleg 
petja v pevskem zboru posveča 
v prostem času. »Iz narave vre 
posebna energija in ljubezen, a to 
ji moramo tudi vračati, saj je na-
rava kot človek: kolikor ji bomo 
dajali, toliko bomo od nje tudi 
prejemali,« nam zaupa Jožica.
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OBČINSKI SVET RADEČE
(zadaj od leve proti desni): Franc Kadunc, Tomaž Režun, Rado Mrežar, Janez Prešiček, Miran Prnaver, Mirko Florjanc, Jožef Petauer, Janez Renko, Zoran Čulk in župan Matjaž Han; 

(spredaj od leve proti desni): Marija Imperl, Damjana Petavar Dobovšek, Helena Bregar Šramel, Rafaela Pintarič, Alenka Bervar in Andreja Burkelc Klajn; manjka Peter Mlakar

OBČINSKI SVET BISTRICA OB SOTLI
(od leve proti desni): Simon Rogina, Jože Kralj, Bojan Pregrad, Marjan Fendre, Metka Hudina, Jožef Pregrad in Simon Narat 

OBČINSKI SVET KRŠKO
(po abecednem vrstnem redu): Vlado Bezjak, Miro Čelan, Vesna Češek, Jože Dular, Vlado Grahovac, Vladimir Hriberšek, Moran Jurkovič, Alojz Kerin, Julijan Kerin, Silvo Krošelj, 
David Imperl, Franc Lekše, Alojz Marolt, Jožica Mikulanc, Primož Novak, Damjan Obradovič, Stane Pajk, Miran Pavlič, Anton Petrovič, Boštjan Pirc, Ana Somrak, Cvetko Sršen, 

Aleš Suša, Ivan Umek, Ivan Urbanč, Zdravko Urbanč, Rajmund Veber, Mirela Zalokar, Jure Zlobko, Peter Žigante; župan Franc Bogovič
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OBČINSKI SVET BREŽICE
(po abecednem vrstnem redu): Katja Barbič, Patricia Čular, Mitja Držanič, Marko Hercigonja, Stanislav Ilc, Franc Jurečič, Franc Kelher, Vladimira Kežman, Anton Kmetič, Bojan Kos, 

Janez Kostanjšek, Ivan Kostevc, Rajka Križanac, Franc Les, Ivanka Medvešček, Tatjana Močan, Željko Nikezič, Miran Omerzel, Mitja Oštrbenk, Jurij Pezdirc, Ivan Pondelak, 
Davor Račič, Irena Rudman, Peter Skrivalnik, Dragotin Sotler, Mira Šuler, Darko Udovič, Franc Urek, Andrej Vizjak, Marijan Žibert; župan Ivan Molan

OBČINSKI SVET KOSTANJEVICA NA KRKI
(od leve proti desni): Robert Zagorc, Gorazd Šošter, Aleš Kegljevič, Andrej Rajar, Rajko Kučič, Jožica Lešnjak, župan Mojmir Pustoslemšek, 

Melita Skušek, Ladko Petretič, Franc Gramc in Franc Štokar

OBČINSKI SVET SEVNICA
(po abecednem vrstnem redu): Božidar Beci, Irena Dobnik (manjka na fotografiji), Breda Drenek Sotošek, Stanislav Erman, Jože Gorišek, Božidar Groboljšek, Jože Imperl, 
Janoš Janc, Rado Kostrevc, Drago Krošelj, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Dušan Močnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Janez Podlesnik, Maksimilijan Redenšek, Jožef Roštohar, 

Gregor Simončič, Hermina Šantej, Štefan Teraž, Zvonko Tuhtar, Alojz Zalašček, Jožef Žnidarič, Jože Županc; župan Srečko Ocvirk
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Spoštovane občanke in občani občine Sevnica, spoštovani župan, 
spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Redke slovenske občine se ponašajo s tako pestro in bogato 
zgodovino, kot je zgodovina vaše občine, zato ste lahko 

občanke in občani občine Sevnice nanjo upravičeno ponosni. 
Še posebej pa ste lahko ponosni na dejstvo, 

da občinski praznik vaše občine časti dogodke iz časa 
druge svetovne vojne; dogodke, v katerih sta se pokazala neizmeren 

pogum in čut za pravičnost vaših staršev, starih staršev, prednikov.

Sodelovanje občin Sevnica in Radeče je bilo tekom zgodovine 
in tudi v času dogodkov, ki jih slavite z občinskim praznikom, 

plodovito in razvojno usmerjeno, za kar se vam iskreno 
zahvaljujemo. V Radečah smo trdno prepričani, 

da bo naša skupna razvojna pot v okviru regije Posavje tudi v 
prihodnje posejana s številnimi uspehi.

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam tako iskreno 
čestitamo ter želimo obilo uspeha 

v snovanju uspešnega gospodarskega, družbenega 
in kulturnega življenja v občini Sevnica tudi v prihodnje.

župan občine Radeče Matjaž Han s sodelavci

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitam vsem občankam 

in občanom občine Sevnica!

Praznovanje občinskega praznika je priložnost 
za pregled opravljenega dela in druženje 

občanov na številnih prireditvah ob občinskem 
prazniku, zato vam želim prijetno praznovanje 

in uresničitev vseh zastavljenih ciljev. Prepričan 
sem, da bomo z dobrim sodelovanjem in 

krepitvijo medsebojnih odnosov skupaj 
ustvarjali boljšo prihodnost v naših občinah in v 

naši skupni regiji Posavje.  

Naj vas uspeh spremlja na vseh področjih 
tudi v prihodnje! 

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

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

Ob praznovanju občinskega praznika 
vam iskreno čestitamo. 

V radosti polnem jesenskem času, ko je čas za 
spravilo plodov narave in oceno letine, praznujete 

občinski praznik, ob katerem vam želimo mnogo 
uspehov pri načrtovanih ciljih ter veliko vitalnih in 

smelih odločitev v dobro prihajajočih letin za vse 
občane in občanke. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo 
takšnih načrtov in prizadevanj, ki bodo pomagali 

ustvariti pogoje za kakovostno in prijetno življenje v 
občini in regiji, v kateri skupaj živimo.

Franc Bogovič,
župan občine Krško s sodelavci

Spoštovane Sevničanke in Sevničani!

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

Iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku!

Župan občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek s sodelavci

Ob občinskem prazniku vam iskreno čestitamo
in želimo lepe ter vesele novembrske dni.

 
Naj bodo praznični dnevi 

polni zadovoljstva ob doseženih uspehih 
in medsebojnega razumevanja 

ter priložnost za prijetna druženja 
in snovanja novih ciljev 

za uspešno prehojene poti tudi v bodoče.
 
 
 

Franjo Debelak, 
župan občine Bistrica ob Sotli s sodelavci

Občina	Sevnica	praznuje
Vsak dan v življenju je praznik, ko se lahko prebudimo v novo jutro, v nov dan. V mesecu novembru bo praznično v ob-
čini Sevnica, saj le-ta praznuje svoj občinski praznik v spomin na osvoboditev petih vodilnih krajevnih funkcionarjev 
Osvobodilne fronte, ki jih je 12. novembra 1941 iz sevniškega zapora rešil s skupino partizanov komandir brežiške čete 
Dušan Kveder Tomaž. V spomin na to pogumno dejanje bo potekala v petkovem dopoldnevu svečana položitev venca 
k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici in k spomeniku padlim žrtvam NOB v Sevnici ter nato v kulturni dvorani 
seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica. 

Slovesen zaključek številnih prireditev ob občinskem prazniku, ki so se že pričele v prvih novembrskih dneh po celo-
tni občini in bodo potekale skozi ves mesec, bo 26. novembra ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica z osrednjo prire-
ditvijo ob prazniku občine Sevnica. Na njej bodo podelili tudi priznanja zaslužnim občanom, društvom in podjetjem.  

Občanom in občankam občine Sevnice ob občinskem prazniku voščimo vse najboljše tudi iz uredništva Posavskega ob-
zornika in spletnega portala www.posavje.info.
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Fric S
ilva s.p., Trg S

vobode 3, S
evnica

Cvetličarna “Silva”, Trg Svobode 3, Sevnica, tel.: 07 81 627 60
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 7.00 do 18.00 ure, 

sobota od 7.00 do 14.00 ure,  nedelja od 8.00 do 11.00 ure

MC cvetlični butik Boštanj, tel.: 07 81 49 330
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 8.00 do 20.00 ure, 
sobota od 8.00 do 17.00 ure, nedelja od 8.00 do 12.00

Cvetlični butik Radeče, Ul. Milana Majcna 3, Radeče, tel.: 03 56 883 88
Odpiralni čas: od pon. do pet. od 7.00 do 18.00 ure, 

sobota od 7.00 do 13.00 ure, nedelja zaprto
Vabljeni tudi na vrtnarijo Fric&Ramovš, Ribniki, Sevnica!

Akcija:
Sadike vrtnic

 Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica

Siliko je med največjimi proizvajalci gumi-tehničnih 
izdelkov v Sloveniji, z lastnim razvojem in konstruk-
cijo orodij za brizganje gume ter lastno orodjarno.
Zaradi hitre rasti podjetja dajemo velik poudarek 
pridobivanju mladih, ambicioznih in visoko strokov-
no usposobljenih sodelavcev, ki delo opravljajo z 
veseljem in predanostjo in v skladu s cilji in strategi-
jo podjetja.

Vabljeni vsi, ki želite ustvarjati 
v prijetnem in stimulativnem okolju.

Vsem občankam in občanom 
ter našim gostom iskreno čestitamo 

ob prazniku občine Sevnica.

Hotel Ajdovec Sevnica

Jože G
orišek s.p.,Trg svobode 1, S

evnica

Vsem občankam in občanom 
iskrene čestitke
ob prazniku občine Sevnica.

Izvajanje investicijske dejavnosti

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

voščimo vse dobro
in želimo prijetno praznovanje 
ter druženje v prazničnih dneh.

Infra d.o.o., 
Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem

Dimnikarstvo Ana Jelančić s.p.
Ribniki 12, Sevnica, Tel.: 07 816 20 60
PE Krško, Tel.: 07 492 05 90
PE Brežice, Tel.: 07 496 61 30

www.dimnikarstvo-jelancic.informacija.net

Preprečite požar in poskrbite, da bodo vaše 
kurilne naprave pregledane in očiščene!

Čestitamo ob občinskem prazniku

tel.: 07 816 33 62

Trgovina
tel.: 07 816 33 64

BOWLING
ODPRTO

PON – ČET: 15.00 – 24.00
PET – SOB: 13.00 – 01.00

NED: 13.00 – 22.00

Tel.: 07 816 33 60

KAVARNA DESETKA

Pridružujemo se voščilom ob prazniku občine Sevnica in želimo dobro zabavo!

S
av

a 
av

to
 S

ev
ni

ca
 d

.o
.o

., 
 

 D
ol

. B
oš

ta
nj

 6
0 

A
, B

oš
ta

nj

Občankam in občanom ter poslovnim partnerjem 
čestitamo ob našem prazniku 

in želimo prijetno praznovanje 
ter uspešen razvoj občine tudi v prihodnje.

 
Kolektiv Gradnje d.o.o. Boštanj

Dolenji Boštanj 138
8294 Boštanj
e-pošta: info@gradnje.si

tel.: ++386 (0)  7 81-49-758
fax.: ++386 (0)  7 81-49-759
GSM: ++386 (0) 41/612-752

Čestitamo ob prazniku!
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Četrtek, 11. novembra 2010,
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

• Pot na Nordkap - potopisno predavanje Vinka Šeška
Knjižnica Sevnica

Petek, 12. novembra 2010,
od 7. do 17. ure start in cilj na Glavnem trgu v Sevnici
• Od zore do mraka - kolesarjenje po občini Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica

ob 9. uri na Glavnem trgu v Sevnici
• Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v 

Sevnici
Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor 

Sevnica

ob 9.30 uri na Trgu svobode v Sevnici
• Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB v 

Sevnici
Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor 

Sevnica

ob 10. uri v Gasilskem domu Sevnica
• Seja občinske organizacije Združenja borcev za 

vrednote NOB Sevnica 
Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor 

Sevnica

Sobota, 13. novembra 2010,
od 8. do 11. ure v prostorih Osnovne šole Tržišče

• Ustvarjamo v delavnicah - dan odprtih vrat
Osnovna šola Tržišče

ob 9. uri v dvorani Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
• Nogometni turnir za prehodni pokal občine Sevnica

Nogometni klub Sevnica

ob 9.30 uri v Športnem domu Sevnica
• Hitropotezni šahovski turnir za pokal Milana Majcna

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

ob 10. uri v Kulturni dvorani Sevnica
• Srečanje izgnancev občine Sevnica

KOO DIS 1941 – 1945

ob 11.11 uri pri pletenki v Tržišču 
• Martinov pohod

Turistično društvo Tržišče

od 13. do 18. ure v Športnem domu Sevnica
• Kvalifikacijsko-rating tekmovanje v standardnih in 

latinsko ameriških plesih
Plesni klub Lukec

Nedelja, 14. novembra 2010,
ob 16. uri v Športnem domu Sevnica

• Martinov koncert 
Društvo narodnozabavnih ansamblov

Ponedeljek, 15. novembra 2010 
do petka 19. novembra 2010,

od 10. do 17. ure v Trubarjevem domu upokojencev Loka 
pri Zidanem mostu

• Dnevi odprtih vrat z razstavo izdelkov stanovalcev doma 
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu

