
BREŽICE, KRŠKO – V petek 
je v Brežicah odjeknila no-
vica, da je odstopil direk-
tor KOP Brežice Ferdo Pin-
terič. Po njegovih besedah 
gre za odstop iz osebnih ra-
zlogov, vendar pa je neura-
dno slišati, da bi lahko šlo za 
prevelike zahteve in priča-
kovanja lastnikov, med kate-
rimi so poleg Občine Breži-
ce tudi zasebniki, drugi spet 
govorijo o političnih ozadjih 
odstopa. 

Vroče naj bi bilo tudi v Kr-
škem, kjer se menda zaple-
ta pri ponovnem imenova-
nju Božidarja Resnika za 
predsednika uprave Kosta-
ka Krško. Odločanje naj bi 
potekalo 16. decembra, po 
mnenju dobro obveščenih pa 
v vodstvu podjetja, katere-
ga največji lastnik je Občina 
Krško, v resnici ni pričakova-
ti sprememb. Šlo naj bi le za 
razpravo in tudi precejšnje 
razlike v pogledih na nadalj-
nji razvoj družbe.  S. M.
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Knjige so najlepše darilo...

Kot je dejal Matjaž Šinko-
vec, sicer namestnik gene-
ralnega direktorja GPU, naj 
bi pri odločitvah o ukinjanju 
treh uprav oziroma združe-
vanju z drugimi PU upošteva-
li demografske in geografske 
raznolikosti območij, število 
kaznivih dejanj, prometnih 
nesreč, interventnih klicev 
ipd. S tem skladno želijo na-
rediti po velikosti primerlji-
ve uprave po obsegu dela, s 
tem da je, kakor se je izra-
zil, Ljubljana „podhranje-
na“ s kadrom. A kakor je sle-
dnje komentiral krški župan 
Franc Bogovič, je lažje nad-
zirati stanje na mestnih uli-

SEVNICA – Jutri, 26. oktobra, bo v sevniški kulturni dvorani 
ob 17. uri osrednja slovesnost ob letošnjem občinskem pra-
zniku, na kateri bodo podelili občinska priznanja. Grb Obči-
ne Sevnica bo prejela Kmečka zadruga Sevnica, zlati plaketi 
bosta šli v roke podjetja Preis Sevnica in Mešanega pevske-
ga zbora Primož Trubar iz Loke pri Zidanem Mostu, srebrne 
plakete pa bodo dobili Ivan Orešnik, Martin Gorenc in sku-
pina jasličarjev iz Tržišča. Slovesnosti bo sledilo še družab-
no srečanje v dvorani TVD Partizan v Boštanju.
Podrobneje o nagrajencih in o projektih na območju občine 
Sevnica pa na straneh 10-12.

Jutri	sevniško	praznovanje

cah na določenem območju 
kot pa stanje na razgibanem 
terenu in po njem razprše-
nih naseljih na 968 km2 po-
vršine, ob nezanemarljivem 
dejstvu, da se v neposredni 
bližini nahaja milijonsko me-
sto, ki je tako v preteklosti 
kot še danes v veliki meri bo-
trovalo povečanemu številu 
kaznivih dejanj s strani tuj-
cev na našem območju. Te 
so uspešno preprečevali ka-
kor tudi preiskovali prav po-
savski policisti in kriminali-
sti preko dobre koordinacije 
dela s strani matične PU, ki 
pa bo z ukinitvijo to funkci-
jo izgubila. 

Krška	uprava	
z	najboljšo	
raziskanostjo	
A po Šinkovčevo naj bi bile 
velike PU bistveno učinko-
vitejše po delu kot manjše 
uprave, pa vendar nismo sli-
šali, po kakšnih kriterijih je 
ta merljiva, glede na to, da 
se krška uprava vsa leta kon-
stantno uvršča po raziska-
nosti med najbolj uspešne 
uprave v Sloveniji, v prvi po-
lovici letošnjega leta pa so 
bili s 76,8 % preiskanostjo ka-
znivih dejanj najboljši med 

Ukinitev	PU	Krško	politična,	
ne	strokovna	odločitev
BREŽICE / POSAVJE - Policijski sindikat Slovenije je 17. novembra na brežiški 
policijski postaji organiziral okroglo mizo na temo reorganizacije Policijske 
uprave Krško (PU) in njenega združevanja s PU Novo mesto, na kateri je bilo 
pričakovati, da bo v nasprotju z vsemi do sedaj slišanimi utemeljitvami Ma-
tjaž Šinkovec kot predstavnik Generalne policijske uprave (GPU) podal argu-
mentirano obrazložitev. 

Ljubitelji planin!
Valvasorjeva knjižnica Krško 

vas vabi na predstavitev 
knjige Ivana Tomšeta 

PotePaNja Po goRah 
v četrtek, 25. novembra 

2010, ob 18. uri 
v Dvorani v parku v Krškem.

Knjigo bosta predstavila 
Darko Bukovinski 

in avtor Ivan Tomše.

Energetski del HE Krško bo po 
zagotovilih direktorja družbe 
HESS Bogdana Barbiča sicer 
zgrajen pravočasno, a ker za-
radi nenehnih pritožb neiz-
branih izvajalcev še ni pod-
pisana pogodba za gradnjo 
akumulacijskega bazena, bo 
elektrarna vsaj eno leto ‘na 
suhem’, država pa bo meseč-
no oškodovana za pol milijo-
na evrov, poleg tega bo ob-
čina ostala brez koncesijske 
dajatve. Kot je povedal direk-
tor Infre mag. Vojko Sotošek, 
jim je vlada šele pred krat-
kim dovolila zadolževanje za 
financiranje del, vsekakor pa 
se gradnja bazena ne bo zače-
la pred marcem 2011, trajala 
pa bo vsaj leto in pol.

Posavje	zahteva	sankcije
SEVNICA/POSAVJE – Gradnja hidroelektrarn na spodnji Savi je očitno obstala na pol poti. Medtem ko sta 
bili HE Boštanj in HE Blanca zgrajeni v predvidenem roku, je pri HE Krško zaradi zapletov pri izbiri iz-
vajalca del za ureditev akumulacijskega bazena nastalo že vsaj eno leto zamude, usoda HE Brežice in 
HE Mokrice pa zaradi birokratskih zapletov in nejasnosti visi v zraku. Odbor za HE na spodnji Savi bo 
zato predsednika Vlade Boruta Pahorja obvestil, da zaradi zastojev prihaja do večje gospodarske škode, 
od državnega pravobranilstva pa zahteval, naj sproži postopke zoper odgovorne zanjo.

Za HE Brežice še vedno ni že 
večkrat obljubljene, tudi s 
strani premierja Boruta Pa-
horja, javne razgrnitve DPN, 
saj okoljsko poročilo tudi po 
treh (!) krogih usklajevanj ni 
dobilo pozitivne ocene sek-
torja za celovito presojo 
vplivov na okolje na okolj-
skem ministrstvu. „Ni nor-
malno, da okoljsko poroči-
lo že četrtič dopolnjujemo, 
to se nam ni še nikoli zgodi-
lo,“ je povedal Cveto Kosec 
z ministrstva za gospodar-
stvo. Barbič je dodal, da pri 
tem projektu že leto dni sto-
jijo na mestu in se ukvarjajo 
z vedno novimi študijami in 
raziskavami, tudi takšnimi, 
ki pri prejšnjih elektrarnah 

niso bile zahtevane. „Doslej 
smo za strokovne podlage za 
HE Brežice in HE Mokrice vlo-
žili že vsaj deset milijonov 
evrov in če ni več politične 
volje, je najbolje, da zaklju-
čimo s to zgodbo. Mi ne mo-
remo več nadaljevati z no-
vimi domačimi nalogami,“ 
je poudaril. Za povrh vsega 
nikomur, niti povabljenim 
predstavnikom gospodarske-
ga in okoljskega ministrstva, 
ni jasno, na kakšen način bo 
v postopku sprejemanja DPN 
za ti dve elektrarni sodelo-
vala Hrvaška.

Poslanec mag. Andrej Viz-
jak meni, da „država ni spo-
sobna izpeljati projekta HE 

na spodnji Savi“ in zahteva 
sankcije za odgovorne, po-
dobnega mnenja, da je pro-
jekt „politično zaustavljen“ 
in da je situacija katastro-
falna in kliče k odgovorne-
mu pogovoru, je tudi njegov 
poslanski kolega in krški žu-
pan Franc Bogovič. Da ta-
kšne blokade projekta, kot 
je nastala v zadnjih dveh le-
tih, še ni bilo, so ugotavlja-
li tudi ostali člani odbora na 
čelu s predsednikom Nikom 
Galešo, ki je stanje povzel 
z ugotovitvijo, da so se v 
mandatu prejšnje vlade pri-
čeli postopki za štiri držav-
ne prostorske načrte, dva sta 
bila tudi sprejeta, začela se 
je gradnja dveh (HE Blanca 
in HE Krško) in tudi končala 
gradnja dveh elektrarn (HE 
Boštanj in HE Blanca), med-
tem ko se v mandatu te vla-
de ni zgodilo nič … 
 Peter Pavlovič
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»Za nas je vsak dan praznik«

Kadrovske	
težave	v	
komunalnih	
podjetjih?
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KRŠKO - Pred skupno sejo posavskih občinskih svetov so se na 
drugi seji v novem mandatu sestali krški občinski svetniki in 
svetnice. Potrdili so mandat Mireli Zalokar, ki bo v občinskem 
svetu nadomestila župana Franca Bogoviča, nato pa v pake-
tu ekspresno soglasno potrdili tudi sestavo 13 delovnih teles 
občinskega sveta - devetih odborov in štirih komisij. Sestavi-
li so jih na podlagi razdelilnika, katerega osnova je bil volil-
ni rezultat oz. zastopanost strank in list v občinskem svetu.
Če naštejemo le sestavo nekaterih najbolj izpostavljenih de-
lovnih teles: člani nadzornega odbora, v katerem ne smejo 
biti občinski svetniki, so Boštjan Arh, Vilma Jan Špiler, Ana 
Pajić, Tomislav Pajić, Miran Stanko, Barbara Šoba in Me-
tod Šonc, komisijo za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja sestavljajo Vlado Bezjak, Jože Dular, Vlado Gra-
hovac, Damjan Obradovič, Cvetko Sršen, Ivan Urbanč in 
Rajmund Veber, normativno-pravno komisijo Vladimir Hri-

beršek, Franc Lekše, Da-
mjan Omerzu, Miran Pavlič, 
Boštjan Pirc, Marjana Pla-
ninc in Cvetko Sršen, odbor 
za finance in občinsko pre-
moženje pa Miro Čelan, Vla-
do Grahovac, Jožica Miku-
lanc, Jože Olovec, Darinka 
Pavlin, Jože Slivšek, Dušan 
Šiško, Ivan Umek in Rajmund 
Veber. Sestavo vseh odborov 
in komisij si lahko ogledate 
na www.posavje.info.
 P. Pavlovič

Soglasno	izvolili	delovna	telesa

Po uvodni potrditvi mandata nadomestnemu svetniku Bojanu 
Kosu so za prvo „iskrico“ poskrbeli v svetniški skupini DeSUS, 
kjer so želeli v dveh odborih svoja predstavnika iz vrst občin-
skih svetnikov zamenjati z „zunanjima članoma“, vendar jim 
ni uspelo, saj bi s tem podprli razmerje, ki mora biti v korist 
svetnikov. Tako so glasovali proti sestavi osmih komisij in odbo-
rov, ki jo je na podlagi volilnega rezultata pripravila komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pod vodstvom 
mag. Andreja Vizjaka. Ker slednja v nadzorni odbor zaradi 
neustrezne izobrazbe, saj naj bi člani naj bi imeli najmanj 
6. stopnjo izobrazbe finančne smeri, ni predlagala kandidata 
svetniške skupine SD Hrvoja T. Oršaniča, tudi nadzorniki niso 
bili potrjeni soglasno. Delo občinske uprave bodo nadzorovali 
Milijana Stanič – predsednica, Tone Zorko – namestnik pred-
sednice, Janko Strašek, Slavko Hotko in Simona Zupančič.

Povsem gladko ni šlo niti pri izdaji pozitivnega mnenja kandi-
datki za ravnateljico OŠ Velika Dolina Andreji Ninković, ki se 
je prebila skozi „sito“ kadrovsko-mandatne komisije (poleg 
nje sta se na razpis javila še Biserka Čančer in Iztok Rosič). 
Marijan Žibert je izrazil pomislek glede premajhne podpo-
re kandidatki s strani učiteljskega zbora, vendar je bilo več 
svetnikov in svetnic mnenja, da gre za zelo dobro, ambicio-
zno in delovno kandidatko. „Njene 'ovire' so mladost, ambici-
oznost in želja po spremembah,“ je menila Rajka Križanac. 
V svet brežiške enote JSKD so namesto Nevenke Ruškovič, 
ki je odstopila, imenovali Ano Mamilovič. 

Pri pobudah in vprašanjih so svetniki opozorili na poškodovan 
protipoplavni nasip na Čatežu ob Savi, na neizplačana sred-
stva iz naslova dogovora z MORS, na tranzitni promet, ki se 
v izogib cestninjenju odvija po lokalnih cestah, na neupošte-
vanje odloka o oglaševanju v brežiški občini, kar je bilo zelo 
očitno v predvolilni kampanji, Darko Udovič pa se je zavzel 
tudi za začetek reševanja romske problematike, ki jo obču-
tijo zlasti v KS Cerklje ob Krki, kjer imajo nelegalno romsko 
naselje Gazice, blizu pa je tudi Kerinov Grm, katerega „pre-
bivalci živijo v krški občini, ‘delajo’ pa pri nas,“ kot je dejal. 
Več na www.posavje.info. P. Pavlovič

V	Brežicah	prve	„iskrice“
BREŽICE – Brežiški občinski svet je na drugi seji 15. no-
vembra izvolil vseh devet delovnih teles vključno z nad-
zornim odborom ter opravil še nekaj kadrovskih zadev, 
povsem gladko ni šlo, saj so se že pokazale prve razpoke 
med posameznimi svetniškimi skupinami. 

Tako lahko najkrajše povza-
memo sklepe skupnih iz-
rednih sej štirih posavskih 
občinskih svetov, ki je 11. no-
vembra potekala v Kulturnem 
domu Krško, poleg 85 breži-
ških, kostanjeviških, krških 
in sevniških občinskih svetni-
kov pa se jo je udeležil ce-
loten posavski politični vrh, 
številni gospodarstveniki in 
energetiki ter predstavniki 
javnih ustanov. Povabilu na 
sejo se niso odzvali le pred-
stavniki Vlade, kar je razbu-
rilo poslanca mag. Andreja 
Vizjaka: „Ljubljana je pre-

Posavje:	Enotni	in	odločni,	
toda	ne	brez	pomislekov
KRŠKO, POSAVJE - „Vlada RS mora takoj zaustaviti reorganizacijo Policijske uprave Krško in Splošne bolnišni-
ce Brežice ter ostalih inštitucij, zahtevamo tudi, da se prekine združevanje prvega in drugega energetskega 
stebra. Občinski sveti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica zahtevamo ustanovitev regije Po-
savje in ponovno potrjujemo Deklaracijo političnih strank po ustanovitvi pokrajine Posavje iz leta 1998.“ 

daleč, ne vidi nas, nima srca 
za nas. O tem priča prazna 
prva klop, rezervirana za go-
ste, predstavnike vlade. To je 
sramota, to je ignoranca dr-
žave do Posavja, to je igno-
ranca države do vseh regij!“ 

Posavski župani so kot uvo-
dničarji na seji, sklicani za-
radi napovedane združitve 
energetskih stebrov, ukini-
tve Policijske uprave Krško 
oz. njene priključitve k Po-
licijski upravi Novo mesto in 
ukinitve porodnišnice v bre-
žiški bolnišnici, ponovili že 

znana stališča, da so takšni 
ukrepi nesprejemljivi za Po-
savje in da se jim je treba 
enotno in odločno upreti, 
saj pod krinko racionalizaci-
je vodijo v centralizacijo dr-
žave. Njihovim zahtevam so 
pritegnili ali pa jih še zaostri-
li ostali razpravljalci iz vrst 
občinskih svetnikov (oglasili 
so se člani krškega, brežiške-
ga in kostanjeviškega sveta, 
ne pa tudi sevniškega!) so v 
glavnem podprli ali še zao-
strili stališča županov, mal-
ce drugače pa je razmišljal 
kostanjeviški občinski sve-
tnik Gorazd Šošter: „Vpraša-
ti se namreč moramo, kaj je 
poglavitni namen zavzema-
nja za lastno regijo. Ali je to 
ustreznejše in boljše zadovo-
ljevanje potreb Posavcev? Ali 
je to zagotovitev večje poli-
tične moči geografsko-druž-
benega področja Posavja? Ali 
je to uspešnejše sodelovanje 
v državnih in evropskih inve-
sticijskih skladih? Ali pa je 
poglavitni motiv ustanovitve 
lastne regije zgolj utrditev 
posameznih lokalnih parci-

alnih interesov? Ali gre zgolj 
za razdelitev nekega politič-
no-ekonomskega plena? Do-
sedanje izkušnje ustanavlja-
nja regije Posavje nas ne 
morejo prežemati z nekim 
optimizmom.“

Seja se je zaključila s spre-
jemom petih sklepov, na-
slovljenih na Vlado RS, ali 
bo Posavje z njimi omehča-
lo odločenost Ljubljane, da 
spremeni upravno-politični 
zemljevid države, pa bo po-
kazal čas.
 Peter Pavlovič

Kot je v uvodni predstavi-
tvi problematike povedal 
direktor Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje 
Martin Bratanič, v Posav-
ju deluje 33 regijskih in-
štitucij (16 v občini Breži-
ce, 12 v občini Krško, 5 v 
občini Sevnica in ena v ob-
čini Kostanjevica na Krki), 
ki zaposlujejo 1966 ljudi, 
največji del, kar 573 ljudi, 
Policijska uprava Krško.