Ponedeljek, 15. novembra 2010
od 9. do 14. ure v Domu upokojencev Sevnica

• Skupaj bogatimo življenje - otvoritev razstave izdelkov 
Dom upokojencev Sevnica

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
• Bralni krožek za odrasle - uvodno srečanje udeležencev 

Knjižnica Sevnica

Torek, 16. novembra 2010,
od 9. do 14. ure v Domu upokojencev Sevnica

• Skupaj bogatimo življenje - medgeneracijsko 
sodelovanje z glasbeno šolo Sevnica 

Dom upokojencev Sevnica

ob 11. uri v poročni dvorani na Gradu Sevnica
• Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku

Občina Sevnica

Sreda, 17. novembra 2010,
od 9. do 14. ure v Domu upokojencev Sevnica

• Skupaj bogatimo življenje - medgeneracijsko 
sodelovanje s prostovoljci 

Dom upokojencev Sevnica

ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica
• Srečanje delavcev v vzgoji in izobraževanju

Aktiv ravnateljev Glasbene šole in osnovnih šol sevniške 
občine

Četrtek, 18. novembra 2010,
od 9. do 14. ure v domu upokojencev Sevnica

• Skupaj bogatimo življenje - medgeneracijsko 
sodelovanje z VVO Ciciban Sevnica 

Dom upokojencev Sevnica

ob 19.30. uri v Kulturni dvorani Sevnica
• Fotr - monokomedija v izvedbi SITI Teater BTC in Kreker

JSKD OI Sevnica

Petek, 19. novembra 2010,
ob 16. uri na sevniškem grajskem pobočju

• Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti - zasaditev 
sevniške voščenke

Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 16.30 uri na Gradu Sevnica
• Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti - lutkovna 

predstava, v izvedbi Grajskega lutkovnega gledališča
Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 17. uri na Gradu Sevnica
• Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti - odprtje 
razstave likovnih izdelkov predšolskih, osnovnošolskih, 

srednješolskih otrok iz občine Sevnica, s kulturnim 
programom Glasbene šole Sevnica

Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 18. uri v Kulturni dvorani na Blanci
• Blanška razglednica -  kulturno družabna prireditev

KD Godba Blaški vinogradniki

Sobota, 20. novembra 2010,
ob 19.30 uri v Domu krajanov na Razborju

• Zdravice, napitnice in pesmi o vinu - samostojni 
celovečerni koncert moške vokalne skupine Fantje z 

Razborja
KŠTD Razbor

Nedelja, 21. novembra 2010,
ob 10. uri v Športni dvorani Sevnica

• Občinski nogometni pokal
Športna zveza Sevnica

Ponedeljek, 22. novembra 2010 
do petka, 26. novembra 2010

od 8. do 14. ure v Varstveno delovnem centru Sevnica
• Teden odprtih vrat

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

Ponedeljek, 22. novembra 2010
ob 10. uri v Knjižnici Krmelj

• Pravljična urica babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra… 
- predstava za otroke v izvedbi lutkovnega gledališča 

Unikat
Knjižnica Sevnica

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica
• Pravljična urica babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra… 

- predstava za otroke v izvedbi lutkovnega gledališča 
Unikat

Knjižnica Sevnica

Sreda, 24. novembra 2010,
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

• Valvasor v Sevnici - predstavitev prevoda Časti in Slave 
Vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja

Knjižnica Sevnica

Četrtek, 25. novembra 2010,
ob 16. uri na Vrhu pri Boštanju

• Predaja namenu posodobljene in rekonstruirane ceste 
Vrh – Grahovica

Krajevna skupnost Boštanj, Vaški odbor Vrh

Ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
• Petinšestdeset let pod svobodnim soncem  

- literarni večer
Društvo upokojencev Sevnica

Petek, 26. novembra 2010,
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica

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

Občina Sevnica

Sobota, 27. novembra 2010,
ob 16. uri v Športnem domu Sevnica
• Pozdrav Sevnici - nastop mažoretk 

Društvo Trg Sevnica

ob 18. uri na Gradu Sevnica
• Srečanje Sevničanov, ki uspešno delujejo zunaj 

sevniškega okolja
Občina Sevnica

ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Sevnica
• Koncert učiteljev glasbene šole Sevnica

Glasbena šola Sevnica  

Torek, 30. novembra 2010,
od 15. do 18. ure v prostorih spodnje šole Tržišče

• Bazar - ponudba izdelkov z namenom zbiranja sredstev 
za šolski sklad

Osnovna šola Tržišče

VLJUDNO VABLJENI!

Vsem našim učencem, 
njihovim staršem in drugim občanom 

čestitamo ob prazniku občine Sevnica ter 
želimo veliko šolskih in osebnih uspehov.

ŠC Krško - Sevnica
SREDNJA ŠOLA SEVNICA, 

Savska cesta 2, Sevnica

PRIREDITVE	OB	PRAZNIKU	
OBČINE	SEVNICA	2010

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

"Naključje je največji romanopisec" (Honore de Balzac)

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku občine Sevnica,

obiskovalcem  želimo prijetno počutje v knjižnici,
bralkam in bralcem pa obilo dobrih knjig.

Vse, ki še niste člani naše knjižnice, vabimo 
k brezplačnemu vpisu za obdobje 1 leta

v tednu brezplačnega vpisa 
od ponedeljka, 15. novembra, 
do sobote, 20. novembra 2010

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

Kolektiv Knjižnice Sevnica
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Spoštovane občanke in občani!
Ob prazniku občine Sevnica, 12. novembru, vam 
iskreno čestitam. Želim, da bi bili praznični dnevi 
čas veselja ob naših skupnih dosežkih ter vzpod-
buda za nove razvojne ideje in načrte.

Zahvaljujem se svetnicam in svetnikom, sode-
lavkam in sodelavcem občinske uprave ter vsem 
vam, spoštovane občanke in občani, ki preko kra-
jevnih skupnosti, podjetij, organizacij, zavodov in 

društev prispevate k ustvarjanju skupnega dobra ter lepše prihodno-
sti naše občine. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem, 
zaupanjem in strpnostjo bomo uspešno nadaljevali in uresničevali ra-
zvoj naše občine.

Zahvaljujem se  vsem, ki ste z organizacijo prireditev počastili praznič-
ne dni, ter s tem prispevali k lepšemu vzdušju in povezanosti občank in 
občanov občine Sevnica.

S spoštovanjem,
 Srečko OCVIRK,
 župan občine Sevnica, s sodelavci

Usposabljanje	v	okviru	
mehanizma	civilne	zaščite
V Termah Tuhelj na Hrvaškem je v času od 16. do 20. okto-
bra potekal prvi od petih tečajev za vodje modulov, njihove 
namestnike in osebe za zveze, ki so jih države članice regi-
strirale pri Evropski komisiji. 

Tečaja se je udeležilo 20 strokovnjakov iz evropskih držav. 
Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bila na 
javnem razpisu skupaj z nemško Službo za tehnično pomoč 
in hrvaško državno upravo za zaščito in reševanje ponovno 

izbrana za izvedbo petih izobraževalnih tečajev za module 
v okviru Mehanizma skupnosti za civilno zaščito v letu 2010 
in 2011. Slovenija tokrat drugič sodeluje pri izvedbi usposa-
bljanj v okviru Mehanizma civilne zaščite. V sklopu tečaja je 
bila izvedena tudi štabna vaja s tematiko potresa v ljubljan-
ski regiji in poplav v regiji Posavje, zato so se tečaja aktivno 
udeležili tudi predstavniki Regijskega štaba Civilne zaščite 
in predstavniki občinskih štabov, poleg njih pa še poveljniki 
Gasilskih zvez v Posavju. S sodelovanjem pri pripravi in iz-
vedbi štabnih vaj v letih 2010 in 2011 ima Uprava za zaščito 
in reševanje priložnost, da potrdi kakovost in znanje pri or-
ganiziranju dogodkov na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in utrdi svoj položaj v evropskem prosto-
ru. Poleg tega pa pri izvedbi tovrstnih usposabljanj slovenski 
strokovnjaki pridobijo nove izkušnje in obogatijo strokovno 
znanje še z mednarodno komponento.

Udeleženci usposabljanja  v okviru Mehanizma civilne 
zaščite (Vir: foto arhiv Občine)

Obnova	fresk	v	Lutrovski	kleti
V Lutrovski kle-
ti trenutno pote-
ka obnova fresk v 
prezbiteriju. Freske 
so bile ustvarjene v 
16. stoletju, stro-
kovnjaki pa ugota-
vljajo, da je tehnika 
njihovega nastanka 
edinstvena v sloven-
skem prostoru. Fre-
ske so kljub obnovi 
v 60. letih prejšnje-

ga stoletja močno načete, zato so nujni konservatorsko re-
stavratorski posegi, obenem pa tudi primerna ureditev pro-
stora z odvodnjavanjem, zračenjem in sanacijo ometa, ki bo 
omogočala ohranitev obnovljenih del. Restavratorski center, 
ki je izvajalec del, s koncem oktobra zaključuje svoje delo, 
saj zaradi nizkih temperatur v času zime restavriranje ne bo 
mogoče. Dela se bodo nadaljevala v spomladanskih mesecih, 
predvidoma pa bodo potekala še vse naslednje leto. Celo-
tna vrednost investicije znaša 128.000 EUR, sredstva v višini 
64.000 EUR pa so bila pridobljena na javnem razpisu za iz-
bor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogrože-
nih najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine v Sloveniji.

Obnova fresk v Lutrovski kleti (Vir: 
foto arhiv Občine)

Načrtovanje	novega	vrtca	v	
Krmelju
V Krmelju se je v zadnjih treh letih zelo povečal vpis otrok 
v vrtec. Občina Sevnica se je zato odločila, da bo zgradi-
la nov vrtec s 6 oddelki pri OŠ Krmelj. Investicijo bo obči-
na prijavila na razpis za pridobivanje sredstev iz regionalnih 
spodbud, kjer se pričakuje 80 % upravičenih stroškov. Celo-
tna vrednost investicije je 1,3 mio EUR, od tega bo država 
prispevala dober milijon EUR. Projektno dokumentacijo je 
pripravilo podjetje Savaprojekt iz Krškega. Gradbeno dovo-
ljenje je bilo izdano 28. oktobra, ko je tudi rok za oddajo 
vloge na razpis. Skladno s terminskim planom Občina priča-
kuje pozitiven sklep do konca leta. Gradnja se bo predvido-
ma pričela v začetku leta 2011 in bo končana predvidoma 
do septembra 2011. 

Preventivne	akcije	za	
spodbujanje	varnosti	v	prometu
V jesenskem času se kar vrstijo preventivne akcije za osve-
ščanje in spodbujanje varnosti v cestnem prometu. V septem-
bru je bila zelo dobro sprejeta preventivna akcija ̋ Nasmehni 
se smešku˝, kjer je okoli 340 otrok s svojimi vzgojiteljica-
mi spoznavalo pravila parkiranja osebnih in tovornih vozil na 
parkiriščih po občini Sevnica. S »Smeškom« so nagradili vozni-
ke, ki so omogočili nemoten prehod najbolj ogroženi skupini 
pešcev, s »Kiskom« pa voznika opozorili na svojo prisotnost, 
da v drugo parkira bolje. Tovrstna akcija se je izvedla drugo 
leto, kar so otroci tudi občutili na terenu, saj so jih mimoido-
či sprejeli pozitivno in z odobravanjem. V naslednjem tednu 
se predvideva vsakoletna preventivna akcija ˝Brezhibno vo-
zilo je varno vozilo˝, kjer bomo skupaj s posavskimi sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Združenjem šo-
ferjev in avtomehanikov Krško ter Policijo na določenih me-
stih pregledovali brezhibnost vozil in njihovo pripravljenost 
na zimske razmere. Prav tako bomo letos sodelovali v pre-
ventivni akciji "Pešec - Bodi previden", katere namen je opo-
zoriti pešce na uporabo kresničk in drugih odsevnih teles, ki 
zagotavljajo večjo varnost v cestnem prometu.

Sanacija	infrastrukture	
Dolnje	Brezovo	in	lokalne	
ceste	Grahovica	–	Vrh	nad	
Boštanjem
Občina Sevnica je s Službo vlade RS za lokalno samoupra-
vo in regionalno politiko podpisala dve pogodbi o sofinanci-
ranju projektov, in sicer za projekt Sanacija infrastrukture 
Dolnje Brezovo ter za projekt Sanacija lokalne ceste Graho-
vica - Vrh nad Boštanjem. Služba vlade RS za lokalno samo-

upravo in regionalno politiko bo sofinancirale oba projekta v 
višini 80% investicije. Projekt Sanacija lokalne ceste Graho-
vica - Vrh nad Boštanjem se odvija na 830 m dolgem odse-
ku lokalne ceste. Rekonstrukcija navedenega odseka zajema 
preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj ter odvodnjavanje. 
Projekt Sanacija infrastrukture Dolnje Brezovo zajema izgra-
dnjo pločnikov in sanacijo spremljevalne infrastrukture v na-
selju Dolnje Brezovo v dolžini 235 m. Za oba projekta je bil 
že uspešno izbran izvajale del, ki je po uvedbi v delo pričel 
z gradbenimi deli.

Lokalna cesta Grahovica – Vrh nad Boštanjem (Vir: foto 
arhiv Občine)

Ustanovitev	posvetovalnice	za	
starše	in	otroke
Regionalna razvojna agencija je organizirala sestanek z vsemi 
posavskimi občinami na temo ustanovitev Posvetovalnice za 
starše in otroke. Glede na to, da se večina posavskih izobra-
ževalnih institucij srečuje s problematiko obravnave otrok  z 
razvojnimi motnjami in da ni strokovnjakov, ki bi reševali te 
probleme, je bila dana pobuda, da se pristopi k ustanovitvi po-
svetovalnice za starše in otroke. S strani razvojne ambulante 
Krško in Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško je bila pred-
stavljena statistična analiza potreb otrok z motnjami v razvo-
ju. Vse zainteresirane občine so pregledale in posredovale to 
analizo pristojnim institucijam. Večina institucij podpira pre-
dlog, da se posvetovalnica ustanovi pri razvojni ambulanti Kr-
ško, saj so čakalne dobe za obravnavo otrok v večjih centrih, 
kot sta Novo mesto in Ljubljana, predolge in ne dovolj pogo-
ste. O sami organizaciji in financiranju posvetovalnice pa se 
bodo občine opredelile na naslednjem sestanku.

Javni	razpis	za	izbor	
programov	javnih	del	v	RS	za	
leto	2011
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v Uradnem li-
stu objavil Javni razpis za izbor programov javnih del v Re-
publiki Sloveniji za leto 2011. V prostorih sejne sobe  Obči-
ne Krško je sledila predstavitev navedenega razpisa, katere 
se je udeležila tudi predstavnica Občine Sevnica. Na jav-
ni razpis za izbor programov javnih del se lahko prijavijo 
le neprofitni delodajalci in organizacije za izvajanje social-
novarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, 
komunalnih, kmetijskih in drugih programov, katerih cilj ni 
pridobivanje dobička in s katerimi na trgu na povzročajo ne-
lojalne konkurence. Prvi rok za predložitev vlog na razpis je 
17. november 2010.

Mednarodna	konferenca	
Logistika	v	kmetijstvu
Konec tedna je potekala mednarodna konferenca Logistika 
v kmetijstvu, ki jo organizirajo Občina Sevnica, Grm Novo 
mesto - Center biotehnike in turizma Novo mesto in Center 
za univerzitetne študije in raziskave v Krškem Fakultete za 

logistiko Univerze v Mariboru. Tema letošnje konference je 
bila samooskrba s hrano in udeleženci iz Slovenije in tujine 
so v sklopu le-te obiskali tudi Sevnico, kjer so si ogledali Aj-
dovski gradec, kmetijo Repovž v Šentjanžu, kmetijo Hrovat 
na Preski in potek delovnega procesa v Sadjarstvu Blanca.

Udeleženci mednarodne konference (Vir: KŠTM)

Na povabilo slovaškega župana Gejze Pischingerja in njiho-
vih pridelovalcev salam ter klobas je župan Srečko Ocvirk 
s sevniškimi salamarji obiskal mesto Nove Zamky. Na delov-
nem srečanju sta župana podpisala dogovor o prijateljskem 
povezovanju med mestoma Sevnica in Nove Zamky. Udeleži-
li pa so se tudi njihovega tradicionalnega Klobfesta, tekmo-
vanja v izdelovanju klobas.

Obisk	na	Slovaškem

Zbiranje	predlogov	za	člane	
nadzornega	odbora,	odborov	
in	komisij	občine	Sevnica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri 
občinskem svetu obvešča, da zbira predloge za člane nadzor-
nega odbora občine, odbore in komisije občinskega sveta ter 
člane drugih teles občine. Podrobnejše in pisne informacije o 
tem, kateri odbori in komisije se imenujejo, o pogojih kan-
didiranja in članstvu ter pristojnostih, lahko dobite na Obči-
ni Sevnica in na spletni strani občine in na Krajevnih skupno-
stih. Predlogi se vlagajo na obrazcu, ki ga dobite na spletni 
strani Občine Sevnica ali na sedežu občine. Predloge lahko 
pošljete na naslov: OBČINA SEVNICA, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 19 a, 8290 SEV-
NICA, najkasneje do srede, 17. novembra 2010.

Izbor	logotipa	sevniške	
voščenke
S koncem meseca oktobra se je zaključil nagradni natečaj za 
izdelavo logotipa Sevniške voščenke, ki ga je razpisal Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. V 
torek se je v prostorih KŠTM sestala posebna komisija v sestavi 
treh članic organizacijskega odbora, predstavnik KŠTM Sevni-
ca ter predstavnica Občine Sevnica. Komisija je ugotovila, da 
je od dveh prispelih vlog bila samo ena popolna. Zaradi slab-
šega odziva ter pomembnosti izbire logotipa se je odločila, da 
ne izbere nobene izmed njih, temveč ponovi nagradni nate-
čaj ter podaljša rok prijave do konec meseca februarja 2011.
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Občina Krško je v letu 2009 pristopila k izdelavi občinskega 
prostorskega načrta (OPN) za območje celotne občine. Gre 
za obsežen prostorski akt, s katerim se bodo, ob upošteva-
nju  državnih izhodišč, razvojnih potreb Občine in občanov 
določili pogoji za umeščanje posameznih ureditev v prostor. 
V oktobru 2010 sta Občina Krško in načrtovalec Savaprojekt, 
d.d.  pripravila osnutek OPN, ki je bil poslan Ministrstvu za 
okolje in prostor v predhodni pregled in potrditev. MOP je 
podal oceno, da je gradivo ustrezno za pridobivanje smernic. 
Glede na to bo načrtovalec, na podlagi pooblastila Občine Kr-
ško, pozval več kot 40 nosilcev urejanja prostora, da v roku 
30 dni od prejema poziva predložijo smernice za načrtova-
ne prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. 

Na osnovi pridobljenih smernic bomo lahko pripravili dopol-
njen osnutek občinskega prostorskega načrta ter okoljsko po-
ročilo, katera bosta javno razgrnjena.

V petek, 29. 10., je župan Franc Bogovič nagovoril hrva-
ške in slovenske etnologe in s tem uradno otvoril medna-
rodno konferenco z naslovom Kulturna dediščina industrij-
skih panog. Tokratno srečanje etnologov je na povabilo 
Mestnega muzeja Krško potekalo v Krškem.

Etnologi iz slovenskega in hrvaškega etnološkega društva so 
prvi dan posveta pričeli s predstavitvijo industrijske kultur-

ne dediščine v obeh državah, z obravnavo primerov z obeh 
strani meje. Tekom dneva so obravnavali še teme ohranja-
nja in revitalizacije industrijske kulturne dediščine ter vpliv 
žensk na industrijsko kulturno dediščino. Ob obravnavi sle-
dnje teme je bil v delovnem gradivu tudi članek kustosinje 
Mestnega muzeja Krško Alenke Černelič Krošelj o Josipini 
Hočevar kot gospodarstvenici in mecenki. Delovni dan so za-
okrožili s pogovorom o kulturni dediščini blagovnih znamk, 
kjer je bil obravnavan tudi članek zgodovinarke in sociolo-
ginje Irene Fürst, ki je predstavila delo trapistov v Rajhen-
burgu. Zaključek prvega konferenčnega dne je postregel s 
fotografskima razstavama Fotografiranje slovenske elektroe-
nergetike 2002-2010 avtorja Dušana Ježa in fotografsko raz-
stavo Josipa Pelikana z naslovom Arhitektura in industrija, 
ki jo je predstavil Muzej novejše zgodovine Celje.

V soboto so zbrani etnologi pozornost posvetili industrijski 
dediščini Posavja, v sklopu katere je bila organizirana stro-
kovna ekskurzija ogleda kompleksa nekdanje papirnice Vi-
dem, ki je v fazi razgradnje.

Obvestilo
Starše otrok, ki obiskujejo vrtec, obveščamo, da se izte-
ka rok za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca. Vlogo lah-
ko oddate na Občini Krško, oddelek za družbene dejavno-
sti, in v vrtcu do 15.11.2010. Informacije pri Jožici Gabrič 
na 498 12 83.

Občinska komisija je pripra-
vila poročilo o prijavljenih 
škodah oškodovancev v po-
plavah na objektih, v kme-
tijstvu, športnih objektih 
in na cestni infrastruktu-
ri. Ob poplavah med 16. in 
20. septembrom so nastali 
stroški intervencije v višini 
280.564,57 €.

Škodo na objektih, ki so za-
jemali kmetijske stavbe, 
poslovne stavbe, poslovno-
stanovanjske objekte, sta-
novanjske stavbe in druge 
stavbe, je prijavilo 40 od 70 
oškodovancev. Skupen zne-
sek prijavljene škode na 
stavbah znaša 128.619,34 €.

Prijavljena	škoda	po	poplavah	
med	16.	in	20.	septembrom
Občinska komisija za popis škode po poplavah v občini Krško je na podlagi oddanih prijav pripravila 
končno poročilo škode, ki znaša 2.468.341,64 €.

Prijavljena škoda v kmetij-
stvu zajema škodo v tekoči 
kmetijski proizvodnji, ško-
do na kmetijskih zemljiščih 
in škodo na živalih. Od 180 
obveščenih oškodovancev 
jih je škodo občinski komisiji 
prijavilo le 50, le-ta pa zna-
ša 568.557,00 €. V znesek ni 
vključena škoda nastala za-
radi plazov na kmetijskih ze-
mljiščih, kjer smo prejeli 8 
prijav, vendar bodo opravlje-
ni ogledi in podane strokovne 
usmeritve in pristopi k sana-
ciji. Ravno tako ni upošteva-
na škoda na travnikih. 

Škoda na občinskem premo-
ženju znaša 540.600,73 €, 

pri čemer povzročena ško-
da na športnih objektih zna-
ša 372.149,44 € in škoda na 
cestni infrastrukturi, ki zaje-
ma lokalne ceste, javne poti 
in gozdne ceste, 168.451,29 
€. Škoda povzročena s plazo-
vi v poročilu ni zajeta, kaj-
ti državi namenjeno poročilo 
tega ne predvideva. Do kon-
ca letošnjega leta bo Obči-
na Krško sanirala tri plazove, 
od skupno 15, iz občinskega 
proračuna.

Za škodo, ki so jo povzročili 
plazovi v občini Krško, popis 
še vedno poteka, v ta namen 
je Občina Krško angažirala 
tudi projektante. Ocena pov-

zročene škode zaradi plazov 
znaša 450.000,00 €.

Občina Krško je na podlagi 
priporočila Uprave za zašči-
to in reševanje opravila an-
keto za pridobitev podatkov 
o škodi na premičninah, le-
ta pa na podlagi ankete zna-
ša 500.000,00 €.

Razvidno je, da v povzroče-
no škodo na kmetijskih po-
vršinah niso vključeni trav-
niki, kar predstavlja velik 
delež pri končni oceni oziro-
ma razliko o prvi oceni ško-
de in končnem poročilu. Dru-
gi razlog pa je izredno nizek 
delež prijav občanov.

Izdelan	osnutek	občinskega	
prostorskega	načrta,	sledi	
pridobivanje	smernic

Mednarodna	konferenca	o	
vzporednicah	med	slovensko	
in	hrvaško	etnologijo

Župan Franc Bogovič na otvoritvi konference

PREDMETI PRODAJE
Predmeti prodaje so :
1. nepremičnina parc.št. 255/30 – pašnik v izmeri 12 68 

m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034 
k.o. Leskovec, 

2. nepremičnina parc.št. 255/31 – pašnik v izmeri 11 09 
m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1034 
k.o. Leskovec

3. stanovanje št. 1 v izmeri 48,85 m2 v objektu na naslovu 
Podbočje 64, Podbočje, ki stoji na parc. št. 2888, k.o. 
Podbočje. Za predmetno stanovanje še ni vzpostavlje-
na etažna lastnina.

4. poslovni prostor v pritličju desno v izmeri 45,75 m2 v 
poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Raka 40, Raka, 
ki je vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2842/3, 
k.o. Raka,

5. garaža v izmeri 15,52 m2 v objektu na naslovu Cesta kr-
ških žrtev 23, Krško, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem 
podvložku št. 2082/22, k.o. Krško.

Predmeti prodaje so v celoti v lasti Občine Krško. 

ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE
Javna dražba bo potekala dne 24.11.2010 z začetkom ob 
12.00 uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žr-
tev 14, Krško.

IZKLICNE CENE 
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo :
• za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna 

cena 37.406,00 EUR,
• za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna 

cena 32.715,50 EUR,
• za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 je izklicna 

cena 23.750,00 EUR,
• za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 je izklicna 

cena 47.500,00 EUR,
• za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna 

cena 9.500,00 EUR.