Andrej Vizjak Gorazd Šošter

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški občinski svet je 
18. novembra v sejni sobi trgovskega centra Petretič, kjer 
bodo seje v tem mandatu, soglasno izvolil deset odborov in 
komisij občinskega sveta. Nadzorni odbor sestavljajo Sta-
ne Močnik kot predsednik, Stane Tomazin kot podpredse-
dnik, Tatjana Grgovič, Mira Repar in Brigita Hajšen. 

Zatem so po hitrem postopku sprejeli odlok, s katerim so 
iz proračunske rezerve zagotovili 67 tisoč evrov za odpra-
vo posledic septembrskih poplav. Dobrih 36 tisoč evrov bodo 
namenili kostanjeviškim in prekopskim gasilcem za stroške 
njihovega posredovanja, dobrih 10 tisoč za stroške štaba ci-
vilne zaščite in logistike, dobrih 20 tisoč pa za dodatne stro-
ške odvoza odpadkov. Kot je povedal župan Mojmir Pusto-
slemšek, je občina v poplavah utrpela kar 2,7 milijona evrov 
škode, zato upajo predvsem na pomoč države, saj je števil-
ka za majhno občino gromozanska. Na posebnem računu, ki 
so ga odprli za prizadete v poplavah, se je zbralo 28 tisoč 
evrov, ki jih bodo razdelili posameznikom, nekaj so dodali še 
občinski svetniki z odpovedjo tokratni sejnini. 

Na vprašanje Franca Štokarja, kako je v občini pripravljena 
zimska služba, je Stane Rostohar iz občinske uprave zagoto-
vil, da so letos bistveno bolje pripravljeni kot lani, saj so eno-
te podvojene. Robert Zagorc pa je opozoril na dotrajanost 
gasilskih vozil, zlasti v PGD Prekopa, kjer so za nakup novega 
interventnega vozila sami zbrali 40 tisočakov, potrebovali pa 
bi še vsaj tolikšen prispevek občine, obstaja pa tudi možnost 
prijave na razpis uprave za zaščito in reševanje. P. P.

67	tisočakov	za	poplave

vsemi policijskimi upravami. Šinkovec je še navedel, da je 
pripad zadev oziroma število kaznivih dejanj na območjih 
uprav, ki jih ukinjajo, nižje od ostalih uprav oziroma je nji-
hovo število takšno, kot jih obravnava PU Ljubljana, kar je 
sevniški župan Srečko Ocvirk med drugim pokomentiral, da 
smo potemtakem kaznovani za to, ker občani naredijo manj 
kaznivih dejanj in bi si morali želeti več nesreč?! Ne pa to, 
da je dober rezultat oziroma relativno dobra varnostna oce-
na odraz dobrega dela na terenu in stika z ljudmi.

„Vse, kar se dogaja, kaže na to, da ne gre za strokovne po-
sege, ampak za politično odločitev, ki se, kakor ugotavljamo, 
dogaja kar na vseh nivojih,“ je dejal brežiški župan Ivan Mo-
lan. In še: „Ne gre le za ukinitev PU, ampak tudi za krajo ka-
dra iz Posavja. Trend bi moral biti, da se storitev in z njo var-
nost čim bolj približa uporabnikom.“ Predvsem pa je Molana 
raztogotil nenaden sklic seje Sveta regije Posavje, za kate-
rega so vabilo prejeli le dva dni pred terminom seje oziroma 
preko vikenda, ker je zanjo izkazal interes generalni direktor 
policije Janko Goršek. „Mi nismo fantje na klic!“ je ogorče-
no dejal in opozoril, da se skupne seje štirih občinskih svetov, 
ki je potekala prav na to temo, ni zdelo vredno udeležiti ne 
direktorju ne drugemu predstavniku GPU, kaj šele ministrici, 
kar samo po sebi kaže na podcenjevalen in poniževalen odnos 
do Posavcev. Dodajmo, da je bila seja Sveta regije, ki je bila 
predvidena za isti dan kot okrogla miza, kasneje odpovedana. 

Da se bo ukinitev PU odražala na več varnostnih segmentih in 
delu drugih služb in institucij, pa je med drugim opozoril tudi 
vodja Okrožnega državnega tožilstva v Krškem Robert Renier: 
„Selitev kriminalistične policije bo vplivala tako na učinkovi-
tost pregona kot tudi na preiskanost kaznivih dejanj v tem pro-
storu.“ Dodal je, da tovrstni ukrepi nikakor niso smiselni pred 
ukinitvijo schengenske meje, po ukinitvi katere bo posledič-
no tako ali tako potrebno izvesti reorganizacijo: „Osebno sem 
prepričan, da gre za politično odločitev. Sem pristaš vsebinske 
in ne količinske obravnave, zato se moramo odločiti, ali želimo 
imeti dobre zgolj statistične podatke ali pa tudi vsebinske!“

Na	PU	Krško	vezana	SIS	in	NEK
Po Šinkovčevo naj bi z reorganizacijo PU Krško zmanjšali šte-
vilo zaposlenih predvsem v upravno-administrativnem delu, ki 
ne poteka na terenu, v tem primeru pa bi v PU Krško prekva-
lificirali 36 zaposlenih. Na katera delovna mesta, zaenkrat ni 
znano, je pa to edini konkretni podatek, ki se nanaša prav na 
PU Krško, saj drugih številk - koliko bodo znašali potni stroški 
krških uslužbencev, ki se bodo vozili v Novo mesto, kaj šele, da 
bi kdo povedal, kako si zamišljajo prestavitev na krško upravo 
vezanega schengenskega informacijskega sistema in direktno 
vezanega sistema NEK - PU Krško - nismo slišali. Sicer pa Šin-
kovec tudi ni odgovoril novinarski kolegici Jelici Koršič, ki je 
vprašala, če torej ne gre za politično odločitev, kakor vztraj-
no zatrjujejo, zakaj potemtakem prestavljajo krško upravo v 
Novo mesto in ne novomeške v Krško?!
 Bojana Mavsar

Pokličite 
uredništvo!

V ponedeljek,
29. novembra,

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

Več na strani 20

Ukinitev	PU	Krško	politična,	
ne	strokovna	odločitev

BREŽICE – V brežiški občinski organizaciji SLS so 19. novembra 
izvedli redni volilni občni zbor članov. Za predsednika za na-
slednji štiriletni mandat so izvolili Romana Baškovča, člana 
SLS od ustanovitve leta 1989, za podpredsednika pa Ivančico 
Glas in Ivana Vogrinca, dosedanjega predsednika občinskega 
odbora. V izvršilni odbor OO SLS Brežice so izvoljeni Matjaž 
Polovič, Franci Lapuh, Miha Kvartuh, Franc Žibert, Ivan 
Kovačič, Tone Cerjak, Jože Denžič in Aleš Balon, v nadzor-
ni odbor pa poleg Sušina še Marjan Krajnčič in Jože Levak.

Baškovč	namesto	Sušina	na	
čelu	brežiške	SLS



Posavski obzornik - leto XIV, številka 24, četrtek, 25. 11. 2010 3NAŠ POGOVOR

Joško Mrgole, Telče: 
Najprej bi morali ustrezno 
usposobiti inštruktorje vožnje 
in narediti bolj kvaliteten test 
psihofizičnih sposobnosti. Tako 
kot vsak ne more biti pilot, tudi 
ne more biti vsak voznik. Deset 
do dvajset odstotkov voznikov, 
ki imajo vozniško dovoljenje, 
ni primernih za vožnjo – so bolj 
ovira za promet. Ne verjamem, 
da bodo nove kazni kaj rešile, 
tukaj gre bolj za »kasiranje«. 

Kristina Barbič, Krško: 
Sama ne vozim, ampak menim, 
da je kar prav, da bodo kazni 
tako visoke, saj se nekateri na 
cestah res grdo obnašajo. Ven-
dar se bojim, da tudi te kazni 
ne bodo pripomogle k manj hu-
dim prekrškom in divjanju na 
cestah. Tisti, ki to počnejo, 
bodo to počeli še naprej, saj 
se znajo dobro izogniti oziro-
ma skriti policistom.

Bernarda Šoba, Zdole: 
Še strožje in višje kazni niso re-
šitev, temveč je ta v prevzgo-
ji in vzgoji ljudi oziroma voz-
nikov. Že v avtošolah bi morali 
dati več poudarka na teoretič-
nem in praktičnem prikazu po-
sledic nesreč, kakšni so rezultati 
objestne vožnje, vpliv in reakci-
je voznikov pod vplivom alkoho-
la ipd. Še večji učinek bi dose-
gli, v kolikor bi  predavale tudi 
žrtve ali povzročitelji nesreč. 

ANKETA

Walter Rankel, Golek: 
Naši se očitno zgledujejo po 
Nemcih, ki so tudi zaostrili pro-
metno zakonodajo oz. dvignili 
višino kazni za prekrške. Menim 
pa, da pri nas s tem ne bodo do-
segli nič, ker Slovenci po vožnji 
še zdaleč nismo prišli v Evropo, 
saj vozniki med vožnjo kar bo-
lezensko uporabljajo mobitele, 
s smerokazi ne nakazujejo spre-
memb smeri vožnje, se ne prive-
zujejo z varnostnimi pasovi ipd. 

Nova zakonodaja prinaša precej strožje kazni za nekate-
re prometne prekrške. Za prehitro vožnjo v naselju, vo-
žnjo po nasprotnem pasu avtoceste in vožnjo pod vplivom 
alkohola je predvidena kazen 1.200 evrov, 18 kazenskih 
točk in odvzem vozniškega dovoljenja. Kaj menite o teh 
predlogih?

Bodo	strožje	kazni	zmanjšale	
število	prometnih	nesreč?

RADEČE - 12. novembra se je na 2. redni seji sestal rade-
ški občinski svet, ki je potrdil novo sestavo dveh odborov, 
komisije ter predstavnike v svete javnih zavodov. 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, okolje, komunalno de-
javnost, turizem, občinsko premoženje bodo v tem mandatu 
sestavljali sestavljali Franc Kadunc kot predsednik ter člani 
Sebastijan Lipec, Janez Renko, Ferdinand Barachini, Mi-
lan Šuligoj, Helena Bregar Šramel ter Peter Mlakar. Odbor 
za družbene dejavnosti, socialno politiko ter delo z društvi 
bo vodila Andreja Burkelc Klajn, poleg nje pa bodo odbor 
sestavljali še Boris Barachini, Franci Gros, Jože Petauer, 
Mirko Rozman, Miran Prnaver in Helena Bregar Šramel. V 
komisijo za statutarna in pravna vprašanja so bili potrjeni 
Jože Petauer – predsednik, Zdenka Hudoklin Kržan, Fran-
ci Lipoglavšek, Marija Imperl, Miro Kranjec, Damjana Pe-
tavar Dobovšek ter Miran Prnaver.

V štiričlanski Nadzorni svet Komunale Radeče so bili imeno-
vani Slavko Kočevar, Vito Žnidar, Miro Florjanc ter Zoran 
Čulk, v Svet Celjskih lekarn Natalija Klanšek, v Svet Knji-
žnica Laško Vida Mesar, v Svet Zdravstvenega doma Rade-
če Nevenka Vahtar, Miro Florjanc in Jakob Bregar, v Svet 
Glasbene šole Laško - Radeče Anja Gospodarič in Dejan Po-
čivalšek ter v Svet KTRC Radeče Tomaž Režun in Ludvik 
Kos. Za članico Skupščine družbe KKS Radeče je bila imeno-
vana Ana Završnik, v Svet Centra za socialno delo Laško pa 
Kaja Kink. Programski svet Družbe za kabelski in komunika-
cijski sistem Radeče so bili potrjeni Zoran Čulk, Urošl Lipec, 
Igor Klanšek, Zvone Dornik in Janko Pinosa, v Svet Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Laško 
pa Aleš Breznikar in Saša Plevel. B. M.

Druga	seja	v	Radečah	
v	znamenju	kadrovanja

Upravna enota Krško 
dobitnica srebrne diplome 

V Upravni enoti Krško že desetletje razvijamo in nadgra-
jujemo kakovost storitev. V letu 2002 smo pridobili certi-
fikat standarda ISO za sistem vodenja kakovosti, ga redno 
obnavljali, v letu 2010 pa poslovanje uskladili z novim 
standardom ISO 9001:2008. Upravna enota od leta 2004 
sodeluje v postopkih za Priznanje RS za poslovno odlič-
nost, za kar je leta 2007 prejela bronasto, na razpisu v 
letu 2010 pa srebrno diplomo. Ocenjevalci so na podla-
gi natančnega pregleda celotnega poslovanja prepozna-
li uspešno uporabo evropskega modela odličnosti EFQM. 
Naši rezultati so plod odgovornega in strokovnega dela 
ter nenehnega izboljševanja. Ta dosežek potrjuje zave-
danje in prizadevanje uslužbencev za kakovost storitev, 
visoko pripadnost, zaupanje, in nas kot zgled uvršča med 
poslovno odlične organizacije v Sloveniji. 
V oktobru 2010 smo izvedli letno anketo o zadovolj-
stvu strank, ki so kakovost naših storitev ocenile z oce-
no 4,93 (na lestvici od 1 do 5), kar je nad povprečjem 
vseh upravnih enot in potrjuje, da smo uslužbenci v od-
nosu do strank odgovorni, strokovni, jim svetujemo in 
pomagamo pri uresničevanju pravic in obveznosti. Vsem 
našim strankam, fizičnim in pravnim osebam ter poslov-
nim partnerjem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje 
in zaupanje. Tudi vnaprej si bomo prizadevali vzdrževa-
ti in razvijati kakovost naših storitev.

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

Pred petdesetimi leti, ko ste 
bili stari 21 let, vam je ne-
sreča v rudniku popolnoma 
spremenila življenje. Po za-
ključeni rehabilitaciji ste se 
začeli ukvarjati s športom. S 
katerimi športi ste se ukvar-
jali in s katerimi se še ve-
dno?
Ukvarjal sem se z atletiko, 
s plavanjem, z dvigovanjem 
uteži, z lokostrelstvom, s ko-
šarko, s streljanjem z zrač-
no puško in s športnim ribo-
lovom. Zadnja leta samo še 
aktivno streljam in lovim 
ribe, za rekreacijo pa igram 
košarko na invalidskih vozič-
kih.

V vaši vitrini je veliko me-
dalj in pokalov. Eden večjih 
pokalov je pokal, ki ste ga 
prejeli za udeležbo na vseh 
tekmovanjih v spomin na 
prof. Bojana Hrovatina, za-
četnika razvoja športa za in-
valide. Kakšna tekmovanja 
so to bila?
Že od same ustanovitve orga-
nizacije paraplegikov (pred 
40 leti) so se športniki pa-
raplegiki in tetraplegiki pod 
vodstvom prof. Bojana Hro-
vatina udeleževali tekmo-
vanj na najvišji ravni in na 
njih dosegali izjemne rezul-
tate. Prof. Hrovatin je leta 
1971 sredi ustvarjalnega dela 
umrl. Kot pionirju invalidske-
ga športa in prijatelju mu pa-
raplegiki vsako leto posveti-
jo vseslovensko tekmovanje 
v atletiki. Tekmovanja še po-
tekajo, sam pa ne sodelujem 
več.

Pogovor	z	Martinom	Gorencem,	dobitnikom	sevniškega	občinskega	priznanja

»Z	ženo	znava	izkoristi	to,	
kar	nama	nudi	življenje«
Krajevna skupnost Studenec je za dobitnika letošnjega priznanja Občine Sevnica predlagala Martina Go-
renca iz Rovišča pri Studencu, kjer si je z ženo Jelko (skupaj sta v zakonu že 31 let) zgradil hišo, prila-
gojeno za paraplegika. Martin Gorenc, ki je 11. oktobra praznoval 71 let, je še vedno aktiven športnik, 
kljub temu, da je že 50 let priklenjen na invalidski voziček. Je član Društva paraplegikov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. Na življenje gleda s svetle plati in je dober zgled vsem tistim, ki so se znašli v 
podobnem položaju. Z vrsto športnih aktivnosti, ki se jih redno udeležuje, sporoča, da je tudi življenje 
na invalidskem vozičku vredno življenja – zahteva le nekaj prilagoditev, volje in vztrajnosti. Veliko časa 
preživi v svoji majhni mizarski delavnici, ki si jo je uredil v hiši, čas pa si rad vzame tudi za svoje živali 
– šetlandsko žrebičko Belo, zajčka Uhca, psa Rexa in mačka Toma. 

Ste tudi državni prvak v 
streljanju z zračno puško, v 
letošnjem letu pa ste z eki-
po Društva paraplegikov Do-
lenjske, Bele krajine in Po-
savja dosegli tretje mesto. 
Kaj vam pomenijo vsi ti do-
sežki?
Vsi dosežki mi pomagajo pri 
ohranjevanju zdravja, oseb-
nega zadovoljstva in druže-
nje s sebi enakimi ter skupaj 
z njimi še vključevanje v šir-
še družbeno in družabno ži-
vljenje.

Še vedno se redno tedensko 
sami vozite z avtom na re-
kreacijo v Novo mesto. Za-
kaj?
Šport me je potegnil iz težav. 
Ko sem se začel ukvarjati z 
njim, je moje življenje dobi-
lo nov smisel, nov zagon. Do-
bil sem voljo, da nekaj storim 
zase. Če ne drugega, je dober 
izgovor, da grem ven, iz »baj-
te«. V Novo mesto se vozim na 
košarko, rad pa tudi ribarim, 
ker imam rad naravo. Oseb-
ni avtomobil, posebej prire-
jen za vožnjo invalidnih oseb, 
pa je pripomoček, ki mi po-
maga pri vključevanju v raz-
lične življenjske in športne 
dejavnosti, s katerimi ohra-
njam zdravje in stik z ljudmi.

V Rovišču, vašem rojstnem 
in domačem kraju, imate 
tudi svoj odbojkarski klub …
Naša »Agroodbojka« združu-
je sedem družin iz Rovišča in 
s Studenca. Poleg igranja od-
bojke na prostem hodimo tudi 
na izlete, si med seboj poma-
gamo in smo predvsem dobri 
sosedje ter prijatelji. 

Zadnja leta aktivno sodelu-
jete pri ustvarjalnih delav-
nicah na podružnični šoli na 
Studencu. Skupaj z učen-
ci prvega razreda ustvarja-
te različne predmete iz lesa 
in iz naravnih materialov. Ka-
kšen je odziv otrok?
Otroške ustvarjalne delavnice 
za otroke prvega razreda naše 
podružnične šole potekajo kar 
pri meni doma, v moji delav-
nici. Otroci spoznajo obdela-
vo lesa in ustreznih orodij. Iz-
delke okrasijo z barvanjem, z 
risbami in se ob ustvarjalni igri 
zabavajo. Včasih mi postavijo 
tudi kakšno zanimivo vpraša-
nje in tako me je nekoč neka 
deklica vprašala, če bom tudi 

jaz dal na svoj voziček zim-
ske gume.

Zelo radi izdelujete tudi »dr-
glo«. Kaj je to?
To naj bi bila najstarejša otro-
ška igrača na Dolenjskem. Na-
redim jo iz debelega oreha in 
lesa. Iz lesa sta os in vetrni-
ca. Na os se navije nitka, na-
sadi oreh in vetrnica. S pote-
gom nitke se vetrnica vrti in 
daje zvok drgnjenja – zato ime 
»drgla«.

Z ženo veliko potujeta nao-
koli. Tudi na morje gresta. 
Kako je v naši družbi poskr-
bljeno za ljudi, kot ste vi, za 
paraplegike?
Izleti, počitnice, potovanja so 
predvsem zaradi arhitekton-
skih ovir omejena, niso pa ne-
mogoča in si jih v okviru mo-
žnosti privoščiva. Poznava že 
nekaj lokacij, kjer so objek-
ti prirejeni tudi za invalide 
in tam potem preživiva pri-
jeten in sproščen dopust. V 
naši družbi je bilo že kar ne-
kaj postorjenega za nas, ven-
dar bi se dalo še kaj narediti. 
Največje ovire so arhitekton-
ske, stopnice, vendar se tudi 
tu stanje izboljšuje. 

Prinaša vaše članstvo v dru-
štvu kakšne prednosti?
To je druga hiša, drugi dom – 
brez tega smo skorajda izgu-
bljeni. Članstvo v društvu po-
meni druženje, sodelovanje v 
različnih aktivnostih, ne samo 
v športu. Pomeni pomoč čla-
nom na različnih nivojih, po-
meni izmenjavo izkušenj, 
predvsem mladim invalidom, 
ki tudi ob pomoči društva po-
stanejo bolj samostojni, bolj 
odločni. Članstvo v društvu po-
meni tudi predstavitev invali-
dov navzven, »zdravi družbi«. 

Sosedje vas zelo cenijo, 
spoštujejo. Dejali so, da ste 
krasen človek in KS Stude-
nec vas je letos predlagala 
za dobitnika občinskega pri-
znanja. Menite, da je prišlo 
priznanje ob pravem času ali 
morda malce prepozno?
Priznanje mi je v veselje in v 
čast ter spodbuda za naprej. 
Prejemam ga v pravem času, 
saj sem še čil in zdrav, tako da 
se bom lahko udeležil tudi po-
delitve, čeprav me bodo mo-
rali po stopnicah nesti, tako 
da tudi stopnice ne bodo ovi-
ra za moj prihod, kar sicer so. 
Tokrat bom moral pač prosi-
ti za pomoč in dober občutek 
je, ker vem, da jo bom dobil.

Če bi imeli možnost zamah-
niti s čarobno paličico, kaj 
bi spremenili v svojem ži-
vljenju?
Sanje so sicer dovoljene, ven-
dar živim realno in sem za-
dovoljen s tem, kar imam. Z 
ženo se znava prilagoditi in iz-
koristi to, kar nama nudi ži-
vljenje.  Smilja Radi

Martin Gorenc 
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Drugi	nas	
prehitevajo	...
Medtem je država sofinan-
cirala novogradnje ali večje 
dograditve knjižnic v vsaj 20 
slovenskih občinah, med nji-
mi tudi v Brežicah in Sevni-
ci, kjer so si v času, ko so 
bile odločitve za gradnjo v 

Krškem že sprejete, teh pri-
dobitev lahko le potiho žele-
li. Čeprav je bilo v razpravah 
na občinskih svetih s strani 
uprave in župana vedno po-
udarjano, da je treba delati 
načrtno in da bodo investi-
cije realizirane po vrstnem 
redu, je iz leta v leto priha-
jalo do večjih preskokov.

Eden večjih je bil dosežen 
tudi tik pred volitvami 2006, 
ko je akcija Plavalnega kluba 
Krško rodila sadove in je te-
danji občinski svet graditev 
pokritega olimpijskega baze-
na s spremljajočimi objekti 
uvrstil med prioritete večjih 
investicij v občini Krško. Ko 
sem takrat (še kot član Sveta 
knjižnice) neformalno prote-
stiral, sem bil napaden, češ, 
da sem proti plavanju in po-
dobno. To je bil velik nesmi-
sel in daleč od resnice, saj 
sem bil vedno privrženec pla-
vanja in sem nekaj pred tem 
celo lastnoročno zbiral pod-
pise, s katerimi smo skušali 
še naprej zagotoviti ogreva-
nje bazena s strani tovarne 
papirja. Plavanje je zame 
najpomembnejši množični 
šport, ki je zelo dobra osno-
va za večino drugih, da o nje-
govi koristnosti predvsem za 
mlade niti ne govorim. Prav 
tako poznam in spoštujem 
tradicijo tega športa v Kr-
škem, še več, vedno sem bil 
kritičen, da je ni moč bolj iz-
koristiti in da je podpora, kot 
še nekaterim drugim dejav-
nostim v občini, preveč kam-
panjska.

Bolj zanimivo je, kako so 
me takrat poskušali »pomi-
riti« tudi bolje obveščeni iz 
občinske uprave, češ, saj je 
tako ali tako jasno, da iz te 
moke ne bo kruha in da knji-
žnica zaradi bazena ni ogro-
žena, saj bo izbrana lokaci-
ja poleg sedanjega teniškega 
igrišča težko obstala iz več 
razlogov. Na to sem se spo-
mnil ponovno kasneje, ko 

Pokojninska 
reforma ali 
antireforma?

Trenutno poteka živahna 
razprava o načrtovani po-
kojninski reformi. Pri zao-
strovanju pogojev za upo-
kojitev nismo osamljeni, 
saj se mnoge države lote-
vajo sprememb v smeri 
dviga starostne meje po-
trebne za upokojitev. To 
povzroča odpore in posledično proteste, ponekod celo 
ulične nerede in politične krize.

V javnosti prevladuje mnenje, da je predlagana po-
kojninska reforma nujna zaradi demografskih tren-
dov, število upokojencev narašča, daljša se življenj-
ska doba, hkrati pa upada število delovno aktivnih 
in plačnikov v pokojninsko blagajno. Posledice so 
neugodne za stabilnost pokojninske blagajne, rde-
če številke te blagajne pa pokriva državni proračun 
oziroma davkoplačevalci.

Menim, da ne potrebujemo tako radikalnih rešitev, 
kot je predlagana pokojninska reforma, in da so pre-
dlagani ukrepi pomanjkljivi. Drži, da potrebuje-
mo spremembo pokojninskega sistema, vendar ne 
takšne, ki vsem samo jemlje in nikogar ne motivi-
ra. Sestavni del pokojninske reforme bi morali biti 
tudi ukrepi za več in višje prilive v pokojninsko bla-
gajno s strani večje in boljše zaposlenosti. Predlaga-
ni ukrepi ne bodo prizadeli vseh slojev ljudi enako. 
Najbolj bodo prizadeti tisti, ki so začeli delati prej in 
opravljajo fizično zahtevna dela ali so pri delu izpo-
stavljeni tveganjem za zdravje. Ti bodo morali dela-
ti bistveno dlje (3 leta), da bodo prejemali podobno 
pokojnino kot po veljavnem zakonu. Kaj pomeni-
jo dodatna tri leta oziroma delo preko 60 leta staro-
sti in 40 let delovne dobe za zidarje, šivilje, delavke 
in delavce v industriji in proizvodnji, kuharice, či-
stilke, natakarice, trgovke, ... ? Ogromno. Hkrati ti 
zaposleni prejemajo nižje plače ter bodo ob morebi-
tni predčasni upokojitvi pri 40 letih delovne dobe za-
radi »malusov« še dodatno prizadeti. Veliko manj 
bodo prizadeti tisti, ki so se zaradi različnih razlogov 
vključili v zaposlitev kasneje, recimo pri 25 letih sta-
rosti. Ti bi že po veljavnem zakonu morali delati do 
63 oziroma 65 leta, da bi dosegli 40 delovne oziroma 
pokojninske dobe.

Zakaj lahko govorimo celo o antireformi? Predvsem 
zato, ker se je letos, odkar je v obravnavi in spreje-
manju pokojninska reforma, upokojila velika večina 
vseh, ki so kakorkoli izpolnili pogoje za predčasno 
upokojitev. Tudi tisti, ki tega niso načrtovali. Ljudje 
so si rekli: Bolje, da grem v pokoj sedaj, reforma mi 
nič dobrega ne prinaša. Te nove, nepotrebne upokoji-
tve bodo še dodatno obremenile pokojninsko blagaj-
no in izničile pričakovane kratkoročne pozitivne fi-
nančne učinke predlaganih rešitev, ki so usmerjene v 
preprečuje zgodnejšega upokojevanja. O antireformi 
lahko govorimo tudi zaradi tega, ker radikalnost pre-
dloga odvrača in ne privlači mladih, da bi se vklju-
čili v pokojninsko zavarovanje in plačevali prispev-
ke. Upokojitev je za njih izjemno daleč, 40 let in več 
bodo plačevali prispevke v nek skupni žakelj, pri-
čakovana pokojnina pa bo mizerna in nemogoče iz-
računljiva. Številni se zato raje odločijo za drugač-
ne legalne ali nelegalne oblike dela ali poslovanja, v 
najslabšem primeru pa raje ostanejo doma pri star-
ših ali na raznih socialnih transferjih države.

Menim, da bi moral biti osnovni pogoj za polno po-
kojnino 40 let delovne dobe za moške in 38 let za žen-
ske. Starostna meja igra pri tem le obrobno vlogo. 
Smiselno je destimulirati predčasne upokojitve in 
bolj nagraditi delo preko teh pogojev. Pomemben del 
pokojninske reforme so ukrepi, da se zagotovi več in 
boljša delovna mesta. Vlada je pri tem zelo neuspe-
šna. Poglejmo primer Nemčije. Tudi ona je v krizi, 
pa ima danes približno toliko brezposelnih kot pred 
krizo. Mi pa smo število brezposelnih podvojili. Po-
grešam tudi ukrepe za spodbujanje tehnološko zah-
tevnejših delovnih mest, ki bi omogočili večjo dodano 
vrednost, večje plače in posledično več prilivov v po-
kojninsko blagajno. Tudi to so pomembni ukrepi, ki 
lahko na dolgi rok stabilizirajo pokojninsko blagaj-
no, da ne omenjam potrebe po t. i. osebnih pokojnin-
skih računih, da bi vsak zaposlen vedel, koliko je že 
prispeval v pokojninsko blagajno in kaj si lahko od 
te blagajne obeta.

KOLUMNA

Piše:
mag. Andrej Vizjak, 

 poslanec v DZ

Plavati	ali	brati	–	to	je	zdaj	
vprašanje!?	

Ob	dnevu	slovenskih	splošnih	knjižnic	v	Krškem

Le nekaj dni zatem, v petek, 
5. novembra, je agencija Epi-
scenter po naročilu uprave 
Občine Krško izvajala anke-
to o »zadovoljstvu občanov z 
njenim delom«. To samo po 
sebi ne bi bilo nič posebne-
ga, če ne bi tokrat nekdo v 
upravi očitno sklenil, da si je 
pri nadaljnjem delu na občini 
treba nekoliko pomagati tudi 
z vprašanji, ki nimajo nepo-
sredne zveze z namenom an-
kete. Rezultate naj bi očitno 
uporabili kot pomoč (in izgo-
vor?) pri ponovnem odločanju 
o tistem, kar so vsi pristoj-
ni organi v lokalni skupno-
sti že (večkrat) odločili in je 
tudi zapisano v veljavnih do-
kumentih. Vprašanjem o za-
dovoljstvu z delom uprave, 
župana in občinskega sveta 
je namreč sledilo vprašanje, 
kateri izmed predvidenih in-
vesticij v Krškem bi obča-
ni dali prednost – bazenu ali 
knjižnici?

Naj spomnimo: potreba po 
graditvi nove knjižnice je bila 
zaznana že leta 1997, ko sta 
na iniciativo podpisanega ta-
kratna direktorica Valvasorje-
ve knjižnice Krško Ida Merhar 
in Svet knjižnice organizira-
la okroglo mizo z naslovom 
»Kakšna bo vaša knjižnica v 
21. stoletju«, nakar so stekle 
strokovne, politične in druge 
aktivnosti za pripravo projek-
ta. Te so bile med drugim ute-
meljene na ugotovitvah, da 
bo v sedanji zgradbi v nekaj 
letih primanjkovalo prosto-
ra, predvsem pa, da bi Krško 
kot mesto in občina ter regi-
onalno središče potrebovalo 
kulturno-informacijski cen-
ter, kakršne so sodobne knji-
žnice. Dodaten razlog za raz-
mišljanje o novih prostorih je 
bilo dejstvo, da sedanji niso 
v javni lasti, pač pa v naje-
mu kot del kapucinskega sa-
mostana, za kar se pogodba 
izteče čez nekaj let. 

Sledile so številne aktivno-
sti, dokler ni župan na pred-
stavitvi idejne zasnove pro-
jekta v knjižnici najavil, da 
bo temeljni kamen za knji-
žnico postavljen leta 2006. 
Vendar mi je navdušenje 
nad razmeroma hitrim spre-
jemom ideje o novi knjižni-
ci, ob priliki ogleda novih 
knjižnic po Sloveniji, neko-
liko pokvaril eden izmed te-
daj vodilnih uslužbencev ob-
činske uprave, češ, nikar ne 
hvali jutra pred dnevom. In 
res. V času od leta 2000 do 
danes je bilo veliko srečanj 
in sestankov tako v krajevni 
skupnosti in občini kot tudi z 
najvišjimi predstavniki mini-
strstva za kulturo, od katerih 
pa je bilo vedno znova sliša-
ti, da bo sofinanciranje (v vi-
šini do 30 %) zagotovljeno, ko 
bo investitor, t.j. občina, pri-
skrbela potrebno dokumenta-
cijo. Po številnih zapletih in 
spremembah, o čemer smo 
tudi v našem časopisu precej 
pisali, je prišlo do izbire lo-
kacije v starem mestnem je-
dru in tudi do izbire projekta. 

sem spremljal zaplete z lo-
kacijo bazena zaradi bodoče 
ureditve reke Save, saj se je 
na koncu izkazala za nespre-
jemljivo. Zgodba z novim ba-
zenom se je namreč začela 
zapletati podobno kot zgod-
ba z novo knjižnico, in če-
prav so nas »plavalci« v ne-
kem trenutku prehiteli, smo 
»bralci« vendarle napredova-

li meter za metrom in prišli 
do lokacije ter celo do izbi-
re projekta. A rezultat je v 
bistvu enak. V Krškem ni niti 
nove knjižnice niti bazena.

No, resnici na ljubo je treba 
povedati, da je občina skleni-
la pogasiti neutolažljivo željo 
občanov po plavanju in branju 
z ad hoc rešitvami, pri čemer 
so bila nekoliko odrinjena na-
čela o načrtnem in postopnem 
reševanju prostorskih proble-
mov: knjižnica je kot za ne-
kakšno tolažbo dobila lep in 
sodobno opremljen mladin-
ski oddelek na drugi lokaciji 
v mestu, medtem ko je bila za 
plavalce tako rekoč čez noč 
ponujena salomonska rešitev 
s temeljito obnovo bazena v 
Brestanici.

Zakaj	izbirati	
izbrano?
Zakaj je prav knjižnica, ka-
tere uporabniki so poleg 
zdravstvenih domov najbolj 
množični med neobveznimi 
ustanovami, vedno znova od-
rinjena, je sicer težko poja-
sniti. Še sploh, ker so projekt 
za svojega vsaj načeloma po-
stopoma sprejele vse politič-
ne opcije v mestu in občini. 
Številni primeri hitrih naku-
pov zemljišč in potem tudi 
realizacije projektov bi lah-
ko nakazovali, da knjižnica 
že od začetka nima za sabo 
pravega interesnega lobija. V 
pogledu bazena pa ob vsem, 

kar človek zadnje čase bere 
in vidi v tej ljubi Sloveniji in 
vse pogosteje tudi v našem 
okolju, pride na misel tudi 
to, da sodoben, plavalni in 
rekreacijski kompleks mor-
da le ni po volji vsem in da to 
zavlačevanje in onegavljenje 
z bazenom v Krškem koristi 
komu iz soseščine, ki se boji 
konkurence. Kako si vendar 
razlagati, da med 100 milijo-
ni evrov vrednimi investicija-
mi, ki so bile samo v zadnjih 
štirih letih izvedene v občini 
Krško, po podatkih iz brošu-
re, ki so jo gospodinjstva do-
bila letos pomladi, ni bilo niti 
knjižnice niti bazena? 