Pri predmetih prodaje pod zaporednimi številkami od 3, 4 
in 5 so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem 
delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkuplje-
nih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, 
napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremlje-
nostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti ce-
lotnega objekta.

Davek na dodano vrednost po stopnji 20 % za predmete pro-
daje pod zaporednimi številkami 1, 2 in 4 in davek na pro-
met nepremičnin po stopnji 2 % za predmeta prodaje pod 
zaporednima številkama 3 in 5, nista vključena v ceno in 
ju kupec plača poleg kupnine. 

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR.

PLAČILNI POGOJI 
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete 
prodaje, bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne 
dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine 
v roku 30 dni po prejetju računa oziroma podpisu pogodbe. 

Kupnina se plača na podračun EZR prodajalca, odprtega 
pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine 
v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
      
VIŠINA VARŠČINE
Dražitelji morajo do javne dražbe plačati varščino v viši-
ni 10 % od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na 
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 
011000100008197 in se pri plačilu varščine sklicevati na 
posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke 
predmeta prodaje in opis predmeta prodaje).

DRUGI POGOJI IN OGLED PREDMETOV PRODAJE
• na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, 

ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko po-
stanejo lastniki nepremičnin oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom,

• dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plača-
nih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v 
njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane),

• dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v 
zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja 
za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priloži-
ti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi ena-
kovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za 
slovenske pravne osebe),

• dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o pla-
čani varščini,

• če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo 
sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo 
vplačana varščina ostala prodajalcu, 

• uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo 
varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vr-
njene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

• dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izloče-
ni iz postopka,

• za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo 
izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

• obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim 
dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,

• župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem 
predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, posto-
pek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povr-
ne izkazane stroške,

• vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, 
vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec, 

• nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, 
zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb 
ne bodo upoštevane,

• kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem pred-
metu prodaje po plačilu celotne kupnine,

• ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi 
na sedežu Občine Krško, tel. 07 4981-279 in tel. 07 4981-
291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri 
ga. Janji Jordan in ga. Karmen Cvelbar Kastelic.

 Občina Krško   

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Ur. list RS, št. 14/2007) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), objavlja

JAVNO	DRAŽBO	ZA	ODPRODAJO	NEPREMIČNEGA	
PREMOŽENJA	OBČINE	KRŠKO
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V jesenskih dneh se je pričela obnova strehe na zgradbi Glas-
bene šole Brežice. Zamenjava dotrajane strehe in oken na 
podstrešju bo skupaj z dodatno izolacijo izboljšala energet-
sko učinkovitost stavbe, saj se bo zmanjšala izgubo energi-
je pri ogrevanju prostorov.

Investicija v vrednosti 60.000 evrov zajema dela obnove stre-
he – zamenjavo dotrajane strešne kritine, ojačitev izolacije, 
ureditev prezračevanja strehe in menjavo stavbnega pohištva 
(oken na podstrešju oz. frčadi). Poleg izboljšanja energetske 
učinkovitosti zgradbe z zagotovitvijo zmanjšane izgube ener-
gije pri ogrevanju prostorov bo z menjavo oken usklajen tudi 
zunanji videz stavbe, pri čemer Občina sledi smernicam Za-
voda za varstvo kulturne dediščine. Izvajalec del je na jav-
nem zbiranju ponudb izbrano podjetje KOP Brežice d.d., ki 
bo dela obnove zaključilo do konca leta 2010. Letos prido-
bljeni dodatni prostori Glasbene šole Brežice bodo po obno-
vi še bolje služili svojemu namenu. 

Podžupanja občine Brežice Patricia Čular je 3. novembra 
sprejela dijake Gimnazije Brežice in njihove vrstnike iz Mol-
davije, ki so bili na tednu mednarodne izmenjave. Podžu-
panja je gostom v večnamenski dvorani Mladinskega centra 
Brežice predstavila občino Brežice in njene posebnosti ter 

predstavnicama šole podarila knjigo o občini in Sloveniji. 
Skupina dijakov in dijakinj prihaja iz srednje šole iz glav-
nega mesta Moldavije Kišinjeva, v tednu mednarodne izme-
njave jih gostijo dijaki Gimnazije Brežice. Obe državi sta si 
v marsičem podobni – tako Slovenija kot Moldavija sta znani 
po pridelavi vina, obe pa med tradicionalna darila uvrščata 
sadje. Predstavnica moldavske šole se je za sprejem zahva-
lila podžupanji in dejala, da se tako kot slovenski dijaki tudi 
moldavski učijo veliko tujih jezikov. 
Podžupanja Patricia Čular je ob slovesu zaželela gostom pri-
jetno počutje v naših krajih in dejala, da upa, da se bodo 
nova prijateljstva ohranila tudi v prihodnje in da se bodo tudi 
kdaj pozneje vračali v Slovenijo. 

Na podlagi določil Pravilnika o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju inovativ-
ne dejavnosti (5.11.1998) in 33. člena Statuta Občina Brežice (Ur. list RS, št. 10/09)

r a z p i s u j e

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE 

NA PODROČJU INOVATIVNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

1.
Občina Brežice razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanj za dosežke na podro-
čju inovativne in raziskovalne dejavnosti v letu 2010. V skladu s pravilnikom iz tega na-
slova bosta podeljeni največ dve priznanji za obe področji.

2.
Priznanja se podeljujejo za:
• izume, tehnične izboljšave in predloge, ki so preizkušeni v praksi, prinašajo tehnične in 

ekonomske učinke ter prispevajo k produktivnosti dela,
• raziskovalna dela, predloge, ki prinašajo nove ideje pomembne za vzpodbujanje pogla-

bljanja in razširjanja znanja,
• izvirna dela, ki še niso preizkušena v praksi in ni mogoče ugotavljati ekonomskih učinkov.

3.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo poslovodni in drugi organi gospodarskih družb, 
organizacij in zavodov, strokovna društva, zveze društev in združenja ter posamezniki.

4.
Predlogom za priznanja je potrebno priložiti:
1. osnovne podatke kandidata: ime in priimek, naslov, zaposlitev, davčna in matična šte-

vilka, številka TRR, zaposlitev in izobrazba ter kratek opis predlaganega dela,
2. za inovacije s tehničnega področja: dokazilo o registraciji patenta oz., če gre za izbolj-

šavo lastnega izdelka, potrdilo neke druge neodvisne institucije iz te panoge o izvirno-
sti oz. uporabnosti, 

3. za predloge iz ostalih področij: mnenje in ocena recenzenta, ki ne izhaja iz iste sredi-
ne kot predlagatelj in kandidat (mentor ne more biti recenzent),

4. dokazilo oz. recenzija morata dokazovati, da gre resnično za inovacijo, ki je na trgu ne 
ponuja noben drug proizvajalec,

5. strokovno utemeljitev predlagatelja o pomembnosti predlaganega dela,
6. razlogi za začetek in kratek opis poteka nastanka predloženega dela.

Utemeljitev predloga naj ne bo le informacija o inovaciji ali raziskovalnem dosežku, pač 
pa utemeljitev kandidatovega dela oziroma njegove zasluge za inovacijo ali raziskoval-
ni dosežek. Pričakujemo podatke o uporabnosti in trženju izdelkov, ki so rezultat inova-
cij oziroma raziskovalnega dela.

5.
Predloge za priznanja za dosežke na področju inovativne in raziskovalne dejavnosti za 
leto 2010 pošljite na naslov: OBČINA BREŽICE, Oddelek za družbene dejavnosti, p.p. 
132, 8250 Brežice, z oznako »Predlogi za inovacije – Ne odpiraj«, oz. oddajte v spreje-
mni pisarni občine Brežice najkasneje do 2.12.2010 do 11. ure. Pošiljke oddane po pošti 
morajo biti oddane na pošto najkasneje do 1.12.2010 (šteje se datum poštnega žiga).
KOMISIJA BO OBRAVNAVALA LE PREDLOGE, KI BODO VSEBOVALI VSO ZAHTEVANO DOKU-
MENTACIJO IN PODATKE.

6.
Datum podelitve priznanj bo določen naknadno.
Vse dodatne informacije so na voljo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Brežice 
(tel.: 07 6205 596, e-mail: bojan.tičar@brezice.si).
Javni razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Brežice www.brezice.si.

Ivan Molan 
župan občine Brežice

Čili gospe Tereziji Oštir iz Bu-
šeče vasi je na lepo jesensko 
popoldne, ko obeležujemo 
praznik občine Brežice, voščil 
za 98. rojstni dan župan Ivan 
Molan. Gospa Terezija se je l. 
1912 rodila ravno na dan, ko 
praznuje občina Brežice, in je 
tako na svojevrsten način po-
vezana s svojo občino.
Gospa Terezija se je rodila v 
Bušeči vasi, kjer živi že sko-
raj celo življenje z izjemo let, 
ki jih je kot begunka prežive-
la na ozemlju pod italijansko 
okupacijo. Kot gospodinja na 
kmetiji je imela vedno polne 
roke dela. Z možem sta ime-
la tri otroke, v jeseni življenja 
pa jo razveseljujejo 4 vnuki, 8 
pravnukov in ena prapravnu-
kinja.  Najlepše spomine ima 
slavljenka na otroštvo in dru-
ženje z dobrimi sosedi, naj-
težje dni je preživela ravno 
med vojno, ko se je z možem 

in majhnimi otroki prebijala 
skozi pomanjkanje in strah.
Danes jo najbolj veseli dej-
stvo, da je kljub visoki staro-
sti še vedno samostojna, rada 
pa obišče tudi vinograd, kjer 
spije kozarček vina za zdrav-
je. Pravi, da je spanje po iz-
letu v vinograd še toliko bolj-
še. Želi si predvsem zdravja, 
ostalo bo že, je dejala. Vča-
sih je bilo več druženja, da-
nes pa imamo mir in živimo 
brez strahu, zato bi morali 
biti zadovoljni, je gospa Te-
rezija primerjala življenje ne-
koč in danes.
Iskrene čestitke gospe Tereziji 
Oštir za visoki jubilej! 

Obnova	strehe	na	Glasbeni	
šoli	Brežice

Podžupanja	sprejela	dijake	iz	
Moldavije

98.	rojstni	dan	
praznovala	na	
dan	občinskega	
praznika

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

PREJELI SMO

Na naše uredništvo se je obrnil Branko 
Frank, sicer iz Maribora, ki pa ima vikend 
na Florjanovi poti na Bizeljskem. Pravi, da 
voda s Florjanove poti uničuje temelje nji-
hove ograje, odnaša zemljo, da se pose-
da dvorišče, ki ga voda spodjeda itd. To po 
njegovih besedah traja že sedem let, s pro-
blemom pa je seznanil tako predsednika KS 
Bizeljsko Franca Kelherja kot župana Iva-
na Molana, vendar se ni premaknilo nič ...
„Vaš bralec Branko Frank, ki ima vikend na 
Florjanovi poti na Bizeljskem, je primer 
Florjanove poti predstavil županu Ivanu Mo-
lanu. Kot je v takšnih primerih postopek, 
se je župan odločil, da si stanje ogleda na 
terenu skupaj s predstavnikom KS Bizeljsko 
(predsednik Franc Kelher) in strokovnimi 
službami občine Brežice (Roman Matjašič, 
Alenka Laznik, Mateja Grmovšek) v navzoč-
nosti g. Franka. Na ogledu je bilo ugoto-
vljeno, da se pojavlja problem odvajanja 
meteornih vod in kanalizacije ob kategori-
zirani poti, ki poteka po zasebnih zemlji-
ščih. Za rešitev nastalega stanja je najprej 
potrebno izvesti odmero poti in pristopiti k 
odkupu zemljišč. Za nadaljevanja reševa-
nja zadeve bo Občina vsem lastnikom ze-
mljišč ob navedeni poti v podpis poslala so-
glasje za pričetek odmere. Takoj, ko bodo 
pridobljena vsa soglasja, bo Občina pristo-
pila k odmeri in odkupu zemljišč. Trenutno 
poteka priprava soglasij, ki bodo posredo-
vana v podpis vsem lastnikom ob poti,“ so 
odgovorili z oddelka za gospodarske jav-
ne službe in gospodarske zadeve Obči-
ne Brežice. 