Po 12 letih sestankov, posve-
tov, okroglih miz, sej in za-
sedanj, govorov in obljub 
smo zdaj prišli do tega, da 
nas naša ljuba občinska upra-
va sprašuje, kaj bi raje – ba-
zen ali knjižnico? Zanimivo bi 
lahko bilo tudi vprašanje, za-
kaj so na občini v »anketno 
kombinacijo« vstavili prav 
bazen in knjižnico? Kaj ima-
ta ta projekta skupnega, ra-
zen tega, da bi bila v korist 
najširšemu krogu občanov in 
da je njuna predvidena loka-
cija v mestu Krško? Zdi se, 
da tisti, ki se domislijo ta-
kih anketnih vprašanj, niti 
ne razmišljajo, da bi si Krča-
ni in Leskovčani, pa tudi vsi 
prebivalci »atomske« obči-
ne, morda končno zaslužili, 
da najprej malo plavajo, po 
rekreaciji ali že med njo pa 
še preberejo dobro knjigo?

Najbrž se je brez pomena 
spraševati o avtorstvu tega 
komunikacijskega bisera, ki 
je v enem samem dnevu po-
rušil več kot desetletna priza-
devanja vseh tistih, ki s(m) o 
se trudili prikazati pomen in 
potrebo po sodobni knjižnici 
v Krškem, prav tako pa po-
meni vse prej kot priznanje 
delu zaposlenih v knjižnici, 
o čemer je na že omenje-
ni slovesnosti sicer govorila 
podžupanja Somrakova. Pač 
pa se mi na koncu pojavlja-
ta dve vprašanji: prvo, za-
kaj niso ankete z navedeno 
vsebino izvedli pred 10. ok-
tobrom (dan lokalnih voli-
tev, op.p.)? In drugo, le za-
kaj neki niso – v skladu z 
osnovnim namenom ankete 
- občanom postavili vpraša-
nja, kako ocenjujejo doseda-
nje delo občinske uprave pri 
vodenju projektov za novo-
gradnji knjižnice in bazena? 
Najbrž zato, ker vedo, ka-
kšen bi bil odgovor.
 Silvester Mavsar

Bralka  (foto: S. Mavsar)

Dosedanja in aktualna podžupanja občine Krško Ana Somrak je na slovesnosti ob dnevu reformacije v 
Dvorani v parku, 2. novembra letos, ob zgodovinskem kulturnem dogodku – predstavitvi nedavno prido-
bljenega originalnega izvoda Dalmatinove Biblije - napovedala, da bo ta za Krčane še posebej dragoce-
ni kos kulturne dediščine kmalu dostojno predstavljen javnosti. Naslednje leto naj bi se namreč začela 
gradnja nove knjižnice, na katero Krško čaka že več kot desetletje.
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Pred prazniki.
Zdrznila sem se, ko mi je 
Silvo dejal, da smo pred 
prazniki, da je Miklavž že 
skoraj tu. V trenutku sem 
bila kar nekoliko od tal, ne-
kje vmes, brez trdne osnove 
pod nogami. Sploh pa ni-
mam občutka, kdaj se je to 
leto premaknilo v decem-
ber. Tu pred računalni-
kom pa mi z reaktivnim 
letanjem telo in duha gri-
ze še neutrudna muha. Pa sede. Zgrabim prvi zaje-
tnejši šop papirja in pok po muhi. Ta prave muhote-
pe sem pospravila. Je sivo črni živalci uspel pobeg? 
Če ni, mi je vsekakor žal za njen konec.

Je ona imela nesrečo, jaz pa srečo? Kaj pa ima sre-
ča s časom? Ali čas s srečo? Če bi divjala v globino, 
bi najbrž prišla do nekih zaključkov. Na primer, pre-
pričana sem, da Miklavž Nuši Derendi (njeni ko-
reni: Žnideršič in Kralj) ni prinesel v košu to, kar 
Nuša danes je. O Nuši nisem še nikoli pisala in je 
kot estradnice nisem nikoli spremljala v živo kot na 
nedavnem dobrodelnem koncertu v brežiškem pro-
svetnem domu, katerega pobudnica je bila. Odlična 
glasbenica Nuša, odličen njen spremljevalec na kla-
virju Boštjan Grabnar. Izvedla sta repertoar in celo-
tno dogajanje za – prste lizat. Svetovnim glasbeni-
kom ob bok. S sponzorji oziroma donatorji, kar so bili 
vsi sodelujoči, saj so se odrekli honorarjem. Preprosti, 
z vlaganjem v svoje danosti in znanje. Brez trušča in 
poskakovanja, kar smo vajeni doživeti, le s svetlobni-
mi efekti, ki so dajali piko na dogodek. Ali, če pono-
vim besede Branka Blatnika, happy peka – ko Nuša 
zapoje, je to dotik božjega. In če bi vsi izvajalci sedeli 
nekje v zapečku križem rok, z vsemi štirimi narazen, 
čakajoč na božjo mano, na Miklavža, Božička ali tre-
tjega dedka Mraza, na njihove polne koše ne vem 
česa vsega, bi se njihova življenja kobacala v mizeri-
ji, v francoskem miserablu. 

Zelo močno se me je v, uh, tem že predprazničnem 
času dotaknilo tudi odprtje razstave Frančiškovih 
bratov v galeriji Posavskega muzeja, ki so v ta naš 
kraj prišli pred tristopetdesetimi leti. Sijajno pri-
pravljena razstava nas bo še do sredine januarja po-
drobno vodila po, ali preko njihovih življenj. Njiho-
vega dela: od kulturnih izrazov, izobraževanj naših 
prednamcev do socialnega čuta - čuta za človeka v 
stiski, skrbjo za bolne in revne. Odlikovali so se v ro-
kodelstvu, bili čebelarji, vrtnarji in sadjarji. Bili so 
zdravilci, filozofi, ljudje polni duha. Bili so ljudje z 
motom » mir in dobro «. Bog ve, če so poznali Miklav-
ža, Božička in dedka Mraza. Ma, kaj pa mi je, ka-
kšnega dedka Mraza neki! Bili so skromni, po priče-
vanju bolj tihi, pa imeli so veliko dušo, veliko srce. S 
tem pa se nobenih košev ne da napolniti. 

Predvidevam, prepričana sem, da se v red frančiška-
nov in klaris ne bi bilo mogoče pritihotapiti nobenim 
ultra smukcem - zmedenim, lažnivim, preplašenim 
figuram, ki jim je mar samo za tisto lastno krasoto 
tam zadaj, državno pravosodje pa jim nudi potuho. 
Naši gostje, frančiškovi bratje, pa so se po prostorih 
muzeja, v dolgih, rjavih kutah, premikali skorajda 
neslišno. Drseli so, z rokami v kutah, prepasani z be-
limi trakovi, z milimi pogledi in nasmehi; z drsenjem 
in vsem povedanim so oddajali posebno vzdušje, po-
seben mir. 

Rdeče modra barvica me v spominjanju vleče šestde-
set let nazaj, knjiga in punčka, pa lesena peresnica, 
domači, dišeči in hrustljavi piškoti, bonboni zaviti v 
svilen papir. To mi vselej prihaja pred oči, za kar so 
se močno potrudili moji dragi. Hm, potruditi pa sem 
se morala tudi sama: radovedno in živahno naravo 
deponirati, ne vem, kako mi je to uspevalo. Ja, nepre-
stano sem morala oživljati misel – če uporabim fran-
čiškove brate – mir in dobro. Da bo dobro, da bodo 
prazniki, da z raziskovanjem ne nakodram kak dan. 
Pa sem bila v duši skromna, moji ljubljeni so hote-
li več, od sebe zame zahtevali več. Sama sem itak hle-
pela po knjigi in modro rdečem svinčniku, saj sem si 
punčko pričarala sama iz okroglih polen, kar ne po-
meni, da Miklavževe ta prave nisem bila do neba ve-
sela.

Mir in dobro vsem. Tudi moji muhci, ki mi še kar na-
prej radodarno nagaja okoli nosu in tipkovnice. Le 
kaj je tu zanjo tako privlačnega? Ubesedene misli v 
povedano? In sem kar zadovoljna, da ji šop papirja 
ni mogel do živega. Ne Miki in ne Neža. Tako je to v 
meni pred prazniki.  

KOLUMNA

Piše:
Natja Jenko Sunčič

Zbrane je uvodoma nago-
voril predsednik sevniške-
ga Koordinacijskega odbora 
Društva izgnancev Slovenije 
Vinko Zalezina, ki je med 
drugim povedal, da je po-
trebno zbirki o izgnancih na 
sevniškem gradu in v krmelj-
ski graščini določiti ustrezen 
status. Na njegovo vpraša-
nje, kdo bo ohranjal spo-
min na izgnanstvo in izgnan-
ce, ko njih ne bo več, saj je 
povprečna starost tistih, ki 
so bili v izgnanstvu vendarle 
77 let, ga je v svojem nago-
voru potolažil župan Srečko 
Ocvirk, ki je dejal, da bodo 
spomin ohranjale veteranske 
organizacije, ki jih je v sev-
niški občini kar nekaj. Mag. 
Franc Žnidaršič pa je v svo-
jem nagovoru poudaril, da 
je izplačilo vojne škode edi-
na stvar iz tistega časa, ki je 
ostala neporavnana, zato se 
bodo še naprej borili za to, 
da bi del tega dolga plačala 
Nemčija.

Sevniški	izgnanci:	»Rodile	
so	nas	slovenske	matere!«
SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani je na Martinovo soboto potekalo tradicionalno srečanje izgnan-
cev občine Sevnica. Organizator srečanja je bil KO DIS Sevnica, moderatorka prireditve je bila Marija-
na Kralj, v kulturnem programu je sodeloval dekliški pevski sestav Zverke ter Duška Stopar na citrah in 
Oskar Stopar na harmoniki. 

Med številnimi obiskoval-
ci srečanja izgnancev sevni-
ške občine je bila tudi Vida 
Križnik (njen dekliški prii-
mek je Urbančič), ki je od-
šla skupaj z brati in sestra-
mi ter z očetom v izgnanstvo 
kot 10-letna deklica. Z nji-

mi je šla prostovoljno tudi 
teta, očetova sestra, ki je 
skrbela za 12-člansko dru-
žino Urbančičevih s Pokleka 
nad Blanco po smrti njihove 
matere. »Nismo bili v izseli-
tvenem pasu, vendar so nas 
izselili iz dveh razlogov. Prvi 

je bil ta, da se je oče priselil 
na Poklek leta 1922 s Kneža-
ka pri Pivki, drugi razlog pa, 
da je bil brat Frane pod psev-
donimom Mihael takrat že v 
ilegali, v organiziranem od-
poru. Gestapovci so ga iskali 
in ker ga niso našli, so odpe-
ljali nas,« je pripovedovala 
Križnikova. Brata Franeta je 
izgubila tik pred osvoboditvi-
jo, v bližini domačega doma, 
pri Sv. Antonu. »Padel je 5. 
marca 1945 kot pooblašče-
nec OZNE Kozjanskega odre-
da,« je dejala. V spomin na 
čase, ki si jih nihče več ne 
želi, je na slovesnosti pre-
brala tudi dve svoji pesmi in 
dodala še nekaj svojih misli. 
»Zakaj smo obstali? Zato, ker 
so nas rodile slovenske mate-
re, tiste, ki niso hotele biti 
dekle, sploh pa ne tujcu! 
Vzgajale so nas stare mame, 
tiste, ki so v svoji izgnanski 
culi nosile prgišče slovenske 
zemlje,« so njene besede re-
zale zrak. Smilja Radi

Vida in njena sestra Dragica sta morali v izgnanstvo, ko 
sta imeli deset oz. sedem let. Spomine na tisti čas Vida 
pogoste opiše tudi v svojih pesmih. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja:  Evropa investira v podeželje

številka 4, november 2010

Raziskano
Prehranjevalne in nakupne 
navade Posavcev

Iz prve roke
Sprehod po posavskih tržnicah

Glavna tema
Lokalno pridelana hrana

Izšla je 
nova številka

Več na www.akademija-zdrave-hrane.si

Krvodajalska	
akcija
Območno združenje Rde-
čega križa Krško vabi na 
krvodajalsko akcijo, ki bo 
v sredo, 1. decembra, od 
7. do 13. ure v OŠ Seno-
vo, v četrtek, 2. decem-
bra, od 7. do 13. ure v OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Kr-
ško in v petek, 3. decem-
bra, od 10. do 14. ure v 
OŠ Leskovec.

KRIŽE - Krajevna skupnost Kri-
že je v okviru vsakoletnih pri-
zadevanj za posodabljanje in 
vzdrževanje lokalnih cest in 
javnih poti 22. oktobra končno 
zaključila s projektom moder-

Pomembni	jesenski	dogodki	na	Križah
nizacije ceste v zaselek Pade-
žnik. Projekt je bil dolgotra-
jen, saj je modernizacija ceste 
v dolžini 1400 m, ki povezuje 
tri gospodinjstva, trajala kar 5 
let. Sredstva je v glavnem za-

gotovila Občina Brežice, za kar 
gre v veliki meri zahvala tudi 
županu, nekaj pa so prispevali 
tudi Krajevna skupnost in kra-
jani sami. Trak sta slavnostno 
prerezala župan občine Bre-

žice Ivan Molan in najstarej-
ši prebivalec zaselka Padežnik 
in s tem odprla cesto, blagoslo-
vil pa jo je podsredški župnik 
Alojz Weingerl. 
To pa ni edina jesenska prido-
bitev v tej krajevni skupno-
sti. V prvi polovici novembra 
je Dom krajanov zaživel v no-
vih barvah, saj so zaključi-
li s fasaderskimi deli na tem 
objektu. Da pa dom ne bi sa-

meval, so tamkajšnji gasilci 
13. novembra pripravili tra-
dicionalno martinovanje sku-
paj s pobratenim društvom iz 
Križ pri Tržiču. Stanovske ko-
lege so popeljali na ogled Po-
klicne gasilske enote v Krškem 
in, kot se za Martinovo soboto 
spodobi, na degustacijo vina 
v vinsko klet Kunej v Brestani-
co, nato pa je sledilo družab-
no srečanje v Domu krajanov 
na Križah.  D. S. 

Otvoritev ceste v Padežnik
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Napovednik 
prireditev

Knjižnica se namreč vedno 
bolj uporablja kot t. i. tre-
tji prostor, ki je po definici-
ji sociologa Raya Oldenburga 
neformalen in nevtralen pro-
stor, namenjen druženju lju-
di in zatorej bolj odprt od pr-
vih dveh prostorov. Medtem 
ko naj bi prvi prostor pome-
nil dom in drugi službo, oba 
pa na svoj način predstavljata 
zasebnost in izoliranost, naj 
bi tretji prostor, med katere 
se uvršča torej tudi knjižni-
ca, človeku služil za duševno 
zdravje, socialno zadovolj-

Knjižnica	Brežice	kot	tretji	
prostor	vabi
BREŽICE - 20. november je potekal v znamenju dneva slovenskih splošnih knjižnic, ki so ga v Knjižnici 
Brežice obeležili z več aktivnostmi, med drugim s prireditvama, ki sodita v projekt Centra vseživljenj-
skega učenja - s krožkom Beremo skupaj z Alenko Šet, ki je zaživel pretekli mesec, in z uvodno delav-
nico Spoznajmo karierni coaching, ki jo je vodila predavateljica Liljana Pahor, 19. novembra pa se je v 
več terminih zvrstila še otroška predstava Lizika in Vila tabletka.

stvo ipd. Da je temu res tako, 
kot je dejala direktorica Tea 
Bemkoč, potrjujejo tudi ve-
dno bolj obiskane prireditve, 
ki jih organizirajo v knjižnici 
za uporabnike in ostale obi-
skovalce vseh starostnih ka-
tegorij, pa naj si gre za po-
topisne, literarne prireditve, 
predstave za otroke idr. Lani 
se je prireditev udeležilo kar 
6.495 obiskovalcev.