Fani Bernardič z Libne nam je dostavila 
dopis Pošte Slovenije, ob tem pa smo do-
bili tudi večje število klicev ogorčenih ob-
čanov iz območja pošte 8270 Krško, pred-
vsem iz naselij Libna, Sremič, Bučerca itd., 
ki imajo prebivališče izven mestnega sre-
dišča. Ti so namreč prejeli dopis, da lah-
ko od 23. oktobra dalje naslovljene publi-
kacije ob sobotah prevzamejo na dostavni 
poštni, medtem ko bo osebna dostava teh 
ukinjena. Občani izpostavljajo v prvi vrsti 
monopol Pošte, njen diskriminatoren odnos 
do uporabnikov, saj bi morala, kakor nava-
jajo, Pošta ravnati ravno obratno, pošiljke 
ob sobotah dostaviti tistim, ki so iz mesta 
odmaknjeni, saj lahko prebivalci mesta peš 
stopijo do pošte.
Iz Pošte Slovenije smo prejeli naslednji od-
govor: „V Zakonu o poštnih storitvah (Ur. 
l. RS, št. 51/2009) je v 3. odstavku 5. čle-
na določeno, da je vsem uporabnikom po-
štnih storitev treba zagotoviti najmanj en 
sprejem in eno vročitev poštnih pošiljk vsak 
delovni dan, vendar ne manj kot petkrat 
tedensko. Praviloma opravljamo šestkrat 
tedensko dostavo (torej dostavo tudi ob so-
botah) samo v ožjih okoliših pošt. Ožji oko-

liš pošte obsega praviloma strnjeno obmo-
čje naselja, v katerem ima pošta sedež. V 
ožji okoliš pošte lahko vključimo naselja, ki 
predstavljajo celovito in neprekinjeno ob-
močje z naseljem, v katerem je dostavna 
pošta. Naselja in s tem naslovniki, ki se ne 
nahajajo v ožjem okolišu pošt, so vključena 
v širši okoliš pošt. V širših okoliših pošt izva-
jamo zakonsko predpisano petkrat teden-
sko dostavo poštnih pošiljk (od ponedeljka 
do petka). Ne glede na to pa smo v širših 
okoliših pošt 8270 Krško in 8271 Krško izva-
jali sobotno dostavo naslovljenih publikacij 
(časopisov). Zaradi poenotenja z naslovniki 
drugod po Sloveniji in zaradi racionalizaci-
je poslovanja je Pošta Slovenije prenehala 
dostavljati nenaslovljene publikacije tudi v 
širšem okolišu omenjenih pošt.“

Na nas se je obrnil bralec iz Brezovice v 
Podbočju, kjer se, kot pravi, vaščani že 
leta in leta borijo s slabim kilometrom ne-
asfaltirane ceste. Leta 2000 je bil asfalti-
ram prvi odsek ceste na relaciji Šutna - Bre-
zovica, takrat je bilo s strani občine Krško 
za »sveto« obljubljeno, da bo v roku 4 let 
asfaltirana celotna cestna povezava Šutna-
Gradec. »Od takrat je minilo že 10 let in 
mi se še vedno v letu 2010 do vasi peljemo 
po delu neasfaltirane ceste. Vaščani smo 
poskušali že na vse načine, kako bi pripra-
vili vodilne može na Občini Krško, da bi v 
občinskem proračunu nekako našli denar 
za asfatiranje tega slabega kilometra ce-
ste. Vendar se vse konča le pri obljubah,« 
pravi bralec.
„Vas Brezovica se nahaja v 10 km obmej-
nem pasu s Hrvaško, zato je bilo odločeno, 
da se omenjeni odsek ceste ureja s sred-
stvi, pridobljenimi na evropskih razpisih za 
Projekte za razvoj obmejnih območij s Hr-
vaško. V letu 2008 je bil del sredstev za 
ureditev ceste zagotovljen v občinskem 
proračunu, na podlagi česar je bila podana 
vloga za pridobitev sredstev iz EU skladov. 
Evropska sredstva niso bila odobrena, ker 
so imeli projekti drugih občin višje število 
točk, zaradi slabših razmer. Proračun Ob-
čine Krško za leto 2011 še ni pripravljen, 
zato podatka, kdaj bodo sredstva zagoto-
vljena, ne moremo podati,“ odgovarjajo z 
Občine Krško.

Bralcu Stanetu iz Leskovca pri Krškem, 
ki se je na nas obrnil zaradi več let traja-
jočega zemljiškega spora na Ulici 11. no-
vembra, pa sporočamo, da Občina Krško 
zadeve do sodnega razpleta ne komentira.
 P. Pavlovič, B. Mavsar

Vaše klice znova pričakujemo
v ponedeljek, 15. novembra, 

od 19. do 21. ure,
na telefonski številki 07 49 05 782 

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
Florjanova	pot	na	Bizeljskem,	cesta	Šutna	-	Brezovica	
in	poštna	dostava	ob	sobotah

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve: "Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo 
in življenje v družbi temelječi na znanju."

BREZPLAČNI 
ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJI

ZA ODRASLE

v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, 
Koprivnici, Šentjanžu, Cerkljah ob Krki, 

na Bizeljskem, Blanci in na Raki.

Za dodatne informacije in prijavo v tečaj 
pokličite 07-48-81-160.

Prijave v tečaje zbiramo do 10.12.2010.

Pohitite, število mest je omejeno!

Živimo v času, ko sta kakovost in izvor hrane vse pomembnej-
ša tako za slovenske potrošnike kot tudi pridelovalce. Tega se 
zaveda tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, ki je v minulih mesecih sprožilo akcijo iskanja potvorje-
nega medu na trgovskih policah. Inšpektorat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je izvedel že več vzorčenj medu v tr-
govinah, rezultati analiz pa so pokazali, da je več vzorcev vse-
bovalo potvorjen med. 
Pri tem je pomembno opozoriti, da nobeden od spornih vzor-
cev ni vseboval medu slovenskega izvora, kar še dodatno potr-
juje, da moramo biti pri nakupu medu zelo pozorni na njegov 
izvor. Opozorim naj, da je med naravna sladka snov, ki jo če-
bele izdelajo iz nektarja cvetov ali iz izločkov iz živih delov ra-
stlin oz. izločkov na živih delih rastlin, ki jih zberejo, predelajo 
z določenimi lastnimi snovmi, shranijo, jim odstranijo odvečno 
vlago in jih pustijo dozoreti v satju. Čebelar medu ne sme ni-
česar odvzeti in ničesar dodati. 
Zaupajmo torej našim čebelarjem, ki pridelujejo varen in ka-
kovosten med ter podprimo domačo pridelavo, tako da uživa-
mo slovenski med znanega pridelovalca. SLOVENSKI MED JE 
VREDEN ZAUPANJA!  
Za to je pomembno nenehno izobraževanje čebelarjev, čemur 
veliko pozornost namenja tudi Čebelarska zveza Slovenije, ki 
za čebelarje v ta namen izvaja izobraževanja o pridelavi medu 
v skladu z dobro čebelarsko prakso in »Smernicami dobrih hi-
gienskih navad po načelih HACCP«. Smernice so dokument, na 
osnovi katerega čebelar izvaja samokontrolo pri pridelavi, pre-
delavi in distribuciji čebeljih pridelkov ter so obveza vsakega 
čebelarja. 
Čebelarsko društvo Sevnica je na to temo oktobra že drugič iz-
vedlo predavanje, saj se zaveda, da je tovrstno znanje izjemno 
pomembno za pridelavo kakovostnih in varnih čebeljih pridel-
kov. V Felicijanovi dvorani sevniškega gradu pa bo 26. novembra 
ob 17. uri zanimivo predavanje »Sadjarstvo in čebelarstvo«, ki 
je namenjeno predvsem čebelarjem Posavske regije, udeleži-
jo pa se ga lahko tudi sadjarji, saj je njihova skrb izjemno po-
membna za obstoj in ohranitev naše kranjske sivke. Predaval 
bo strokovnjak z obeh področij g. Janez Gačnik. 
 Franc Zagorc, predsednik ČD Sevnica

Med	slovenskih	čebelarjev	je	
vreden	zaupanja!

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

Franci Planinc

Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,
8270 KRŠKO,

tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,
e-pošta: marketing@posavje.info

www.posavje.info

120 strani, 
format 210x280 mm
več kot 40 receptov!

Redna cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

Vabimo na predstavitev knjige v Sevnici, ki bo v 
sredo, 17.11.2010, ob 18. uri v Knjižnici Sevnica.

Naročila:
mobi: 040 634 783

POSAVJE - Pretekli mesec je Pokrajinska zveza društev upokojen-
cev (PZDU) Posavje izvedla posvet o svojem delovanju na podro-
čju kulture.  Pogovora so se udeležili njihovi predstavniki – pred-
sednice in predsedniki društev oziroma koordinatorji kulturnih 
dejavnosti iz 11 od 13 društev.
Njihova osnovna ugotovitev je, da so tudi na tem področju upo-
kojenci in upokojenke še vedno aktivni, saj so vključeni v že ob-
stoječa kulturna društva v posameznih krajih. Tako se dogaja 
uspešno medgeneracijsko sodelovanje kot najbolj naraven na-
čin sobivanja in soustvarjanja krajank in krajanov. Očitno je to 
dejstvo tudi razlog, da težje zaživijo izključno upokojenska kul-
turna društva, čeprav tudi ta z veseljem sprejemajo tako mlaj-
šo kot srednjo generacijo. Eno izmed glavnih poslanstev sloven-
skih upokojencev je namreč prav to vzpodbujanje in razvijanje 
medgeneracijskih stikov.
Na posvetu je bilo poudarjeno, da so upokojenci zelo zadovoljni, 
če v posameznih krajih najdejo razumevanje in pomoč za svo-
je delo na področju kulture; osnovne in srednje šole jim nudi-
jo prostore, ponekod imajo tudi srečo s sponzorji in donatorji. 
Najpogostejšo finančno pomoč je mogoče pridobiti ob razpisih 
JSKD oziroma iz sredstev krajevnih skupnosti. Vse to prispeva k 
smiselni zapolnitvi časa v tretjem življenjskem obdobju. Ob tej 
priložnosti so upokojenke in upokojenci oblikovali poziv vsem, ki 
jih veseli delo na področju kulture, da se jim pridružijo. Najbolj 
bodo veseli strokovnjakov vseh generacij, ki jih potrebujejo za 
vodenje kulturnih aktivnosti. Še posebej so izpostavili vabilo zbo-
rovodjem, ki bi bili pripravljeni voditi upokojenske pevske zbo-
re. Seveda vabijo tudi pevke in pevce, ki so pred kratkim postali 
upokojenci, da bi z njimi okrepili kvaliteto petja. Sprejmite va-

Posvet	o	delu	na	področju	
kulture	posavskih	upokojencev

bilo, saj vedno znova spozna-
vamo, da sodelovanje z upoko-
jenci pomeni biti med ljudmi 
dobre volje, prijateljskih od-
nosov in hvaležnosti. Prav to 
so vrednote, ki jih v teh časih 
najbolj potrebujemo.
  Ivan Mirt
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POROČILI
SO SE

1. nagrada: 3 x školjke
2. nagrada:  3 x pizza
3. nagrada:  2 x pizza  

Geslo 22/2010 številke: 

S CVETJEM SI POLEPŠAJTE DAN

Nagrade, ki jih podarja CVETLIČARNA HARMONIJA Krško 
prejmejo:
1. nagrada: bon v vrednosti 20,00 €: Pepca Kostanjšek, 

Senovo
2. nagrada: bon v vrednosti 10,00 €: Damjana Koncilja, 

Kostanjevica 
3. nagrada: bon v vrednosti 5,00 €: Milena Teraž, Sevnica

Geslo križanke pošljite do četrtka, 18.11.2010, 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

PIZZERIA FONTANA, 
Dalmatinova ulica 2, Krško

Skozi vaš objektiv

Bralka z Zdol opozarja na nevzdrževano cesto v njen 
kraj. „Širina ceste niti slučajno ne dovoljuje srečanja 
dveh vozil na asfaltirani površini. Eno vozilo se mora 
umakniti na bankino, ki ne ustreza svojemu namenu,“ 
je zapisala. Na tak način se je tudi sama umikala naspro-
ti prihajajočemu vozilu in naletela na globoko luknjo na 
bankini. Želela jo je obvoziti, pri tem pa s kolesi zadela 
jašek, ki ga v temi med travo ne moreš opaziti. Rezul-
tat: dve presekani gumi. Upamo, da bo opozorilo prebu-
dilo odgovorne, da nevarno točko sanirajo!

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

• Roman Rožman iz Kostanj-
ka in Ksenija Pirnar z Viher.

ČESTITAMO

KAVARNA V MESTNEM ATRIJU 

Privoščite si sprostitev na prekrasni terasi 
v centru Brežic in poklepetajte ob dobri kavi, 
medtem, ko se lahko vaši najmlajši poigrajo 

v lepo urejenem in varnem otroškem kotičku.