Sicer pa je brežiško knjižnico 
skupno obiskalo 119.690 obi-
skovalcev, med njimi največ-
krat redni člani, ki jih je bilo 
v lanskem letu 5.397, skozi 
leto pa so izposodili 247.747 
enot knjižničnega gradiva. 
Da bi še razširili ljubezen do 

pisane besede in branja, so 
ob dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic, ki letos poteka pod 
sloganom Knjižnica po mo-
jem okusu, ponudili brezpla-
čen vpis novim članom. V tem 
letu, je še povedala Bemko-
čeva, nameravajo v prosto-
rih knjižnice urediti še pro-
stor za tiho delo, predvsem 
za potrebe študija, v bližnji 
prihodnosti pa nabaviti tudi 
knjigomat za vračanje knji-
žničnega gradiva. Novost pa 
je tudi prenovljena spletna 
stran knjižnice, ki jo najde-
te na naslovu www.knjiznica-
brezice.si, kjer so zainteresi-
ranim uporabnikom na voljo 
vse informacije.
 Bojana Mavsar 

Direktorica brežiške 
knjižnice Tea Bemkoč

SEVNICA - V hotelu Ajdovec je potekalo 23. oktobra srečanje 
jubilantov Društva upokojencev Sevnica, starih 70, 80, 90 in 
več kot 90 let. V krajšem kulturnem programu je sodeloval 
MePZ DU Sevnica, vse zbrane pa sta nagovorila župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk in predsednica društva sevniških 

upokojencev Marjana Kralj. Za dobro razpoloženje ob glas-
bi je poskrbel Janez Košar z igranjem na sintesajzer in na 
harmoniko. »Povabilu, ki smo ga poslali na sto dvajset na-
slovov, se je odzvala nekaj več kot polovica vabljenih jubi-
lantov. Dva sta celo prišla na invalidskem vozičku,« je bila 
zadovoljna z udeležbo Cvetka Biderman, predsednica soci-
alne komisije pri sevniškem društvu upokojencev. Med gosti 
je bila tudi najstarejša udeleženka tradicionalnega srečanja 
Kristina Gorenc z Impolj pri Studencu, ki je v letošnjem no-
vembru praznovala 96. rojstni dan.  S. R.

Srečanje	jubilantov	sevniškega	
društva	upokojencev	

Najstarejša udeleženka srečanja jubilantov 96-letna 
Kristina Gorenc s predsednico društva sevniških 
upokojencev Marjano Kralj.

BIZELJSKO - Društvo ljubiteljev bizeljčana je tudi letos or-
ganiziralo dvodnevno praznovanje martinovega. Prvi prire-
ditveni večer je bil namenjen bolj mladim po duši, saj so 
gostili tri rock glasbene skupine, in sicer The Ghen, Broken 

Arrow in Wild strings, naslednji pa vsem generacijam. V šo-
toru pred zadružnim domom in delno tudi v dvorani ob de-
gustaciji so dogajanje popestrili domači ljudski pevci, Moški 
pevski zbor Bizeljsko, Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, 
godba Kapele, pevski duet Mihelin, Blanški vinogradniki in 
Klub harmonikarjev Povše, za zabavo v ogrevanem šotoru pa 
je skrbel ansambel Slovenski zvoki. Vinogradniki so pripravili 
pokušino vina s tradicionalnim blagoslovom mošta, društvo 
kmetic je obložilo mize z domačimi dobrotami, predstavlja-
la so se krajevna društva. Pohvalno je, da so organizator-
ji poskrbeli tudi za organizirane prihode in odhode s kombi 
prevozi in taksi službo.
 S. V., foto: arhiv Društva ljubiteljev bizeljčana 

Martinovanje	na	Bizeljskem	

Obiskovalci so napolnili ogrevan šotor.

Na CSD Celje že več let deluje regijska služba za izvajanje 
nadomestnih kazni. Čedalje več občanov namreč poda vlo-
go, s katero zaprosijo za možnost opravljanja splošno kori-
stnega dela, ki je alternativa prestajanju zaporne kazni ali 
finančnemu plačilu globe. Občina Radeče je bila povabljena 

Medeni	zajtrk	v	Vrtcu	Radeče	
in	Podružnični	šoli	Svibno
Tudi letos je Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s predstav-
niki čebelarskih društev, vrtcev in predstavniki občin organizirala 
dobrodelno akcijo z geslom »En dan med slovenskih čebelarjev 
za zajtrk v naših vrtcih« in otrokom v vrtcih podarila slovenski 
med. Predstavniki Čebelarskega društva Radeče so 19. novembra 

Za	žrtve	prometnih	nesreč
ZŠAM Radeče je v sodelovanju z občinskim Svetom za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu tudi letos organiziral sim-
bolično prižiganje sveč ob svetovnem dnevu žrtev prometnih 
nesreč. Tako so se v soboto, 20. novembra, v večernih urah 
na stojnici pri spomeniku na Trgu v Radečah v lepem števi-
lu zbrali občani, prižgali svečo in poklepetali s prisotnimi in 
organizatorji, člani društva ZŠAM Radeče. Prisotni so si lah-
ko pogledali tudi gradiva preventivnih akcij v prometu ter se 
podrobneje seznanili z dejavnostmi ZŠAM in SPV. Naj bodo 
prižgane sveče vsem udeležencem v prometu v opomin, da 
bomo na cesti poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih.

Izvrševanje	dela	v	splošno	
korist

BREŽICE – Nuša Derenda je ob spremljavi pianista Boštjana 
Grabnarja 16. novembra v Prosvetnem domu Brežice izvedla 
dobrodelni koncert, ki ga je pevka poimenovala »S pesmijo po-
magajmo za boljši jutri«. Izkupiček v vrednosti 1.870 evrov je 

bil vročen družini – materi Angeli in sinu Branku Slaku – iz Kr-
ške vasi, ki ju je nedavna poplavna ujma močno prizadela. Sicer 
je bila za pomoč najprej predlagana družina Kerin, vendar so se 
v družini pomoči odpovedali v korist druge družine. Glasbeničin 
namen sta s hvaležnostjo pozdravila župan Ivan Molan in pred-
sednik KS Krška Vas Franc Jurečič, Nuša pa se je zahvalila vsem 
sponzorjem, ki so bili brez razmišljanj pripravljeni priskočiti na 
pomoč k izjemni izvedbi dobrodelnega koncerta. N. J. S.

S	pesmijo	za	lepši	jutri

Branko Slak, Franc Jurečič, Boštjan Grabnar, Ivan Molan 
in Nuša Derenda 

k sodelovanju v mreži izvajalskih organizacij in je junija pod-
pisala soglasje o obstoju skupnega interesa za sodelovanje 
v mreži izvajalskih organizacij za izvrševanje dela v splošno 
korist. Uporabniki tega instituta so odrasle osebe, ki jim je 
ta obveza naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva 
skladno z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona 
o prekrških ter Zakona o kazenskem postopku. Glede izva-
janja dela v splošno korist je bil v prostorih Občine Radeče 
11. novembra sestanek s predstavnicami iz CSD Celje in CSD 
Laško ter predstavniki občine. Predstavljen nam je bil način 
dela, administrativni postopki in izkušnje izvajalskih organi-
zacij, ki dela v splošno korist izvajajo že več let in so tovr-
sten način dela presenetljivo dobro sprejeli. Gre predvsem 
za dela v zvezi z urejanjem javnih površin, fizično pomoč 
pri raznih opravilih ter druga občasna dela. Izvajalska orga-
nizacija mora napoteni osebi, ki bo pri njih opravljala delo 
v splošno korist zagotoviti zavarovanje, zdravniški pregled 
in izpit iz varstva pri delu ter za povračilo potnih stroškov 
in prehrane med delom. Stroške dobi izvajalska organizaci-
ja povrnjene s strani Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. Prve napotene osebe za izvrševanje dela pričakuje-
mo v začetku naslednjega leta.

obiskali Vrtec Radeče in Podružnično osnovno šolo Svibno, otro-
kom razdelili zgibanko, jim predstavili pomen čebel in čebelar-
sko dejavnost ter se jim pridružili na medenem zajtrku. Le tega 
se je udeležil tudi župan občine Radeče Matjaž Han (na fotogra-
fiji). Namen akcije je približati med otrokom in jim vzbuditi skrb 
za zdravo življenje, isto pa želijo preko otrok o koristnosti medu 
v vsakdanji prehrani seznaniti tudi starše. Poleg osveščenosti o 
zdravem načinu prehranjevanja pa želijo pri otrocih in starših 
vzbuditi skrb za čebelo in s tem za varovanje okolja. Na koncu 
srečanja so se člani društva in otroci z medenim darilom zahva-
lili ravnateljici in pomočnici za dolgoletno uspešno sodelovanje.
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JESENICE NA GORENJSKEM - Gledališka skupina DKD Svoboda 
Senovo je 18. novembra na tradicionalnem 23. festivalu ljubi-
teljskih gledališč, na tako imenovanih Čufarjevih dnevih na Je-
senicah na Gorenjskem, prejela Čufarjevo plaketo za najboljšo 
predstavo po izboru gledalcev. V skupini, kjer najmlajši šteje 
14, najstarejši igralec pa nekaj čez 70 pomladi, gre za odlično 
medgeneracijsko sodelovanje. Senovska gledališka skupina kot 
posamezni igralci znotraj nje so do sedaj že večkrat prejeli vi-
soke nagrade in priznanja na državni ravni v skupini amater-
skih gledališč. V režiji Bože 
Ojsteršek zadnja leta igrajo 
predvsem Partljičeve komedi-
je, med drugimi tudi igro Sil-
vestrska sprava, ki je doživela 
krstno izvedbo na odrskih de-
skah senovskega odra v začet-
ku leta 2010, prav s to kome-
dijo pa so nastopili letos tudi 
na Jesenicah na Gorenjskem 
na navedenem festivalu. 
 B. M.

VELIKI TRN - Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je v 
sodelovanju z Društvom vinogradnikov Veliki Trn 6. novem-
bra organiziralo sedaj že tradicionalni četrti Martinov pohod. 
Pred kulturnim domom na Velikem Trnu se nas je zbralo re-

kordnih 135 pohodniških navdušencev. Kljub vetrovnemu vre-
menu je bilo vzdušje veselo in živahno, polno smeha in dobre 
volje, saj nas je vsake toliko pogrelo toplo sonce, pogreli pa 
smo se tudi ob številnih postojankah, kjer so nam na svojih 
domačijah in zidanicah radodarno postregli z okusnim pri-
grizkom in seveda s cvičkom. Po nekajurni hoji po prekrasni 
okolici, smo prispeli na našo začetno točko na Velikem Trnu, 
kjer smo pot zaključili s pojedino. Skratka, dan je bil pester 
in zanimiv.  M. P.

TRŽIŠČE - Na Martinovo soboto je Turistično društvo Tržišče v so-
delovanju z Aktivom kmečkih žena in Društvom vinogradnikov 
Malkovec pripravilo tradicionalni Martinov pohod od pletenke v 
Tržišču do malkovških goric. Pohoda so se udeležili številni po-
hodniki iz celotne Slovenije, ki so se najprej ustavili na Škovcu - 
vasi, ki je v letošnjem tekmovanju »Moja dežela lepa in gosto-
ljubna« zasedla 3. mesto v kategoriji izletniški kraji. Krajani so 

pohodnike pogostili z domačimi dobrotami, zeliščnim čajem iz 
»škovskih rožic«, jabolčnikom in seveda mladim cvičkom. Ustavili 
so se tudi na Svetem Vrhu, kjer je Društvo vinogradnikov Malko-
vec pripravilo »podiranje klopotca«. Pohod se je končal na raz-
gledni točki malkovških goric v nastajajoči kleti »Deu«, kjer so 
opravili krst mladega vina. Za dobro voljo so poskrbeli mešani 
pevski zbor Turističnega društva Tržišče, ljudski pevci z Vrhka, 
pevci Društva vinogradnikov Malkovec in nepogrešljivi harmoni-
kar Tadej Pungerčar. TD Tržišče

Četrti	Martinov	pohod	na	
Velikem	Trnu

Pogostitev na domačiji pri Jamnikovih

Martinov	pohod	v	Tržišču

Štart pohoda pri pletenki velikanki v Tržišču

ŠENTJANŽ – Na Martinovo soboto so v Šentjanžu slovesno 
odprli prostore Društva vinogradnikov Šentjanž, ki so jih 
v dveh mesecih in pol uredili v nekdanjih hlevih tamkaj-
šnjega župnišča. 

Lično urejeni prostori so za šentjanške vinogradnike pomemb-
na pridobitev. Predsednik društva Bruno Bregar je dejal, da 
bo v novih prostorih tudi oprema kot zametek laboratorija, ki 
naj bi bil v pomoč vinogradnikom, v zgornjih prostorih pa na-
meravajo urediti še etnološko vinogradniško zbirko. V obnovo 
stavbe so veliko prostovoljnega dela vložili tudi domačini, čla-
ni vinogradniškega društva, in ti so na otvoritvi prejeli posebno 
zahvalo, »ključar« pa je postal Milan Jevševar. 
Blagoslovu novih prostorov, ki ga je opravil župnik Janez Cevc, 
je sledila svečana otvoritev s prerezom vinske trte. Simbolno 
so jo prerezali predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj, pred-
sednik Bregar in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Med obi-
skovalci otvoritvene slovesnosti so bili tudi nekdanji predsednik 
šentjanških vinogradnikov Milan Jamšek s soprogo, nekdanja 
cvičkova princesa Vesna Perko in nekdanji predsednik KS Šen-
tjanž Ivan Orešnik, ki mu vaščani pripisujejo precejšnje za-
sluge za opazen razvoj kraja v njegovem desetletnem manda-
tu. V otvoritvenem programu so zapeli nekaj vinskih napitnic 
in kasneje v kulturnem domu še zaigrali na doma narejene in-
štrumente Raški fantje. S. Radi

Novi	prostori	šentjanških	
vinogradnikov

Društvo vinogradnikov Šentjanž je dobilo svoje 
prostore v središču kraja.

BISTRICA OB SOTLI - V bistriškem odboru Društva kmetic Ajda 
so 21. oktobra v nove društvene prostore v prizidku tamkaj-
šnjega kulturnega doma na pogostitev povabili sokrajane. 

Prizidek, kjer domujejo bistriška društva, so uradno odprli sredi 
junija ob občinskem prazniku. Takrat so kmečke žene že ime-
le delno opremljeno kuhinjo, ki so jo tudi že pridno uporablja-
le. Zdaj, ko je povsem dokončana, so se s pisnimi zahvalami in 
drobnimi pekovskimi pozornostmi zahvalile vsem obrtnikom, ki 
so jim pomagali in brezplačno uredili prostor. Niso pozabile niti 
na Občino in tako je bivši župan Jožef Pregrad prejel še eno v 
nizu zahval za razumevanje za njihovo delo. Društvo Ajda delu-
je na področju štirih občin in njegova predsednica Francka Ja-
veršek se je zahvalila županom, ki razumejo njihovo delo, ga 
cenijo in jih pri tem podpirajo. Predsednica bistriškega odbora 
Jožica Stadler pa je dodala: »Lepo je delati v takem društvu, 
ko kraj in občina sodelujeta in si med seboj znamo priskoči-
ti na pomoč.« Društvo v Bistrici ob Sotli deluje od ustanovitve 
leta 1993 in združuje med 40 in 50 članic.  S. Vahtarić 

Bistriške	kmečke	žene	v	novih	
prostorih	

Del zbranih donatorjev in članic na otvoritvenem 
večeru nove sezone

Brežice, Opekarska:
hiša 177.3m2, 618m2 zemljišča, L.1964. 
Darilo ob nakupu; avto NOVI POLO. 
Cena: 108.000 EUR. 
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

Brežice, Sobenja vas:
zazidljivo zemljišče 952m2, 
asfalten dostop. 
Cena: 19.992 EUR.
TA-BU d.o.o, Pod hribom 78, 
1000 Ljubljana, Tel: 051 317 333

SEVNICA – V PD Lisca Sevnica so 9. novembra pripravili tra-
dicionalno družabno srečanje v počastitev praznika občine 
Sevnica pri planinskem Zavetišču pod Sv. Rokom v Sevnici. 

Uvodoma so vsem zbranim zapeli člani planinske pevske skupi-
ne Encijan, nato je zbrane nagovoril predsednik PD Lisca Sevni-
ca Rok Petančič. Sledilo je kratko predavanje velikega pozna-
valca narave Dušana Klenovška o raznolikosti žive narave (t. 
i. biotski raznovrstnosti), čemur je letos posvečeno mednaro-
dno leto. Prisotne je pozdravil tudi župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk, ki je planinskemu društvu čestital za uspešno delo 
predvsem pri oživljanju Lisce in pri ostalih dejavnostih društva. 
Ob tej priložnosti so planinci županu podarili panoramsko foto-
grafijo Lisce in knjigo Blaža Jurka »Moje dogodivščine«, ki so jo 
izdali ob 100-letnici postavitve Jurkove koče na Lisci. V zgor-
njih prostorih planinskega zavetišča si je bilo mogoče ogledati 
priložnostno razstavo fotografij naravnih lepot Vinka Šeška in 
Ljuba Motoreta.  S. R., foto: V. Šeško

Družabno	srečanje	planincev

Srečanje je zaznamovala tudi pesem.

BIZELJSKO – Martinovo je na Bizeljskem praznik, pa ne samo 
kot dan, ki v ljudskem izročilu spremeni mošt v vino, temveč 
tudi spomin na dan, ko so bili leta 1941 krajani Bizeljskega pre-
gnani iz svojih domov v izgnanstvo. V spomin na te čase je bila 
pri spomeniku v spomin tistim, ki se niso vrnili, tudi letos pred 
zadružnim domom organizirana spominska prireditev s kultur-
nim programom. Letos se v Krajevni skupnosti Bizeljsko niso 

odločili še za kulturno prireditev v bližnji dvorani zadružnega 
doma, ki je dosedanja leta spremljala svečanost pri spomeniku.  
Spomine s pesmijo in recitacijami so prisotnim izgnancem in 
ostalim obujali učenci OŠ Bizeljsko, Moški pevski zbor Bizeljsko 
in Ljudski pevci z Bizeljskega. Prisotne sta pozdravila v imenu 
Krajevne skupnosti Bizeljsko svetnica Mira Rajterič in v imenu 
izgnancev Franc Balon, ki je k spomeniku položil šopek cvetja 
in zbrane opomnil na pomen ohranjanja spomina na prednike 
in sorodnike, ki so za večno ostali v tujini, in na dogodke, ki se 
ne smejo ponoviti. Več na www.posavje.info.  S. V. 