Vljudno vabljeni!
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 041 944 933 040 145 185

Ljudska univerza Krško vsako leto organizira študijske krožke kot 
brezplačno obliko učenja za odrasle. Ponudba vsebin je pestra 
– od bralnega krožka, do retorike in javnega nastopanja,  spo-
znavanja sebe, učenja o svetovnih religijah in verstvih, slovenski 
geografiji, zgodovini mesta Krško, do restavratorstva, filmskega 
krožka, eko vrtnarjenja, hišnega tekstila in ročnih del. Ljudska 
univerza Krško pri izvedbi študijskih krožkov sodeluje  z Andra-
goškim centrom Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport  ter 
Občino Krško. Bistvo študijskih krožkov je v  lastni aktivnosti čla-
nov krožka. Sami si določijo učne cilje, načrtujejo učenje, izbi-
rajo vsebine, ki jih zanimajo, berejo, študirajo, se pogovarjajo 
in napredujejo do končnega cilja. Delo študijskih krožkov pote-
ka po dogovoru med člani.
V brezplačne študijske krožke se vključujejo ljudje, ki bi se radi 
učili v skupini, izmenjali znanje, izkušnje in se družili enkrat te-
densko. Vpis v študijske krožke  poteka do sredine novembra.
 LU Krško

Učite	se	lahko	tudi	
v	študijskih		krožkih

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Janja Klaužar Burja, 
Šutna – dečka,

• Mojca Dreo, Stari Grad – 
deklico,

• Dragica Laznik, Gornje 
Pijavško – deklico,

• Katarina Tomažin, 
Bukošek – dečka,

• Marija Možina, Krmelj – 
dečka,

• Lidija Bajc, Dolenja vas 
pri Raki – deklico,

• Jerneja Klešin, Gorica – 
deklico,

• Mateja Šonc, Krško – 
dečka,

• Nina Bedenk, Nova gora 
pri Krškem – deklico,

• Milena Hrup, Krmelj – 
deklico,

• Andreja Zore, Kremen – 
dečka,

• Mateja Dirnbek, Brezina – 
deklici,

• Vesna Strgar, Brežice – 

dečka,
• Petra Kuhar, Brežice – 

deklico,
• Maja Skobe, Leskovec pri 

Krškem – dečka,
• Bernarda Kučič, Črneča 

vas – deklico,
• Magda Zupančič, Breg – 

dečka,
• Marijana Filipčić, Brezina 

– deklico,
• Martina Komar, Brežice – 

deklico,
• Ema Stanić, Mihalovec – 

deklico,
• Tanja Bizjak, Cirnik – 

deklico,
• Suzana Petrušić, Dobova 

– dečka,
• Marjana Peterle, Ardro pri 

Raki – dečka,
• Bojana Itta Benedik, 

Leskovec pri Krškem – 
deklico.

BIZELJSKO - Mladi študent Sandi Savnik z Bizeljskega, ki smo 
ga že predstavili kot iznajdljivega vrtnarja, je vzgojil bučo ve-
likanko. Zaradi deževja jo je spravil pri 83 kg, sicer pa pravi, 
da je zdrava in bi še rasla v družbi velikih buč. Shranil jih je 

na palete, da so na zračnem, saj bo shranil semena in posku-
šal naslednje leto potolči svoj rekord. Seme je naročil iz Ame-
rike, sorte pa ne izda, povedal je le, da taka buča zahteva ve-
liko hlevskega gnoja oz. hranil, dežja pa je bilo letos zadosti. 
 S. V. 

Savnikova	83	kg	buča	
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Meso domačih zajcev prodam; mo-
žnost dostave. Tel.: 031 827 482

Prodam zaklane očiščene odojke, 
cena 3 €/kg, ali žive po 2 €/kg. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam kvalitetno domačo svinj-
sko mast, pakirano v kozarce 0,75 
l, po 2 €/kozarec. Tel.: 041 927 353

Prodam 50 kg rumenega korenja 
(bio) za juho in kvalitetne domače 
salame. Tel.: 041 835 088

Prodam jedilni beli krompir, prime-
ren za ozimnico ter 2 prašiča, težka 
cca 90 kg. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam domača orehova jedrca, 
stare sorte, in sadjevec. 
Tel.: 051 661 350 

Prodam orehova jedrca in domači 
fižol. Tel.: 07 49 79 883

Prodam žganje, črno redkev, ko-
lerabo, rumeno korenje, fižol v zr-
nju, sveži, orehova jedrca. 
Tel.: 040 634 731

Prodam več vrst bio jabolka po 
0,80 € in pravo bistriško slivovko 
po 5 €. Tel.: 07 49 56 664

Prodam domačo slivovko in sadje-
vec, star 2 leti. Tel.: 040 432 332

Prodam večjo količino domače sli-
vovke. Tel.: 07 49 65 331

Prodam jägermaister in žganje. 
Tel.: 041 524 287

Prodam pasteriziran jabolčni sok, 
pakiran v litrsko (po 1 €) ali 5 litr-
sko embalažo (5 €) ter jabolka za 
ozimnico. Tel.: 051 341 670 

ŽIVALI
Prodam kobilo z žrebetom za nadalj-
njo rejo ali zakol. Tel.: 041 504 760

Prodam žrebico, staro 20 mese-
cev, posavko z rodovnikom in ži-
gom. Cena 800 €. Tel.: 031 415 924

Po izbiri prodam 3 goveda pasme 
Galloway. Tel.: 07 49 61 057

Prodam dva bikca Č.B, stara dva 
in šest tednov. Tel.: 031 868 337

Prodam bikca pasme limusin, tež-
kega cca 260 kg. Tel.: 041 974 556 

Prodam kravo, staro 3 leta, breja 
3 mesece ter odojke za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 491 141

Kravo za zakol prodam, stara 5 let, 
simentalka. Tel.: 07 49 72 618

Prodam telico, brejo 4 mesece, LS, 
CK, pašno ter črno-belega bikca za 
nadaljnjo rejo. Tel.: 041 468 384

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev. Tel.: 040 529 835

Prodam 3 teličke, stare 4 mesece 
ter domači jabolčni kis. 
Tel.: 041 555 029

Prodam telička limusin, starega 10 
tednov. Tel.: 031 869 012

Prodam težjega prašiča ter odoj-
ke. Tel.: 041 858 998 

Prodam telico simentalko, staro 8 
mesecev. Je pašna, potomka odlič-
ne mlekarice. Tel.: 031 209 199

Prodam teličko, pasma LS, stara 3 
tedne, primerna za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 306 556

Prodam 3 teličke simentalke, stare 
od enega do treh mesecev ter 4 pra-
šiče za zakol, težke od 130 do 190 
kg. Tel.: 07 49 20 331 (po 18. uri)

Prodam teličko simentalko od 
odlične krave mlekarice ter 2 pra-
šiča, težka od 100 - 120 kg, hranje-
na z domačo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodam prašiča, težkega okrog 
140 kg, hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 56 262 

Prodam prašiča, težkega okoli 150 
kg, hranjen z domačo hrano, seno 
v kockah, vinsko žganje in molzni 
stroj Vitreh. Tel.: 07 49 77 259

Prodam prašiča, težka okoli 100 in 
200 kg, možen zakol; kupim pa ra-
bljeno harmoniko. Tel.: 031 685 895

Prodam prašiče, težke od 150 - 
200 kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 67 929

Prodam prašiče, tri težke in 10 
kom. med 80 in 120 kg. Hranje-
ni z domačo hrano (travo, buče). 
Tel.: 051 895 099

Prodam prašiča, težkega cca 200 
kg, hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 67 132

Prodam prašiče, težke od 120 - 
200 kg, hranjeni z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 57 238

Prodam 2 prašiča, težka cca 190 
kg in okoli 130 kg, hranjena z do-
mačo hrano. Tel.: 041 831 162

Prodam težko svinjo, staro 2 leti, 
hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 031 369 773

Prodam svinjo 300 kg in prašiče od 
100 do 140 kg. Tel.: 07 49 20 508 

Prašiča cca 160 kg, hranjen z doma-
čo hrano, prodam. Tel.: 031 466 504

Prodam prašiča, težkega 200 kg, 
krmljen z domačo kuhano hrano, 
zakol možen v novembru ali de-
cembru. Tel.: 031 306 072

Prodam prašiče, krmljene z do-
mačo hrano, mesnate pasme, tež-
ke od 120 do 140 kg. Možen zakol, 
okolica Krškega. Tel.: 031 209 951

NEPREMIČNINE
Ugodno prodam njivo v izmeri 
1.400 m2 v k.o. Veliki Obrež, na 
polju Gršmica. Tel.: 031 807 457

Prodam stanovanjsko hišo Prapro-
tno 9 pri Vrhovem, v izmeri 37 m2, 
parcela 93 m2. Tel.: 03 56 86 269

Prodam hišo 190 m2 (P + 1 + pod-
strešje), s centralno, na parceli 
5000 m2, v okolici Kapel. 
Tel.: 051 638 731

Opremljeno stanovanje v Radečah, 
vsi priključki, 56 m2, vrt, vpisano 
v zemljiško knjigo, vredno ogleda. 
Tel.: 051 224 959

V Sevnici, NHM 26, prodam stano-
vanje v 1. nadstropju v izmeri 48 
m2. Lepa lega z dvema balkonoma. 
Tel.: 040 592 366

Od 1.12.2010 oddam v Ljubljani, 
Jakčeva ulica 8, opremljeno dvo-
posteljno sobo s souporabo ostalih 
prostorov. Tel.: 031 320 900

Blizu OŠ Cerklje ob Krki oddam v 
najem 2-sobno stanovanje. Tel.: 
031 854 755 (po 18. uri)

V najem oddamo 1,5-sobno stano-
vanje na Vidmu. Tel.: 031 569 209 
(popoldne)

Oddam v najem 3-sobno stanova-
nje, apartmajsko urejeno, CK, pri-
ključki, v Obrežju na Jesenicah na 
Dolenjskem, do 1.5.2011. 
Tel.: 030 911 534

Iščem garsonjero ali 1-sobno sta-
novanje v Krškem, lahko v hiši. 
Tel.: 031 443 624

V Krškem najamem enosobno 
ogrevano stanovanje. 
Tel.: 070 291 398

AVTOMOBILIZEM, DRUGA VOZILA
Prodam VW Passat 2.0 TDI Comfor-
tline karavan, l. 2006, kot nov, ve-
liko opreme, reg. do 4/2011, cena 
11.700 €. Tel.: 041 746 788

Prodam Seat Toledo Steka, l. 1999, 
dobro ohranjen. Tel.: 031 492 778

Prodam osebni avto Fiat Tipo 1.4 
IES, l. 1995, registriran do 3/2011. 
Tel.: 031 582 015

Ugodno prodam VW Golf 2, l. 
1991, 1.6 JXD, dizel, 187.000 km, 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

dodam zimske gume na platiščih. 
Tel.: 031 765 886 

Prodam Hyundai Atos, l. 1999, ga-
ražiran, prevoženih 50.000 km. 
Tel.: 031 609 952

Prodam Opel Astra II, karavan 1.6, 
l. 1999, reg. 12/2010, vlečna klju-
ka, 227.000 km, cena 2.000 €. 
Tel.: 041 761 787

Kupim avto R5, vozen, registriran, 
po ceni od 150 do 200 €. 
Tel.: 051 412 150

Za 50 € prodam 4 zimske gume 
155/70/13, vožene eno sezono. 
Tel.: 03 56 85 164

Po ugodni ceni 60 € prodam 4 kom. 
zimskih gum 175 x 14 col, vožene 
eno zimo; Radeče. Tel.: 03 56 88 276

Prodam 4 zimske gume 75/70/13, 
2 na platiščih, ohranjene, stare 2 
leti. Tel.: 07 81 41 627 

Prodam rabljene zimske gume Mi-
chelin Alpin 165/65 R-15, 4 kom, 
160 €, in Nokian 205/60 R-15, 2 kom 
(9 mm), za 80 €. Tel.: 041 644 663

Prodam kovinska platišča z letnimi 
gumami 185/60 R14 za Seat Ibizo. 
Tel.: 041 213 009

Prodam jeklena platišča 15’’, origi-
nal VW, za Golf 5 ali 6, z gumami Mi-
chelin, 195/65 R-15, malo rabljena, 
4 kom, kot nova. Tel.: 031 524 010

Prodam kovinska platišča 13 in 15 
col, 4 x 100, primerna za vozila Re-
nault. Zelo ohranjena, črne barve, 
cena 50 €. Tel.: 041 565 089

Prodam avtomobilsko prikolico za 
močnejše vozilo ali manjši traktor, 
novo, zelo ugodno. 
Tel.: 031 815 236

Prodam prikolico 2,5 m, nizka, 
gume 16’’, nosilnost 2 toni, za 
manjši traktor, in češnjevo mizo, 

2 m, z dvema klopema z naslonom. 
tel.: 041 250 744

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor IMT 533 De Luxe, 
l. 1977, z vsemi dokumenti, nove 
gume, akumulator, luči, radio s CD, 
2000 del. ur, 3.000 €; Tržišče pri 
Sevnici. Tel.: 051 779 135

Trosilec hlevskega gnoja nosilnosti 
3 tone na dva pokončna valja pro-
dam ali menjam za brejo kravo ali 
kobilo. Tel.: 040 309 402

Prodam prikolico, nosilnost 1 
tona, za manjši traktor. Tel.: 041 
250 744

Prodam traktorsko prikolico za 
lažji traktor ter koruzo. 
Tel.: 041 985 473

Prodam traktor Carraro T 5600, l. 
2001, 2.600 delovnih ur. 
Tel.: 041 339 223

Prodam traktor Pierre Lombardi-
ni, motor PR PR 457, 4 x 4, kolesa 
20 col. Tel.: 051 341 626

Prodam traktorsko frezo IMT 135, 
kosilnico Buharca, kosilnico BCS 
127 dizel, obiralec koruze SIP TK 
25. Tel.: 051 496 012

Prodam cirkular s poravnalko, Sev-
nica. Tel.: 051 229 624

Prodam rabljeno mrežo za ogra-
ditev pašnika (200 m) 30 x 20 ter 
350 kom. rabljene strešne cemen-
tne kritine. Tel.: 041 215 828

Kupim rabljeno mrežo za ogradi-
tev ovc in les za hlev, veličine cca 
2 x 4 m. Tel.: 041 521 857

Prodam 10 m drv, lahko tudi raz-
žagam. Tel.: 031 450 095

Prodam razžagana bukova drva, 
ugodno. Tel.: 031 501 801

Prodam bukova drva, kratko razža-
gana ter razcepljena, primerna za 
štedilnik ali centralno kurjavo. Mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 738 059

Prodam opaž (od 4,4 € dalje) in 
brune (od 5,7 € dalje) različnih di-
menzij; cene s prevozom na dom. 
Tel.: 040 624 123

Menjam bukova drva, že pripra-
vljena za kurjavo, za prašiča za za-
kol, cca 140 kg. Tel.: 041 734 859 
(popoldne)

Prodam lansko suho koruzo v zrnju 
ter letošnji oves. Tel.: 041 560 136

Prodam koruzo v zrnju, cena 0,25 
€, za večjo količino popust. 
Tel.: 041 508 255

Prodam ječmen, koruzo ter ele-
ktro motor 28 KW, 2800 obratov, 
trofazni. Tel.: 041 581 488

Prodam seno 1. in 2. košnje v ba-
lah in v kockah ter teličko simen-
talko, staro dva meseca (Sevnica). 
Tel.: 051 815 574

Okrogle silažne bale prodam; oko-
lica Sevnice. Tel.: 031 507 111

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam lesene sode, bakreno 
škropilnico, gume na platiščih M + 
S za Jugo ali podobna vozila ter de-
sko za sneg. Tel.: 041 741 067

Prodam nov drobilec vej - rozge, 
90-litrsko škropilnico z el. motorjem 
in 50 m cevi, prevozna, pecljalnik 
inox s pokrovom. Tel.: 031 725 174

Prodam mlado vino cviček, podro-
čje Piroški vrh, cena 0.55 €/l. 
Tel.: 040 581 159

Prodam mlado vino ali mošt raz-
ličnih sort, belo in rdeče, po 1 €/l 
ter breskovo žganje, staro 1 leto, 
po 5 €. Tel.: 041 720 308

Belo vino, mošt, mešano rizling, 
rumeni plavec, kraljevina, pro-
dam po 0,90 €. Tel.: 041 538 237
 
Prodam vino cviček in sadjevec. 
Tel.: 040 217 156

Meso mlade krave prodam; termin 
v januarju 2011. Tel.: 031 306 072

Prodam meso polovice telice ali 
menjam za dve telički, težki od 
200 do 250 kg. Tel.: 041 554 706

Prodam jedilni beli krompir, prime-
ren za ozimnico in 2 prašiča, težka 
cca 90 kg, hranjena z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 67 826 /zvečer) 

GSM:  040 802 072
Fax:  07 81 65 222

Krško, Cankarjeva 1a
mobitel: 030 363 459

Z bioenergijo zdravim zelo različen spekter bolezni, kot so:
migrena, epilepsija, Alzheimerjeva bolezen, težave z očmi, težave z sluhom oz. ušesi težave s sinusi, 
bolezni šcitnice, astma, degenerativne bolezni pljuč, bolezni srca, bolezni črevesja, bolezni želodca, 
bolezni jeter (tudi povišan, holesterol in težave z žolcem) bolezni ledvic,diabetestežave s hrbtenico, 
slabokrvnost, revmatoidni artritis, putika - sečni artritis, artroza, išias, nevromuskularne bolezni, 
bolezni psihe, alergije, moški problemi, bolezni mehurja, ženski problemi, razni tumorji in drugo ...

od pon. do petka, popoldan od 16-19 ure

P. E. Alternativa Florenca d.o.o.
Krško, Cesta 4. julija 44

Bioterapeut Simon Starič

Kaj vam pomeni zdravje?
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OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

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

vrhunska očala  -  kontaktne leče  -  okulistični pregledi

Brežice
Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice

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

 okulistični pregledi 
 na zdravstveno kartico
 velika izbira korekcijskih očal
 kontaktne leče

Damjan Keber s.p.
Trdinova 1, 8250 Brežice

PERUTNINARSTVO
IN VALILNICA CIGLAR

s Senovega
obvešča cenjene stranke, 

da poteka 
jesenska akcijska prodaje 

grahastih jarkic in petelinov 
(na 10 komadov - 1 gratis). 

Kupite jih lahko vsak 
torek in petek od 9.-16. ure. 

Za naročilo pokličite 
na 07 49 73 190 ali 031 676 724.

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo
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Oddam psa mešanca, črno-belega, 
srednje rasti, živahnega, starega 
eno leto. Tel.: 031 837 495

STIKI
Imam 55 let, vdovec, z novo 
hišo, preskrbljen. Iščem partne-
rico za skupno življenje, možno 
tudi samo za prijateljsko druže-
nje. Tel.: 031 897 664 

58-letni vdovec želim spoznati go-
spo od 38 do 62 let za skupno ži-
vljenje. Tel.: 031 289 319 

Prodam prašiče za zakol. Teža 120 
- 150 in 180 - 200 kg, hranjeni z do-
mačo hrano (krompir, pesa, kolera-
ba). Tel.: 041 204 935

Prodam prašiča, težkega 130 kg, 
krmljen z domačo hrano. Možen 
tudi zakol. Tel.: 031 429 840

Prodam prašiča 250 kg in 100 kg, 
lahko tudi polovice, krmljeni z do-
mačo hrano. Tel.: 040 865 655

Prodam prašiča 180 kg. 
Tel.: 051 240 594

Prodam 2 prašiča, težka od 220 - 
250 kg, hranjena z domačo hrano. 
Tel.: 041 243 497 (popoldan)

Prodam več odojkov, teže 30 - 35 
kg in težje prašiče med 140 in 160 
kg. Tel.: 031 539 710

Prodam 2 odojka in prašiča in 180 
kg težkega prašiča. Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, težke od 25 do 30 
kg. Tel.: 07 49 67 149

Prodam odojke po 60 €. 
Tel.: 041 503 556

Prodam odojke, težke od 25 - 30 
kg, linija 12, ter predsetvenik, širi-
na 2,30 m. Tel.: 031 858 594

Prodam odojke, težke do 45 kg, po 
ceni 2 €/kg, okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam ovce in jagnje za zakol ali 
rejo. Tel.: 031 671 906

Prodam ovce in jagnjenčke ali 
menjam za prašiča za zakol. 
Tel.: 031 651 259 

Prodam ovna, 4 ovce z dvema mladi-
čema, cena 300 €. Tel.: 041 433 505

Prodam kozo in kozličko. 
Tel.: 07 49 65 073

Prodam letošnje peteline in kokoši 
pasme štajerka, jerebičaste barve. 
Tel.: 041 657 550 

Prodam mini himalajsko kozico z mla-
dičem ta 150 € ali menjam za kame-
runsko ovco in par gosi za nadaljnjo 
rejo za 50 €; Tržišče. Tel.: 040 637 453

Prodam jagnje, 3 kom. in jedilni 
krompir. Tel.: 051 245 539 

Par gosi - 50 €, letošnje velike bele 
race - 20 €/kom, par okrasnih čr-
nih čopastih kokoši - 15 €, dolgo-
dlaki mladi zajci ovnači - 10 €/
kom. Tel.: 040 637 453

Prodam par turške kokoši; so zelo 
lepe in različnih barv. Cena 15 €. 
Tel.: 041 289 810

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam posteljo 200 x 180, vklju-
čen jogi Meblo ter dve nočni oma-
rici, vse od Pohištva Brežice. 
Tel.: 040 503 610 

Prodam 40 let staro okroglo mizi-
co, pokrito s steklom, obnovljeno 

Brezplačni mali oglas lahko odda le 
fizična oseba, izključno preko obja-
vljenega obrazca v Posavskem ob-
zorniku in za nekomercialne name-
ne. Obrazcev poslanih preko E-pošte 
ali faksa ne sprejemamo! Vsak bra-
lec lahko objavi v posamezni številki 
praviloma le po en oglas. Za ponovno 
objavo mora naročnik ponovno posla-
ti naročilo, vendar bomo oglas z isto 
vsebino objavili največ dvakrat.

Vsebina oglasa naj bo napisana či-
tljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. Oglas 
mora biti napisan v slovenskem jezi-
ku. V primeru, da bo mali oglas daljši 
od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pri-
držujemo si pravico spremembe vse-
bine in zavrnitve oglasa. Za resničnost 
in verodostojnost objavljenih oglasov 
odgovarja naročnik. 

Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-
denje dela (storitev) in zaposlova-
nja, ne objavljamo. Zakon o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Ur. list RS, št.: 36/2000) v 2. odstavku 

6. člena določa, da je naročnik ogla-
sa dolžan ob naročilu oglasa navesti 
podatke o njegovi identiteti. Zaradi 
tehnike pošiljanja oglasov ne moremo 
izpolniti pogojev zgoraj omenjenega 

Naročila malih oglasov sprejemamo 
najkasneje tri dni pred objavo, t.j. 
vsak ponedeljek pred izidom časopisa 
do 12. ure, na naslovu: Posavski ob-
zornik, Trg M. Gubca 3, 8270 Krško.

zakona in zato oglasov, ki ponujajo 
delo oz. zaposlovanje, ne objavljamo 
brezplačno, pač pa jih morajo zainte-
resirani naročiti kot druge oglase na 
sedežu uredništva. 

KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

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

1989, s šahovnico in ročno izdela-
nimi figurami, cena 60 €. Tel.: 031 
571 318 (po 15. uri)

Prodam lepo ohranjeno kotno se-
dežno garnituro, dimenzije 290 x 
160 x 90 cm. Tel.: 041 543 226

Ugodno prodam kompletno spalni-
co. Tel.: 031 629 523

Prodam voziček Pikolo,  voziček - 
marelo Pikolo in lupinico Pikolo. Vse 
novo, nerabljeno. Tel.: 040 830 358

Prodam voziček Pikolo in lupinico, 
zelo malo rabljeno. Tel.: 07 49 67 439

Prodam otroško posteljico z jogijem 
(nov), stolček - počivalnik za do-
jenčke in stajico. Tel.: 05 99 73 993

Prodam fantovska oblačila za 9, 10 
let, 10 kom kavbojk, majice, vse za 
50 € ter mini himalajsko kozo z mla-
dičkom - 150 €, gosi in okrasne pe-
teline in kokoši. Tel.: 051 779 135

RAZNO
Za simbolično ceno prodam TV 
Sony, računalnik Samsung in pisal-
no mizo. Tel.: 041 237 688

Prodam barvno TV Gorenje, diago-
nala 63 cm, stereo, z ravnim ste-
klom, črne barve, na daljinsko, malo 
rabljena, ugodno. Tel.: 07 49 70 170

Prodam plastično cisterno na pale-
ti - 1000 l. Tel.: 041 626 107

Prodam nerjavečo cisterno 500 l, tri-
je izpusti (na eno, tri in pol ure), malo 
rabljeno, 2 kom ter zložljivo mizo 250 
x 80 x 4 cm. Tel.: 041 901 377

Prodam PVC Cisterno, 1000 l, na 
paleti. Možna dostava. 
Tel.: 051 630 530

Prodam industrijski šivalni stroj 
2-igelni overlock, v zelo dobrem 
stanju. Tel.: 031 771 764

Prodam žensko krzneno bundo, 
nutrija, št. 45, 45 x 120 cm, šal in 
kapa; ohranjeno. Tel.: 030 911 534

Prodam betonske stebre, dolžina 
2,80 m, ugodno. Tel.: 040 796 143

Prodam mešalec za meso ali testo, 
enofazni, 75 litrov, na prekuc in s 
priključkom mesoreznice. 
Tel.: 031 645 488

Ugodno prodam WC toaletni stol, 
kot nov, gratis plenice in masiven 
gugalni stol. Tel.: 070 866 618

Prodam oljni grelnik za centralno 
ogrevanje ali menjam za prašiča. 
Tel.: 041 626 095

Prodam centralno za 550 €, staro 
4 leta, baročno spalnico Stilles in 
komodo, mizico, vitrino - masiva 
oreh, za 800 €. Tel.: 031 617 887 

Brikete za ogrevanje ugodno pro-
dam. Tel.: 041 614 793

Prodam 4 radiatorje, 6 vrat, 2 elek-
tro motorja, dva televizorja, starin-
sko pant žago, rabljena lesena okna 
- simbolična cena. Tel.: 041 685 022

Kupim radiator Jugoterm, višina 
65 cm, širina od 60 do 80 cm. 
Tel.: 041 595 542

Prodam kovinska, toplotno izolira-
na dvokrilna vrata, vgrajena, tudi 
mala vrata, dim. 280 x 270 cm. 
Tel.: 041 545 487

Prodam dolgo svileno svetlo modro 
maturantsko obleko št. 38 - 40, no-
šeno 2 x , ki se lahko pere. Cena 
50 €. Tel.: 041 909 820 (po 18. uri)

Prodam vhodna Hastor vrata, 194 
x 142, dvokrilna, hrastova in oves. 
Tel.: 07 49 67 530 

Prodam rabljena lesena garažna vra-
ta 240 x 210 cm. Tel.: 031 651 439

Prodaja lovske trofeje in sobno 
peč na olje Emo. Tel.: 041 652 547

Odkupujem mizarske panke, jar-
me, mertenge, mize, kmečka 
orodja, vse starine. Plačilo takoj. 
Tel.: 041 228 149 