Martinovo	je	tudi	krajevni	
praznik

Slovesnost pri spomeniku v središču Bizeljskega

KRŠKO - Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja, ki jo v leto-
šnjem šolskem letu obiskuje skupno 56 učenk in učencev, so ti 
13. novembra pripravili Likof. Gre za tradicionalno prireditev, 
ki so jo prvič pripravili pred 15 leti na pobudo učiteljice Kristi-
ne Božič, ki je predlagala, da si učenci in zaposleni, ki pridno 
pospravijo v jesenskem času pridelke pod streho, ki jih zatem 
družno uživajo skozi celo šolsko leto, zaslužijo pravi zaključek 

v obliki likofa. Za šolo se namreč razprostira sadovnjak, za ka-
terega skrbijo učenci, v katerem imajo v večini zasejane jabla-
ne, predvsem vrsto Topaz, pa tudi nekaj hruški, sliv in višenj. 
Po obiranju sadežev namenijo pozornost tudi predelavi jabolk, 
in sicer lepe spravijo za ozimnico in jih koristijo ob malicah ter 
kosilih, medtem ko iz obtolčenih pripravijo jabolčni kis in sok. 
Ob ukvarjanjem s sadjarstvom pa so učenci tudi pridni čebelarji 
in vrtnarji. Vse navedene, pa tudi druge dejavnosti s katerimi se 
ukvarjajo, so na prireditvi združili in predstavili v recitacijah, 
pesmih, plesih in celo lutkovni igrici, za katero so tudi izdelani 
sceno oziroma kulise. Nastopajoče, ki jih je v uvodu pozdravi-
la in nagovorila ravnateljica Meta Habinc, so udeleženci prire-
ditve nagradili z bučnim aplavzom, zatem pa je sledila še bo-
gata jesenska pogostitev v jedilnici šole.  B. M.

Po	zaključeni	beri	pridelka	še	
tradicionalni	likof	

Ena izmed nastopajočih skupin učencev med izvajanjem 
pevske točke

Nagrada	za	senovsko	
Silvestrsko	spravo
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Kako na splošno poteka pro-
ces načrtovanja odlagališča 
radioaktivnih odpadkov?
Projekt odlagališča smo raz-
delili na več faz. Prva faza je 
bila faza umeščanja objekta 
v prostor, ki smo jo z lanskim 
letom, s sprejemom državne-
ga prostorskega načrta, za-
ključili. Naslednja faza je 
načrtovanje projekta v smi-
slu tehnične dokumentacije, 
dodatnih varnostnih analiz, 
k tej fazi spada tudi preso-
ja vplivov na okolje, dokazo-
vanje jedrske in sevalne var-
nosti objekta, se pravi vse, 
kar zahteva zakon o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji 
in jedrski varnosti (ZVISJV). 
Rezultat te faze bo gradbeno 
dovoljenje in vse ostalo po-
trebno za začetek gradnje. 
S tem bo vse pripravljeno za 
začetek naslednje faze, to 
je gradnja odlagališča, nato 
sledi še poskusno obratova-
nje in obratovalno dovolje-
nje, s čimer bo investicija 
zaključena. 

Kakšen je terminski načrt 
naštetih faz?
Časovno je projekt definiran 
v ZVISJV. Zakon predvide-
va, da bi bilo treba do konca 
leta 2008 pridobiti lokacijo 
za objekt, do leta 2013 pa 
naj bi se začelo obratovanje. 
Na žalost smo že pri umešča-
nju v prostor zamujali za kar 
krepko leto, v tem času pa se 
je spremenilo tudi precej za-
konodaje, tako da je realno, 
da v roku treh let pridobimo 
gradbeno dovoljenje, nato 
pa pričakujemo, da bodo po-
trebna tri ali tri leta in pol za 
izgradnjo objekta. Se pravi, 
da bi bilo možno v šestih in 
pol letih pričeti s poskusnim 
obratovanjem odlagališča. 
To so seveda roki, ki so v tem 
trenutku v načrtih postavlje-
ni kot orientacijski roki, ki bi 
jih bilo možno doseči, če bi 
bili izpolnjeni vsi pogoji za 
normalno delo na projektu. 
Začeli smo s pripravo investi-
cijskega programa, ki bo bolj 
podrobno opredelil tudi ča-
sovne komponente, nato pa 
je na strani upravnega odbo-
ra in Ministrstva za gospodar-

Pogovor	z	Janjo	Špiler,	vodjo	projekta	odlagališča	NSRAO

Prav	je,	da	ljudem	omogočimo	
informacije,	ki	jih	želijo
Pred dobrimi štirimi leti je vodenje projekta izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na Agenciji za radioaktivne odpadke prevzela Krčanka Ja-
nja Špiler, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva, ki si je pred tem nabrala bogate delovne izkušnje kot vodja investicij na Občini Krško, še pred tem je bila 
vodja projektov, tudi za jedrske objekte, v podjetju IBE, poklicno pot pa je začela v takratni tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj. Z njo smo se pogovarjali o poteku 
projekta, o do sedaj opravljenem in o nalogah, ki še sledijo.

stvo, da potrdita investicijo 
in s tem tudi roke. 

V zvezi s to investicijo in roki 
izgradnje je pomemben še 
en dokument, to je program 
razgradnje NEK. To je skupen 
slovensko-hrvaški dokument, 
ki je trenutno v fazi revizi-
je in med drugim obravna-
va tudi odlagališče NSRAO. 
Analizirane so različne vari-
ante izgradnje odlagališča, 
tako vsebinsko, po obsegu 
kot tudi časovno. Dokument 
ima osnovo v slovensko hrva-
ški pogodbi o NEK in obravna-
va tudi variante, da Slovenija 
in Hrvaška odlagata odpadke 
vsaka zase ali pa v skupnem 
odlagališču v Krškem. 

Kako pa lahko revizija tega 
dokumenta vpliva na ter-
minski načrt?
V programu razgradnje so 
obravnavane različne ča-
sovne variante, od tega, da 
se odlagališče zgradi čim-
prej, pa do variante, veza-
ne na podaljšanje življenj-
ske dobe elektrarne oz. na 
možnost, da bi se odlagali-
šče zgradilo šele do zausta-
vitve elektrarne oz. začet-
ka njene razgradnje. V tem 
trenutku je težko odgovoriti 
na vaše vprašanje, kakšen bo 
vpliv na roke izgradnje, ker 
dokument še ni dokončen, je 
pa to dokument, ki bo osno-
va za revizijo terminskega 
načrta odlagališča.

Če se dotakneva še posa-
meznih segmentov procesa, 
npr. terenskih raziskav ... 
V času umeščanja v prostor 
se je izvedlo že veliko teren-
skih raziskav, s katerimi smo 
pridobili vhodne podatke za 
načrtovanje projekta, v načr-
tu pa so še dodatne terenske 
raziskave na ožjem in širšem 
območju lokacije, se pravi ne 
le tam, kjer bodo silosi, am-
pak tudi v okolici. V pripra-
vi je nov program terenskih 
raziskav z naborom parame-
trov, ki jih moramo še prido-
biti, določene rezultate že 
opravljenih raziskav pa bomo 
preverjali z dodatnimi vzor-
ci. Seveda uporabljamo tudi 

podatke predhodnih raziskav, 
ki jih predvsem zaradi sose-
dnjega objekta, jedrske elek-
trarne, res ni bilo malo. Baze 
podatkov, ki so na voljo, so 
zelo obsežne. Terenske razi-
skave oz. lastnosti lokacije so 
zelo pomembne za varnostne 

analize, za modeliranje in za 
določanje potovanja radionu-
klidov, zato dejansko posku-
šamo povečati zanesljivost z 
večjim številom vzorcev.

Kaj lahko zaključite na pod-
lagi dosedanjih raziskav?
Dosedanje raziskave so poka-
zale, da ni pričakovati večjih 
problemov ali presenečenj. 
Tudi varnostne analize, ki 
smo jih naredili v času ume-
ščanja v prostor, kažejo, da 
smo z radiološkimi vplivi na 
okolje in na prebivalstvo v 
okolici bistveno pod mejo, 
ki jo je predpisala Uprava za 
jedrsko varnost.

Zakaj se te varnostne anali-
ze večkrat ponavljajo?
Iz čisto enostavnega razloga: 
ker z razvojem projekta kon-
tinuirano pridobivamo nove 

podatke, tudi za varnostne 
analize. Na ta način lahko 
vedno bolj natančno in zane-
sljivo določimo vplive in var-
nost odlagališča. V fazi ume-
ščanja smo naredili posebno 
varnostno analizo, trenutno 
se pripravljamo na začetek 

del na varnostnih analizah za 
presojo vplivov na okolje, za 
katere bomo v kratkem pod-
pisali pogodbo z izvajalcem, 
pred gradbenim dovoljenjem 
bomo izdelali še varnostno 
poročilo, za katero bo zopet 
potrebna nadgradnja varno-
stnih analiz, kasneje pa nas 
čaka nova revizija varnostnih 
analiz na osnovi podatkov iz 
izgradnje, se pravi pred teh-
ničnim pregledom oz. pričet-
kom poskusnega obratovanja 
ter seveda ponovna revizi-
ja pred začetkom rednega 
obratovanja.

Bodo upoštevani tudi doda-
tni scenariji, kot so potres, 
padec letala?
Da. Pravzaprav lahko trdi-
mo, da so bili taki scenariji 
posredno upoštevani tudi že 
v posebni varnostni analizi. 

Nekateri dogodki, ki so upo-
števani v scenarijih, imajo 
podobne oziroma enake po-
sledice. Torej če preračuna-
mo en scenarij, preračuna-
mo praktično več scenarijev 
hkrati. V nadaljevanju dela 
na varnostnih analizah bodo 
vsekakor ponovno preverje-
ni vsi možni scenariji ter pri-
merno upoštevani v preraču-
nih. 

Zakaj se količina odpadkov, 
predvidenih za odlaganje, 
z leti spreminja v različnih 
dokumentih?
Že pred časom je bilo govora 
o tem, da bodo količine od-
padkov drugačne, kot so bile 
načrtovane in upoštevane pri 
dosedanjem delu na projek-
tu odlagališča. Pri določa-
nju kapacitete odlagališča 
smo upoštevali, da se bodo 
odlagale različne vrste nizko 
in srednje radioaktivnih od-
padkov. Eno so odpadki tako 
imenovanih malih povzroči-
teljev, kot so bolnišnice, raz-
iskovalni reaktor ipd. Teh je 
razmeroma malo in se trenu-
tno skladiščijo v centralnem 
skladišču v Brinju. Večinski 
del pa so odpadki iz jedrske 
elektrarne v Krškem, in sicer 
obratovalni odpadki ter od-
padki iz razgradnje elektrar-
ne. Natančno vemo, koliko 
se je doslej nabralo odpad-
kov iz obratovanja in te ko-
ličine so osnova za zanesljivo 
oceno količin obratovalnih 
odpadkov do konca življenj-
ske dobe elektrarne. Dru-
gačna situacija pa je pri od-
padkih iz razgradnje. Nove 
študije predvidevajo znatno 
nižje količine nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov, 
ki bodo nastali v času razgra-
dnje elektrarne. Tehnologije 
razgradnje in dekontamina-
cije so namreč zelo napre-
dovale in dejansko lahko pri-
čakujemo, da bo odpadkov 
precej manj, kot je bilo pr-
votno predvideno. Nove po-
datke bomo seveda upošte-
vali v nadaljnjih fazah, pri 
načrtovanju potrebne kapa-
citete odlagališča. 

Kako bo potekalo vodenje 
tako zahtevnega projekta, 
kot je odlagališče NSRAO? 
Vodenje projekta odlagali-
šča je kompleksna in zahtev-
na naloga. Pri tem si poma-
gamo z najboljšimi praksami, 
v letošnjem letu pa smo pri-
pravili tudi priročnik vodenja 
projekta, za fazo projekta do 
gradbenega dovoljenja. Ta 
priročnik bo nadomestil po-
slovnik projekta, ki smo ga 
imeli v predhodni fazi ume-
ščanja v prostor, zajema pa 
tako organizacijsko struktu-
ro kot vsebinski del projek-
ta, pri čemer mislim aktivno-
sti oz. izdelke, ki morajo biti 
pripravljeni, da dosežemo 
cilj – gradbeno dovoljenje, 
finančno ovrednotenje te 
faze in pa seveda časovni na-
črt. Priročnik je nepogrešlji-
va zadeva pri tako komple-
ksnih projektih, opredeljuje 
celoten sistem načrtovanja, 

vodenja in nadzora izvajanja 
aktivnosti. 

Kaj pa cena investicije?
Za projekt odlagališča je bila 
že v fazi umeščanja v prostor 
pripravljena predinvesticij-
ska zasnova, ki je obravna-
vala tri variante odlagališča. 
V tem trenutku pričenjamo z 
izdelavo investicijskega pro-
grama, ki bo bolj podrobno 
obravnaval izbrano varianto 
odlaganja in izbrano lokaci-
jo, temeljil pa bo na idejnem 
projektu odlagališča. V pre-
dinvesticijski zasnovi je bilo 
za varianto odlagališča z od-
laganjem v silose predvide-
no, da bo celotna investici-
ja po stalnih cenah znašala 
dobrih 160 milijonov evrov. 
Naj poudarim: v tem zne-
sku so zajeti vsi stroški načr-
tovanja in izgradnje, odku-
pi zemljišč, nadomestila za 
omejeno rabo prostora, tudi 
zapiranje in razgradnja od-
lagališča je upoštevana, le 
brez obratovalnih stroškov. 
Do začetka rednega obrato-
vanja, torej do uporabnega 
dovoljenja, pa je predvide-
no, da bo investicija z dose-
danjimi vlaganji vred, to je 
dobrih 20 milijonov evrov, 
stala 135 milijonov evrov. V 
te zneske je vključeno tudi 
nadomestilo lokalni skupno-
sti. Sama gradnja objekta z 
enim silosom pa bo stala pri-
bližno 60 milijonov evrov.

Kje v postopku bo še vklju-
čena javnost ter kdaj in 
kako?
Govorimo lahko o dveh se-
gmentih vključevanja jav-
nosti. Prvi je vključevanje 
javnosti v skladu z zakono-
dajo in Aarhuško konvenci-
jo. Za objekte odlagališča 
NSRAO je zahtevana preso-
ja vplivov na okolje, kjer je 
v skladu z zakonom o varstvu 
okolja predvidena javna raz-
grnitev dokumentov, preso-
ja čezmejnih vplivov na pod-
lagi Espoo konvencije pa od 
nas zahteva obveščanje oz. 
vključevanje javnosti iz so-
sednjih držav. Vemo pa, da 
smo na ARAO že v času ume-
ščanja v prostor menili, da 
je vključevanje javnosti zelo 
pomembno in da je družbe-
na sprejemljivost objek-
ta eden od bistvenih pogo-
jev pri jedrskem objektu, 
se pravi sprejemanje objek-
ta v lokalni skupnosti. Z le-
tošnjim letom smo sicer lo-
kalna partnerstva, ki so bila 
ustanovljena za fazo ume-
ščanja v prostor, ukinili, ker 
nismo imeli več pravne pod-
lage za nadaljevanje. Se pa 
že pripravljamo, da bi bodisi 
ustanovili nekaj podobnega, 
kot je bilo lokalno partner-
stvo, bodisi predlagali nov 
način sodelovanja z lokalno 
javnostjo. To sodelovanje bo 
usmerjeno predvsem k obve-
ščanju, informiranju in ko-
municiranju z javnostjo. Lju-
dje želijo biti informirani in 
poznati podrobnosti našega 
dela in mislim, da je prav, 
da jim to omogočimo.

Janja Špiler

Prikaz bodočega odlagališča NSRAO v Vrbini
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Leta 1932 je James Chadwick odkril nevtron, ki je osnovni 
delec in nima električnega naboja, zato je bil prepoznan kot 
odlično orodje za poizkuse s pozitivnimi atomskimi jedri. Z 
obstreljevanjem atomskih jeder z nevtroni sta Frederic in 
Irene Joliot–Curie leta 1934 odkrila inducirano radioaktiv-
nost ter tako omogočila proizvodnjo radiju podobnih izoto-
pov z bistveno nižjimi stroških. Vzporedno je italijanski fizik 
Enrico Fermi v svojih poizkusih uporabljal počasne nevtrone, 
s katerimi je obstreljeval uranova jedra, saj je tako zagoto-
vil njihovo večjo učinkovitost. Prepričan je bil, da je pri tem 
nastal nov transurani element, ki ga je poimenoval Hespe-
rium (zvezda večernica). Vendar je leta 1938 skupina znan-
stvenikov v Berlinu, v kateri so bili nemška kemika Otto Hanh 
in Fritz Strassmann ter avstrijska fizika Lisa Meitner in Otto 
Frisch, ponovila eksperiment in s počasnimi nevtroni obstre-
ljevala uranova jedra. Rezultati analiz nastale snovi so pred-
stavljali za vse veliko presenečenje. Pri reakciji nevtrona z 
jedrom urana sta nastala dva lažja atoma (v njihovem prime-
ru barij in kripton), poleg pa še dva nevtrona in nekaj gama 
žarkov. Majhen nevtron je s svojo energijo omogočil, da se 
je težko jedro razcepilo na dva približno enaka manjša ato-
ma, pri čemer se je sprostila ogromna količina energije. V za-
četku mehanizem reakcije ni bil popolnoma jasen, pravilno 
razlago je ponudila Lisa Meitner, ki je uspela leta 1938 pobe-
gniti iz Hitlerjeve Nemčije, vendar je še naprej sodelovala z 

nemškimi raziskovalci. Nastalo 
energijo 200 MeV (dvesto mili-
jonov elektron voltov), ki so jo 
zaznali pri reakciji, je poveza-
la s slovito Einsteinovo enačbo 
E = m x c2, ki podaja poveza-
vo med energijo in spremem-
bo mase vseh delcev v reakci-
ji. Pri cepitvi jedra se namreč 
energija pridobi na račun raz-
like mas med izhodiščnim tež-
kim jedrom z dodanim nevtro-
nom (M) ter njegovimi produkti 
(Mp), torej je sproščena ener-

gija E = (M-Mp) x c2, sprosti pa se na račun nastalih gama 
žarkov (fotonov) in kinetične energije cepitvenih produktov 
(dveh lahkih jeder in nevtronov). Nastala energija pri eni ce-
pitvi je za okoli 10 milijonkrat večja kot pri običajni kemij-
ski reakciji (gorenje premoga ali eksplozija TNT) na atom. 