Prodam novo trobento nemške izde-
lave. Cena 195 €. Tel.: 031 413 048

Prodam metrngo, lesene brane, 
telege, mlatilnico za žito. Vse zelo 
lepo ohranjeno. Tel.: 041 439 908

POMOČ, PODARIM
Oddam dve prijazni tigrasti muci - 
dolgodlako in kratkodlako ter črne-
ga muca. Tel.: 051 315 572 

Podarim belo otroško posteljico z 
vzmetnico. Tel.: 031 759 473

Moški iz okolice Šentjerneja išče 
gospo za enkrat tedensko pomoč 
v gospodinjstvu. 
Tel.: 031 593 996

Prosim, če mi kdo podari ali po 
simbolični ceni proda rabljen, a 
delujoč računalnik. Nujno ga po-
trebujem. Tel.: 041 472 521

Prosim, če mi lahko kdo poda-
ri uporaben računalnik, ker si ne 
morem privoščiti novega. Hvala. 
Tel.: 051 757 510 

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO
Prireditve med 11. in 24. novembrom

Četrtek, 11. 11.
• ob 17.00 na mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice 

Krško: otroška predstava Zlati ključek
• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: otroška lutkovna predsta-

va „Kužek in muca“
• ob 16.00 pri spomeniku pred Zadružnim domom Bizeljsko: 

prireditev v počastitev praznika KS Bizeljsko
• ob 19.30 v avli MC Brežice: otvoritev samostojne slikarske 

in kiparske razstave Matica Praznika „Svetlobni odsevi“

Petek, 12. 11.
• ob 16.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško (MC Krško): 

lan party
• ob 16.30 na igrišču OŠ Raka: nagradni kviz
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: ustvarjalne delavnice
• ob 17.00 v Bivaku Senovo: žur za mlade do 17 let 
• ob 20.00 na Bizeljskem: martinovanje na Bizeljskem, na-

stopajo The Ghen in Broken Arrow
• ob 20.00 v klubu KD Krško: koncert zasedbe Bossa de novo 

Sobota, 13. 11.
• od 9.00 do 12.00 v župnišču Cerklje ob Krki: medgene-

racijske delavnice za otroke skupaj s starši/starimi starši
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – spoznavanje afriških ži-

vali – žirafa
• ob 10.00 v MT Raka: vlivanje okrasnih svečk
• ob 15.00 v Valvasorjevem kompleksu Krško (MC Krško): 

delavnica na temo „Sazas“
• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: ročni nogomet, kartanje
• ob 17.00 na Bizeljskem: martinovanje na Bizeljskem, nasto-

pajo: ansambel Slovenski zvoki, Godba Blanški vinogradniki, 
Klub harmonikarjev Povše in Pihalni orkester Kapele, MoPZ 
Bizeljsko, MePZ Bistrica ob Sotli in Ljudski pevci Bizeljsko

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: koncert zasedbe Discoballs

Nedelja, 14. 11.
• ob 14.00 v Bivaku Senovo: izdelava in barvanje svečnikov

Ponedeljek, 15. 11.
• ob 14.00 v Domu upokojencev Sevnica: prireditev ob 

otvoritvi tedna odprtih vrat
•  ob 16.00 v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zi-

danem Mostu: nastop folklorne skupine iz Radeč in kon-
cert domskega pevskega zbora Loški slavčki

Torek, 16. 11.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Sanje Lon-

čar „Vojna ali mir z bakterijami?“
• ob 9.30 v prostorih krške enote Zakonskega in družinske-

ga inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mlade mami-
ce skupaj z dojenčkom – Igra in nega

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: pravljična ura
• ob 18.00 v KD Krško: igrana predstava za otroke „Modro 

pišče“, za rumeni abonma in izven
• ob 19.00 v Prosvetnem domu Brežice: dobrodelni koncert 

Nuše Derenda s pianistom Boštjanom Grabnarjem

• ob 19.00 v Domu kulture Radeče: predavanje Izzivi star-
ševstva ob pojavu marihuane v družini

Sreda, 17. 11.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična ura
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: predstavitev knjige Franci-

ja Planinca „Kruh in pecivo po domače“
• ob 18.00 v sejni sobi MC Brežice: strokovno predavanje 

Petra Topića „Zasvojenost z elektronskimi mediji“

Četrtek, 18. 11.
• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: predavanje Lilijane Pahor 

„Spoznajmo karierni coaching“ 
• ob 18.00 v Prosvetnem domu Brežice: plesno gledališka 

predstava „Mali princ“ Plesnega društva Imani
• ob 19.00 v klubu KD Krško: predavanje Petra Papuge „Na-

ravne metode za izboljšanje kakovosti življenja“

Petek, 19. 11.
• ob 17.00 v Mestnem muzeju Krško: otvoritev razstave roč-

nih del ročnodelskega študijskega krožka LU Krško
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: predstava za otroke od 3. 

leta dalje „Lizika in vila Tabletka“
• ob 18.30 v krajevnem domu Vrhovo: predstavitev knjige 

Francija Planinca „Kruh in pecivo po domače“
• ob 19.00 v gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 

literarni večer „Labirinti besed“ - pogovor s pisateljem, 
prevajalcem in urednikom Andrejem Blatnikom

• ob 19.30 v KD Krško: socialna ljubezenska komedija „Ma-
lomeščanska svatba“, za modri abonma in izven

Sobota, 20. 11.
• od 9.00 do 12.00 v župnišču Brežice: medgeneracijske 

delavnice za otroke skupaj s starši/starimi starši
• ob 10.00 v MC Brežice: živ žav – spoznavanje afriških ži-

vali – opica
• ob 18.00 v kulturnem domu v Dolenji vasi: koncert So-

zvočenja – Dolenjska, Posavje in Bela krajina ter gostje 
s Primorske

• ob 21.00 v dvorani MC Brežice: koncert skupine Leelo-
ojamais

Ponedeljek, 22. 11.
• ob 19.00 v klubu KD Krško: projekcije filmov Luksuz pro-

dukcije 2010

Torek, 23. 11.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje dr. Tade-

je Milivojevič Nemanič in Matjaža Nemaniča „Izzivi zave-
stnega starševstva“

• ob 9.30 v prostorih krške enote Zakonskega in družinskega 
inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mlade mamice sku-
paj z dojenčkom – Vloga širše družine – starši, tašče, tasti

• ob 18.00 v Mestnem muzeju Krško: predstavitev 10. knji-
ge Valvasorjeve Iconotece Valvasoriane ter razstava pro-
jekta Korzeti, krinoline in krila

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

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

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

DIGI
SPREJEMNIK

Tel.: 07 49 22 901
Gsm: 041 697 790

montaža - priklop - svetovanje
prodaja LCD - LED televizorjev

*Prireditve ob prazniku občine Sevnica so objavljene na strani 16.
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Predstavitev je vodila Boja-
na Kunej in k besedi povabi-
la predsednika PD Brežice To-
neta Jesenka, ki je pozdravil 
rojstvo knjige člana domače-
ga planinskega društva. Gre 
za prvo tovrstno knjigo bre-
žiškega planinskega društva, 
iz katere veje bogastvo, del 
planinske zgodovine in bo lju-
biteljem planinstva lep kaži-
pot.

Nato je na besedo prevzel 
urednik Založbe Nevidunum 
Silvester Mavsar. Mnogošte-
vilne prisotne ljubitelje pla-
nin je podrobno seznanil z 
delovanjem in z knjižnimi iz-
dajami založbe, ki je ledino 
začela orati leta 2001. Pred-
stavil je kar nekaj dosedanjih 
izdaj, izpostavil dobro sode-
lovanje z Društvom za oži-
vitev mesta Brežice. Tako v 
zbirki brežiških študij načrtu-
jejo že četrto izdajo, tokrat 
študijo o brežiških frančiška-
nih, ponatis zbranih del  - šti-
rih knjižic iz let 1937 - 1939 
Viktorja Tillerja, s knjigo Iva-
na Tomšeta pa v založbi po-
segajo na novo vsebinsko po-
dročje. Kot je Mavsar dejal, 
je vsebina Tomšetovih Pote-
panj dobra mešanica spomi-
nov, dolgoletna kronika lju-

Potepanja	po	gorah	Ivana	Tomšeta
BREŽICE – Založba Neviodunum je 5. novembra v prostorih Upravne enote Brežice predstavila novo knjigo - knjižni prvenec predanega planinca Ivana Tom-
šeta z naslovom »Potepanja po gorah«. Izdajo so poleg založbe omogočili še Planinsko društvo Brežice, Občina Brežice, Društvo za oživitev mesta Brežice in 
KD Slavček Velika Dolina. 

bitelja gora, polna dobrih 
nasvetov za osvajanje planin-
skih poti in lepo dokumentira-
na s slikovnim gradivom. Da 
bi dosegla čim več bralcev, je  
spomnil na ljubljanski sejem 
knjige v začetku decembra, 
kjer se bo predstavila tudi za-
ložba Neviodunum.
  
O življenju Ivana Tomšeta je 
podrobno spregovoril Darko 
Bukovinski, zlasti o Ivanu pla-
nincu in vodniku, s katerim sta 
prehodila mnogo skupnih tur  
in jih še mnogo načrtujeta. 
Planinska zveza Slovenije mu 
je podelila bronasti, srebrni in 
zlati častni znak, prejel je tudi 
posebno priznanje kot zaslužni 
planinski vodnik. Govoril je o 
Ivanu kot nekdanjemu sodelav-
cu in o Ivanu, s katerim deli ve-
sel dogodek – izdajo knjige, v 
kateri se odkriva avtorjev zna-
čaj 40-letnega osvajanja gora.

Iz sveta, kjer tišina šepeta in 
se je iz šepeta rodila knjiga 
z opisanimi potmi (v knjigi 
razdeljene v štiri sklope: po-
tepanja po domačih gorah, 
pozimi v gore, mogočno kra-
ljestvo Alp, premagovanje 

zavarovanih plezalnih poti), 
se je avtor Ivan Tomše za-
hvalil družini in vsem, ki so 
mu knjigo pomagali spraviti 
in pospremiti v življenje. S 
hvaležnim spominom na Jo-
žeta Šumlaja, ki je iskreno 
ljubil to deželo, in Maria Gr-
gičevića, ki ga je usmeril na 
ta pota.

Podžupanja Patricia Čular 
je spomnila na 60–letnico PD 
Brežice, na bogastvo njego-
vega delovanja in na dopri-
nos članov društva h kvalite-
tnejšemu življenju; avtorju 
Ivanu Tomšetu je ob čestitki 
zaželela še veliko poti; Zavo-
du in Založbi Neviodunum pa 
je iskreno čestitala za plo-
dno leto tako na brežiškem 
kot posavskem področju. Av-
torju in založbi je pohvalne 
misli izrazila tudi predsedni-

IVAN TOMŠE

Potepanja
po gorah

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, mob: 040 634 783, 

faks: 07 4905 781,
e-pošta: marketing@posavje.info

www.posavje.info

216 strani, 
format 210x280 mm

več kot 60 
barvnih fotografi j!

Prednaročniška cena: 28 €
Redna cena: 32 €

Dostava na stroške založbe

Predstavitev knjige Potepanja po gorah 
bomo organizirali tudi v Krškem, in sicer 

v četrtek, 25. novembra 2010, 
ob 18. uri v Dvorani v parku. 

Vabita vas Založba Neviodunum 
in Valvasorjeva knjižnica Krško.

ca Društva za oživitev me-
sta Brežice Alenka Černelič 
Krošelj. Potepanja po gorah 
sta z mentorico prof. Anito 

Veršec na citrah pospremi-
li Ema in Anamarija Agnič.

 N. Jenko Sunčič

KNJIGA, KAKRŠNE ŠE NI BILO:
Preko 400 starih barvnih in črnobelih razglednic iz edinstvene zbirke, 
ki je nastajala več desetletij! Barvne in črnobele razglednice prikazujejo 
panoramo Brežic iz različnih pogledov, pa tudi glavno ulico, številne 
zanimive zgradbe (npr. stari most in brežiški grad, samostan, kolodvor) od 
začetka 19. stoletja. Posebnost te knjige iz zbirke Stoletje na razglednicah 
je, da vsebuje tudi veliko razglednic okoliških krajev: Artiče, Bizeljsko, 
Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Letovišče Grič, Dobova, Jesenice ob 
Savi, Kapele, Krška vas, Pišece, Sromlje, Velika Dolina, Čateške 

toplice in grad Mokrice. 
TO JE KNJIGA, KI JO MORATE IMETI!

Knjiga obsega 272 strani velikega 
formata, je trdo vezana in z 

zaščitnim ovitkom.

NAROČILA: 
mobi: 040 634 783
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, faks: 07 4905 781,
E-pošta: marketing@posavje.info    www.posavje.info

Redna cena: 42 €
Dostava na stroške založbe

Spoznajte zanimivo preteklost svojega kraja!
BREŽICE - STOLETJE NA RAZGLEDNICAH

Ivan Tomše pred udeleženci predstavitve svojega 
knjižnega prvenca
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