Novo spoznanje o nastanku dveh do treh nevtronov pri reak-
ciji cepitve je kmalu vodilo do ideje o t. i. verižni reakciji, v 
kateri bi zagotovili natanko 1 nevtron na jedro urana v dalj-
šem časovnem obdobju. V tem primeru bi vsaka jedrska re-
akcija proizvedla 200 MeV, kar pomeni, da bi kritična sestava 
iz urana ali podobnega težkega jedra lahko proizvedla ogro-
mne količine energije.

Ideja o uporabi jedrske energije se je v duhu 2. svetovne voj-
ne kmalu spremenila v idejo o izrabi nove jedrske energije 
za izdelavo atomske bombe za vojaško uporabo. Dodatno so 
k temu pripomogli tudi številni evropski znanstveniki, ki so 
zaradi vojne emigrirali v ZDA, kar je zagotovilo tudi kritič-
no maso znanstvenikov, ki so v svojem nasprotovanju naci-
fašistični navezi soglašali s sodelovanjem pri izdelavi novega 
orožja. Že leta 1942 je ameriška vlada začela z Manhattan 
projektom, katerega cilj je bil izdelati atomsko bombo. De-
cembra istega leta je ekipa znanstvenikov pod vodstvom Enri-
ca Fermija in Lea Szilarda sestavila reaktor iz urana in grafita, 
imenovan Chicago Pile-1, v katerem je potekla prva nadzoro-
vana verižna reakcija skoraj pol ure. Hkrati so zgradili tovar-
ni za pridelavo plutonija ter za pridelavo obogatenega urana, 
v Los Alamosu v Novi Mehiki pa v raziskovalnem centru zbra-
li celo ekipo znanstvenikov. Ti so v rekordnem času zaradi iz-
rednih razmer druge svetovne vojne razvili atomsko bombo, 
ki so jo uporabili ob zaključku druge svetovne vojne v Hiro-
šimi in Nagasakiju. 

V obdobju od leta 1950 naprej so bile raziskave in razvoj po-
leg vojaških usmerjene tudi v civilno uporabo reakcij cepitev. 
Razviti so bili prvi jedrski reaktorji v različnih izvedbah v dr-
žavah na zahodu in vzhodu. Decembra 1951 so v ZDA zagorele 
prve žarnice, ki jih je napajala električna energija, proizvede-
na iz jedrskega oplodnega reaktorja, ki je bil namenjen pred-
vsem pridelavi plutonija. Leta 1954 pa so v Obninsku v Sovjet-
ski zvezi pognali prvo komercialno jedrsko elektrarno na svetu 
z močjo 5 MW (pet mega vatov), ki je uporabljala neobogaten 

uran in bila moderirana z grafitom. Do leta 1960 je bilo razvi-
tih že več različnih vrst reaktorjev. Vzporedno s komercialno ci-
vilno uporabo jedrske energije pa so nastajali tudi mednarodni 
standardi. Leta 1953 je ameriški predsednik Eisenhower pre-
dlagal ustanovitev posebne mednarodne inštitucije, ki bi skr-
bela za razvoj jedrske tehnologije na civilnem področju. Zato 
je bila leta 1957 ustanovljena Mednarodna agencija za atom-
sko energijo (IAEA), ki še sedaj postavlja standarde na jedr-
skem področju.  Dr. Nadja Železnik

Od	razumevanja	cepitve	do		
miroljubne	uporabe	jedrske	energije
Ključen premik na področju jedrske tehnologije je znanost dosegla v poznih tridesetih in začetku štiridesetih let 
preteklega stoletja. Tedaj so znanstveniki uspešno pojasnili jedrsko cepitev oziroma t. i. fizijo, ki je ime dobila po 
analogiji iz pojava binarne cepitve v biologiji. Jedrsko cepitev so uporabili sprva na vojaškem področju, kasneje pa 
za miroljubno uporabo jedrske energije. Kot pogosto v znanosti je osnovno odkritje manj pomembnega procesa vo-
dilo v razvoj popolnoma novega področja.

Shematski prikaz verižne 
reakcije (vir: www.wiki.
nuclear_fission)

Lise Meitner je bila po doktoratu na Dunaju pri profesorju 
Boltzmanu kot prva ženska sprejeta na berlinski univerzi k 
predavanjem pri profesorju Maxu Plancku, ki je do tedaj 
zavrnil vse ženske študentke. Očitno se je zelo izkazala, 
saj je po enem letu postala njegova asistentka.  

Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(MAAE) je leta 2009 obratovalo 436 jedrskih elektrarn v 31 
državah, še dodatnih 35 jih je v izgradnji.

Leta 1972 so v Gabonu v Afriki odkrili ostanke rudnin ura-
novih rud, kjer je pred približno 2 milijardami let poteka-
la naravna verižna reakcija. Jedrska reakcija je bila možna 
zaradi višje naravne koncentracije U-235 v rudi, moderator 
hitrih nevtronov pa je bila kar navadna voda. 

Lise Meitner, avstrijska 
fizičarka židovskega 
porekla, in Otto Hahn, 
nemški kemik v njunem 
laboratoriju (vir: www.
wiki.lise_meitner)

Hirošima po bombardira-
nju (vir: www.trumanlibra-
ry.org)

Risba prvega reaktorja, 
Chicago Pile -1, 1942 (vir: 
www.cfo.doe)

KRŠKO - Občina Krško je izvedla anketo zadovoljstva z delom ob-
činske uprave. Na področju zadovoljstva z delom župana, občin-
skega sveta in občinske uprave so anketiranci v povprečju (zado-
voljstvo so ocenjevali z ocenami od 1 do 5) izkazali zadovoljstvo 
z delom župana (ocena 4,15) in občinske uprave (3,92), z delom 
občinskega sveta pa so prej zadovoljni kot ne (3,61). Po lansko-
letnem padcu povprečnih ocen ocenjevanih so se vrednosti to-
krat ponovno približale povprečnim ocenam iz leta 2008. Sicer 
pa je z delom župana zadovoljnih 81 % anketirancev, z delom ob-
činske uprave 69 % anketirancev, z delom občinskega sveta pa 
54 % anketirancev.
Zaposlene na občini anketiranci v povprečju zaznavajo kot pri-
jazne (4,17) in strokovno usposobljene (3,82), medtem ko se s 
tem, da hitro rešujejo različne vloge v povprečju, ne morejo 
niti strinjati niti ne strinjati (3,34). Se je pa delež anketirancev, 
ki se strinjajo, da se vloge rešujejo hitro, povzpel na 45 %, kar 
je največ v opazovanem obdobju od leta 2005 dalje. Najpogo-

stejše navedena področja, kjer bi bilo potrebno pospešiti reše-
vanje vlog, so: okolje in prostor, malo gospodarstvo, šolstvo ozi-
roma varstvo otrok.
Pri oceni zadovoljstva z delom gospodarskih javnih služb je pov-
prečna ocena zadovoljstva najvišja, ko gre za odvoz komunalnih 
odpadkov (4,15) in vodno oskrbo (4,13), najnižja ko gre za zim-
sko vzdrževanje cest (3,53), z javno razsvetljavo so anketiran-
ci prej zadovoljni kot ne (3,66). Od leta 2008 dalje raste delež 
zadovoljnih z vsemi ocenjevanimi področji gospodarskih javnih 
služb, z izjemo zimskega vzdrževanj cest, v opazovanem obdo-
bju upada tudi delež nezadovoljnih. Na učinkovitejšo javno služ-
bo se nanaša tudi največ navedb med predlogi izboljšav.
Pri letošnjem merjenju se nadaljuje pozitivni trend indeksa za-
dovoljstva, skupni indeks zadovoljstva ima vrednost 65,96, kar 
je najvišja vrednost od leta 2005. Največje razlike med izraženo 
oceno pomembnosti in zadovoljstva se letos, poleg gradnje novih 
in vzdrževanju občinskih cest, ki je stalnica, kažejo pri vzpodbu-
janju in pomoči malemu gospodarstvu. Vir: Občina Krško

Raziskali	zadovoljstvo	občanov

V Sloveniji radioaktivni od-
padki nastajajo pri proizvo-
dnji električne energije (nu-
klearna elektrarna Krško 
- NEK) pa tudi v medicini, 
raziskovalni dejavnosti in in-
dustriji, pri ti. malih povzro-
čiteljih. Ker so radioaktivni 
odpadki nevarne snovi in so 
za ravnanje z njimi potrebna 
posebna znanja in oprema, je 
to dejavnost uredila država v 
okviru javne službe. Za radi-
oaktivne odpadke, ki nastaja-
jo v NEK, skrbijo v nuklearki 
sami, za izvajanje javne služ-
be ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki malih povzročiteljev 
pa je vlada leta 1999 poobla-
stila Agencijo za radioaktivne 
odpadke. 

To pomeni, da ARAO radioak-
tivne odpadke, ki nastajajo 
v medicini, raziskovalni de-
javnosti in industriji prevze-
ma, transportira, jih obdelu-
je, pripravi za skladiščenje in 
končno odlaganje ter upra-
vlja Centralno skladišče radi-
oaktivnih odpadkov (CSRAO) 
v Brinju pri Ljubljani, kjer so 
ti odpadki začasno shranjeni. 
ARAO posreduje tudi v pri-
meru izrednih dogodkov pri 
transportu radioaktivnih od-

Odprli	vrata	v	centralnem	
skladišču	v	Brinju
Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je 21. novembra organizirala že 
tradicionalni dan odprtih vrat v Brinju pri Ljubljani. Več kot 140 obiskoval-
cev si je v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo ogledalo razstavo o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki ter Centralno skladišče radioaktivnih od-
padkov v neposredni bližini. 

padkov ali ob najdbah radio-
aktivnih odpadkov, ko povzro-
čitelj ni znan.  

Radioaktivni odpadki, shra-
njeni v centralnem skladišču, 
so predvsem: kontaminira-
ni predmeti, kot so zaščitne 
obleke, čistilni material, 
orodje, steklene posode, deli 
naprav, filtri, gošče izparilni-
kov ipd., ter zaprti viri, ki so 
del obsevalnih naprav v medi-
cini, in zaprti viri sevanj, ki se 
uporabljajo v industriji, npr. 
za merjenje debeline, gosto-
te, vlage, ravni ali odkrivanje 
napak v kovinskih odlitkih in 

zvarih. Novembra 2010 je v 
centralnem skladišču uskladi-
ščenih 85 m3 odpadkov. Večina 
odpadkov je nizko in srednje 
radioaktivnih in kratkoživih, 
kar pomeni, da bo sevanje, 
ki ga oddajajo, najpozneje v 
300 letih padlo na raven na-
ravnega ozadja. Za varnost 
je v Centralnem skladišču 
radioaktivnih odpadkov po-
skrbljeno na več načinov: z 
zasnovo in gradnjo skladišča, 
s pripravo in načinom shra-
njevanja odpadkov, z organi-
zacijo obratovanja skladišča 
ter z varstvom pred sevanji. 

KRŠKO - V času jesenskih 
počitnic so v Šolskem cen-
tru Krško-Sevnica za osnov-
nošolce izvedli zanimivo in 
tehnično ustvarjalno delav-
nico na temo izdelave mo-
bilnih robotov Mindstorm. 
Učenci so se lahko prepriča-
li, da je lahko robotika tudi 
zanimiva, še več, ob gradnji 
robotov in programiranju so 
se jim porajale vedno nove 
in nove ideje kako nekaj na-
rediti drugače. Za nalogo so 

dobili sestaviti mobilnega ro-
bota iz osnovnih povezoval-
nih elementov, pogonov in 
različnih senzorjev, ki so jih 
pritrdili na robota. Na robo-
ta so pritrdili tudi krmilnik, 
v katerega so lahko preko 
računalnika vnašali različne 
zahteve glede delovanja ro-
bota. Po malici so se skupine 
lotile še zaključne faze gra-
dnje robotov, to je njihovo 
programiranje. Tudi pri tej 
nalogi so hitro osvojili teh-
niko programiranja robota, 
tako da so lahko popolnoma 
poljubno vnašali zahteve po 
delovanju robota v program 
in pri testiranju videli, ali se 
je robot dejansko obnašal 
tako, kot so mu podali zahte-
ve. Z malo pomoči mentorjev 
so vse skupine uspešno opra-
vile nalogo.  M. Cerar

Mobilna	robotika
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V šolskem letu 2010/2011 projekt EVŠ pote-
ka že tretje leto zapored in v njem lahko poleg 
šol, ki jim električno energijo dobavlja GEN-I, 
sodelujejo tudi vse šole, ki so vključene v pro-
gram ekošola kot način življenja. Skupina GEN 
je znotraj tega programa podprla celoten te-
matski sklop Energija in projekt EVŠ povezala s 
siceršnjimi aktivnostmi, ki jih bodo ekošole iz-
vajale v tem šolskem letu, in tako razširila izo-
braževalne in ozaveščevalne aktivnosti na po-
dročju učinkovite rabe energije na čim širši krog 
slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

Sodelujoči zavodi se bodo v letošnjem šolskem 
letu potegovali za nagrade v dveh sklopih. V 
okviru natečaja »eVŠ – mladi za učinkovito 
rabo energije« bo skupina GEN prijavljenim 
skupinam učencev oziroma dijakov in njiho-
vim mentorjem podelila nagrade za najboljše 
šolske raziskovalne projekte na temo učinko-
vite rabe energije. V tem nagradnem natečaju 
bodo lahko poleg zavodov, ki so vključeni v pro-
gram Ekošola, sodelovali tudi vsi ostali zaintere-
sirani zavodi. Šole se bodo lahko prijavile tudi 
za sodelovanju v natečaju »eVŠ – največji pri-
hranek energije«, kjer bo skupina GEN sodelu-
jočim zavodom za vsako privarčevano megava-
tno uro električne energije podelila nagrado v 
višini 60 evrov. V tem natečaju lahko sodeluje-
jo vse šole, ki jim električno energijo dobavlja 
GEN-I, ne glede na to, ali so vključene v pro-
gram Ekošol ali ne. Skupina GEN v letošnjem 
šolskem letu z zunanjimi strokovnjaki pripravlja 
informativno-ozaveščevalno gradivo o energi-
ji in virih energije za profesorje in učitelje vseh 
šol, vključenih v projekt EVŠ, ter izobraževal-
ne delavnice za mentorje, učence in dijake na 
temo učinkovite rabe energije. 

Izkušnje in rezultati projekta EVŠ iz preteklih 
let kažejo, da lahko s pomočjo uvedbe in izva-
janja izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti 
ter ob racionalni rabi energije in ustrezni orga-
niziranosti porabe energije v šolah, brez večjih 
investicijskih vlaganj v te objekte zmanjšamo 
porabo energije za do 15 odstotkov glede na 
obdobje pred uvedbo ukrepov. Šole v Posavju 
so se v preteklih letih zelo izkazale pri uvajanju 
ukrepov učinkovite rabe energije, nekatere so 
se uvrstile celo med zmagovalne šole. Zato sku-
pina GEN vabi vse izobraževalne zavode, še po-
sebej posavske, da obiščejo spletno stran www.
gen-evs.si, kjer lahko najdejo podrobnejše in-
formacije in prijavo za sodelovanje ter se vklju-
čijo v projekt Energetsko varčna šola. 

Center za razvoj podjetništva in turizma Krško kot ena izmed vstopnih točk VEM v okviru 
JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, izvaja celovite podporne storitve 
in v okviru tega organizira delavnico. 

Vabimo	vas	na	brezplačno	delavnico

Ali	veste,	kaj	lahko	razbere	vaš	poslovni	partner	iz	
vaše	bilance	stanja	in	izkaza	poslovnega	izida?

ki bo v ponedeljek, 6. decembra 2010, ob 12. uri 

v predavalnici GZS OZ Posavje Krško, Bohoričeva ulica 9, Krško

Direktorji, lastniki, komercialisti, bančniki in drugi pred sprejemanjem poslovnih odločitev 
vse bolj posegajo po podatkih o poslovanju svojih stalnih, še bolj pa bodočih poslovnih 
partnerjih. Glavni vir navedenih podatkov sta zagotovo bilanca stanja (BS) in izkaz 
poslovnega izida (IPI). Kako ju beremo in razumemo, je odvisno od tega, kakšno je naše 
poznavanje postavk BS in IPI, kar je za uspešno vodenje podjetja v današnjih tveganih 
časih še posebno pomembno.

IZ VSEBINE DELAVNICE:

• Kaj je BS in kaj IPI ter osnovna računovodska načela; 
• Kakšno je premoženje podjetja in kaj ga sestavlja? Kaj so gibljiva in kaj stalna sredstva 

ter njihov vpliv na likvidnost podjetja;
• Zakaj moramo paziti, da pravilno ločujemo med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznost-

mi? Ali smo sposobni s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriti svoje kratkoročne obveznosti?
• Kje najdemo odgovor na vprašanje »Čigavo je premoženje?« in »Kakšna je zadolženost 

podjetja?«
• Kako izračunamo »kapital« podjetja?
• Kaj pomeni banki »velikost kapitala« in zakaj je pomembna njegova struktura?
• Kaj nam povedo »prihodki« in kaj nam odkrivajo »stroški dela«?
• Je možno, da imamo dobiček, kljub temu, da imamo vseskozi likvidnostne težave?
• Razlika med »dobičkom iz poslovanja« in »dobičkom iz rednega delovanja«;
• Kaj je »bilančni dobiček«?
• Spremembe SRS 2008 - ali pravilno izkazujete »finančni lizing«?
• Kazalniki in kaj nam pove kazalnik »likvidnost«?

BS in IPI bosta prikazana praktično na osnovi poslovanja izmišljenega podjetja.

Delavnico bo vodila ga. Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka z licenco ZDSS, dol-
goletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih 
in usposabljanjih. Na seminarju bo s strani CPT Krško na kratko predstavljeno tudi pod-
porno okolje za razvoj podjetništva. 

Delavnica je namenjena direktorjem, lastnikom družb, samostojnim podjetnikom, ko-
mercialistom, svetovalcem, računovodjem in vsem, ki si želijo pridobiti osnovno znanje 
o poznavanju BS in IPI ali pa to znanje le osvežiti.

Rok za prijavo: najpozneje do petka, 3. decembra 2010. 
Udeležba na seminarju je brezplačna.

Vljudno vabljeni.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite na tel. št. 07/ 490 22 24 oz. 490 22 25 
ali po elektronski pošti: info@pckrsko.si

Center za podjetništvo in turizem Krško
Franc Češnovar

CKŽ 46, 8270 KRŠKO
 (07) 490 22 20 
fax: (07) 492 70 80

Skupina	GEN	nadaljuje	
s	projektom	Energetsko	varčna	
šola	tudi	v	tem	šolskem	letu	

temeljni namen dolgoročnega nacionalnega projekta energetsko varčna šola (eVŠ), 
katerega nosilec je družba geN energija, je ozaveščanje in spodbujanje učencev in di-
jakov, učiteljev ter vodstev slovenskih osnovnih in srednjih šol, šolskih centrov in di-
jaških domov k uvajanju in uresničevanju ukrepov za zmanjšanje porabe električne 
energije v njihovih ustanovah. 

POSAVJE - Predstavniki Regionalne razvojne agencije Po-
savje Martin Bratanič, partneric v projektu Roman Perčič 
ter izvajalca projekta Dominik Bovha so 22. novembra v 
Krškem predstavili zaključen projekt Izdelava katastra go-
spodarske javne infrastrukture v Posavju. 

Osnovni namen projekta, ki je ocenjen na skupno 468.467 
evrov, od tega je uspelo RRA Posavje za izvedbo pridobiti 
331.831 evrov ali 80 % sredstev Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj, je vzpostavitev čim bolj celovite baze podatkov 
za območje petih sodelujočih občin (Bistrica ob Sotli, Krško, 
Sevnica, Radeče in Kostanjevica na Krki), ki se nanaša na go-
spodarsko javno infrastrukturo, to je potek tras in dolžine ko-
munalnih vodov s pripadajočimi objekti, cestne infrastrukture 
in opremljenosti, greznic, pokopališč, ekoloških otokov ipd. 
Z rednim vnosom podatkov v bazo, ki bo služila tako Geodet-
ski upravi Slovenije kot občinam, nenazadnje pa tudi obča-
nom, bo preglednost katastra gospodarske javne infrastruk-
ture nedvomno prispevala tako k načrtovanju novih investicij 
in posegov na območjih kot tudi k posodobitvi že obstoječih 
omrežij in vodov na že zasedenih območjih, saj so zajeti tudi 
podatki o vrsti, materialih določene infrastrukture, letnice 
izgradnje itd.  B. M.

Zaključen	popis	gospodarske	
javne	infrastrukture

Aktualna zgodba je načrto-
vana mostna povezava Sevni-
ca – Log, s katero bo razbre-
menjen trenutno edini most 
čez Savo pri Boštanju. Občina 
Sevnica pripravlja občinski po-
drobni načrt za most čez Savo 
pri naselju Log. Za osnutek so 
pridobili že večino smernic, 
predvideno je še naročilo do-
kumentacije, s katero je po-
trebno osnutek dopolniti in 
potem bo gradivo pripravlje-
no za javno razgrnitev. Most 
na Log bo služil kot vzhodna 
povezava občinskega upravne-
ga središča in starega mestne-
ga jedra na levem bregu Save 

Z	novim	mostom	omogočiti	
širitev	urbanega	središča
SEVNICA - Sevniški župan Srečko Ocvirk je 16. novembra na novinarski konferenci predstavil projekte, 
ki so bili izpeljani v preteklem letu, ter se dotaknil še nekaterih načrtovanih, direktorica KŠTM Mojca 
Pernovšek pa je predstavila novo promocijsko gradivo, s katerim želijo privabiti čim večje število obi-
skovalcev in z njim širiti prepoznavnost občine. 

z razvojem urbanega prostora 
na desnem bregu Save. S tem 
bo omogočena dodatna širitev 
urbanega središča Sevnice na 

savski desni 
breg, pri čemer 
bo nova cestna 
povezava pre-
vzela funkcijo 
obvozne ceste. 
V okviru nove 
mostne poveza-
ve je predvide-
na še prestavi-
tev regionalne 
ceste Radeče 
– Breg – Sevni-
ca – Brestani-

ca in ukinitev dveh nivojskih 
železniških prehodov na glav-
ni železniški progi Zidani Most 
– Dobova (na Gobovcih) s pre-

stavitvijo regionalne ceste na 
severno stran železniške pro-
ge. Projekt naj bi bil izpeljan 
do leta 2014, saj je minister 
za promet izdal sklep o uki-
nitvi obeh nivojskih preho-
dov železniške proge s cesto 
do omenjenega leta in to naj 
bi bil, po županovih besedah, 
tudi rok za izgradnjo mostu na 
Logu. Župan Srečko Ocvirk je 
predstavitev zaključil, da je 
leto 2011 izziv, vanj pa je v 
precejšnjem delu že »ujetih« 
nekaj projektov, ki so bili na-
črtovani vnaprej. 
Več na www.posavje.info. 
 S. Radi

Župan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek

http://www.gen-evs.si
http://www.gen-evs.si
mailto:info@pckrsko.si
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Občina Sevnica praznuje
Posebna priloga ob prazniku občine Sevnica

PROJEKTI NA PODROČJU VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA

VRTEC KRMELJ

V Krmelju se je v zadnjih treh letih vpis otrok v vrtec zelo 
povečal, zato se je Občina Sevnica odločila zgraditi nov vr-
tec s šestimi oddelki pri OŠ Krmelj. V mesecu marcu je bila 
sklenjena pogodba z družbo Savaprojekt d. d. Celotna vre-
dnost projektne dokumentacije je 30.900,00 EUR. Gradbe-
no dovoljenje za izgradnjo novega vrtca v Krmelju je Obči-
na Sevnica pridobila 26. oktobra 2010. Skladno s terminskim 
planom bo novembra letos pripravljen tudi projekt za izved-
bo. Občina Sevnica je investicijo, vredno 1,3 mio EUR, prija-
vila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, kjer se pričakuje 80 % sredstev 
s strani države. Po pridobitvi sklepa o sofinanciranju name-
rava Občina investicijo izvesti v letu 2011.

VRTEC CICIBAN SEVNICA

Novozgrajeni del zgradbe stoji na lokaciji, kjer je prej stal 
montažni vrtec. Ta je bil dotrajan, poleg tega pa ni izpolnje-
val normativ in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in 
opremo, ki so potrebni pri izvajanju predšolske vzgoje. Imel 
je devet igralnic in nobenih spremljajočih prostorov, ki bi jih 
lahko uporabljali za igro.
V prvi fazi, ki je dobila uporabno dovoljenje letos poleti, je 
bilo zgrajenih sedem igralnic in upravni prostori. Sedaj se 
gradi še druga faza, v kateri bo vrtec – po dokončanju skupaj 
s prvo fazo – dobil 14 igralnic, športno igralnico in več večna-
menskih skupnih prostorov. Vse igralnice bodo imele tudi ne-
posreden izhod na teraso. Po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja za prvo fazo se je pričela rušitev preostalega dela objekta 
in gradnja druge faze ter predhodno preselitev otrok v novo-
zgrajeni del vrtca. Izvajalec, podjetje Slemenšek d. o. o. iz 
Raven na Koroškem, se je zavezal, da bodo dela zaključena 
v pol leta od meseca avgusta dalje, torej bo obnova vrtca 

z vsemi ostalimi ureditvami končana spomladi. Trenutno so 
na objektu druge faze končana groba gradbena dela na no-
silnih elementih, izvajalec je začel z izvajanjem obrtniških 
del (zdaj se izvaja montaža strešne konstrukcije), sledijo pa 
ostala obrtniška dela.

V novo izgrajenem vrtcu prve faze od letošnjega šolskega 
leta dalje deluje sedem oddelkov – trije oddelki drugega in 
štirje oddelki prvega starostnega obdobja, skupaj okrog 125 
otrok. Vrtec Ciciban bo zagotovo prostoren in sodobno opre-
mljen vrtec. Z izgradnjo prve faze so pridobili en dodaten 
oddelek, z dokončanjem druge faze pa bodo pridobili še tri.

OŠ TRŽIŠČE

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 11. februarja le-
tos. S strani države Občina Sevnica pričakuje razpis za inve-
sticije na področju šolstva, po pridobitvi pozitivnega sklepa 
pa bo naročila projekt za izvedbo. Dokument identifikacije 

investicijskega projekta s strani občinskega sveta je že po-
trjen, pridobljena pa je tudi novelacija poročila o preiska-
vah materialno-tehničnega stanja in analizi potresne varno-
sti objekta OŠ Tržišče.

IGRIŠČE PRI OŠ BOŠTANJ

Občina Sevnica je po projektni zasnovi, ki jo je izdelalo pod-
jetje Demida Arhitektura d.o.o., pred začetkom novega šol-
skega leta uredila zunanje igrišče za odbojko pri OŠ Boštanj. 
V sklopu ureditev je bil za potrebe vrtca in šole ter za preži-
vljanje prostega časa in rekreacijo urejen asfaltiran dostop 
s ceste in tako lahko služi kot poligon za prometni krožek in 
parkirišče ob izjemnih dogodkih. Igrišče je ograjeno s štiri-
metrsko žično ograjo. Prostor med igriščem in lokalno cesto 
je zatravljen, zasajen z drevesi in urejen kot parkovna ure-
ditev. Tlakovane so bile dostopne poti, postavljena nadstre-
šnica in klopi. Ob obstoječem igrišču za rokomet se je ure-
dil del tekaške poti. Dela v vrednosti 35.000 EUR je izvedlo 
podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj, igrišče pa je bilo namenu 
predano ob prireditvi 6. oktobra letos.

KOMUNALNE UREDITVE
ČISTILNA NAPRAVA  

IN KANALIZACIJSKI SISTEM SEVNICA

V Občini Sevnica se je zaključil projekt »Čistilna naprava in 
kanalizacijski sistem Sevnica«, ki je del posavskega projekta 
Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save. 
Končna vrednost projekta je 15.502.190 EUR. 

Dela na objektu Čistilna naprava so bila zaključena v me-
secu septembru 2009, ko je čistilna naprava na Logu priče-
la z enoletnim poskusnim delovanjem. To se je letošnjega 
septembra zaključilo, nakar je čistilna naprava pričela z re-
dnim delovanjem. Uradna otvoritev čistilne naprave na Logu 

je bila junija, ostala dela na projektu pa so bila zaključena 
v avgustu. V začetku oktobra je kot upravljavec kanaliza-
cijskih objektov in čistilne naprave Sevnica nastopilo Javno 
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Začela so se opravljati 
vsa potrebna redna vzdrževalna dela po poslovnikih čistil-
ne naprave in kanalizacijskih objektov. S tem je omogoče-
no optimalno delovanje strojne opreme na čistilni napravi 
in kanalizacijskih objektih, kar dejansko pomeni optimalno 
odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki se producira pri upo-

rabnikih na območju projekta. Do konca leta 2010 bo Obči-
na od Ministrstva za okolje in prostor uspešno izčrpala vsa 
sredstva v skladu s predpisanimi sofinancerskimi pogodbami.

Ob izgradnji čistilne naprave je bila obnovljena oziroma v 
obstoječe stanje vrnjena tudi različna infrastruktura. Na 
Florjanski ulici je bil izveden nov primarni kolektor, pa tudi 
določeni hišni priključki. V spodnjem delu Florjanske ulice 
je bila izgrajena nova javna razsvetljava. Na Drožanjski uli-
ci je bil izgrajen primarni kolektor in izvedeni določeni hi-
šni priključki. Na Planinski cesti je bila ob izgradnji kolek-
torja obnovljena poškodovana cesta, izveden pa je bil tudi 
del pločnika za pešce. V Boštanju je bil izgrajen nov primar-
ni kolektor. V sklopu čistilne naprave je bil rekonstruiran vo-
dovod Radna, na območju obrtne cone preplasteno vozišče 
dolžine približno 350 m, izvedena pa bo tudi zasaditev dre-
voreda dolvodno od Srednje šole Sevnica.

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA  
VODOVODNIH SISTEMOV

Investicija rešuje vodooskrbne probleme na področju Posav-
ja s hidravlično izboljšavo in nadgradnjo vodooskrbnega sis-
tema v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na 
Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Vrednost celotne investici-
je po vseh občinah skupaj je 20,3 mio EUR, v občini Sevnica 
pa cca. 4 mio EUR. Projekt bo financiran iz evropskih sred-
stev in iz občinskih proračunov.

Namen reševanja problematike vodooskrbe je zagotavljanje 
zanesljive oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov (traj-
nost oskrbe, vodne količine), zagotovitev oskrbe s kakovo-
stno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda), 
zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo, za-
gotovitev ustrezne količine pitne vode, vzpostavitev eno-
tnih sistemov oskrbe s pitno vodo, zmanjšanje števila okvar 
na vodovodnih omrežjih, zmanjšanje vodne izgube, zmanj-
šanje porabe električne energije na količino načrpane vode 
ter obnovitev in zgraditev omrežja ter objektov. 

KANALIZACIJA LOG

V izvajanju je projekt Kanalizacija Log. Projekt obsega izved-
bo fekalne kanalizacije za naselje Log v skupni dolžini 3.170 
m. Glavni kanali 1.0, 2.0 in 3.0 se priključujejo na že zgra-
jen zbirni kanal do čistilne naprave Sevnica. Izveden je kanal 
3.0 vključno z vsemi podboji pod državno cesto, ter v izva-
janju kanal 1.0 proti kamnolomu, kanal 2.0 ob potoku Mivka 
in kanal 2.1 ob državni cesti v smeri Sevnice. Dela potekajo 
po terminskem planu in bodo na vseh kanalih predvidoma za-
ključena do meseca junija 2011. Na izvedenih delih kanali-
zacije bo podjetje Komunala Sevnica postopoma pričelo z iz-
vedbo priključnih jaškov na parcelno mejo stanovanjskih hiš.

Projekt Kanalizacija Log je bil sofinanciran iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega pro-
grama krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdo-
bje 2007-2013, razvojna prioriteta Razvoj regij.

SEKUNDARNA KANALIZACIJA

Občina Sevnica bo projekt Sekundarna kanalizacija v Sevnici 
in Boštanju prijavila na javni poziv za predložitev vlog za so-
financiranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regi-
onalni razvojni programi«. Osnovni cilj projekta je celovita 
ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice in 
Boštanja, da bo slednje ustrezalo vsem zahtevam, ki jih za 
tovrstne objekte narekujejo predpisi in standardi. 

Z izgradnjo manjkajoče kanalizacije, sanacijo obstoječega 
omrežja in objektov bosta omogočena optimalno delovanje 
čistilne naprave in priključitev novih zazidalnih površin. Prav 
tako bodo ustrezno zaščiteni odvodniki Sava, Mirna, Sevnič-
na, Drožanjski potok in Florjanski graben, saj se bo vsa one-
snažena voda, ki se sicer v zelo majhni meri sedaj še prosto 
izliva v vodotoke, preusmerila na čistilno napravo, kjer se 
bo pred izpustom v Savo ustrezno prečistila. Ocenjena vre-
dnost projekta je 2.150.000,00 EUR. Predvideno je sofinan-
ciranje s strani EU v višini okrog 1,5 mio EUR.  
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Zaključuje se gradnja hidroelektrarne Blanca, ki je druga v verigi petih predvi-
denih hidroelektrarn na spodnji Savi. Gradnja se je pričela v letu 2007 in je po-
leg izgradnje energetskega dela objekta zajemala tudi izgradnjo številne ostale 
infrastrukture tako državnega kot lokalnega pomena. 15. 12. 2009 je Ministrstvo 
za okolje in prostor RS investitorjema izgradnje HE Blanca, družbi HESS d.o.o. 
in Infri d.o.o., izdalo odločbo o poskusnem obratovanju akumulacijskega baze-
na hidroelektrarne Blanca za dobo enega leta. V kolikor bosta investitorja od-
pravila vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene pri tehničnem pregledu v roku 
enega leta, bosta pridobila tudi uporabno dovoljenje za obratovanje HE Blanca. 

CESTA HINJCE–KRMELJ

Dokončana so celovita ureditvena dela na 360 m dolgem od-
seku lokalne ceste od Krmelja do Hinjc. Gre za zadnjega in 
najdražjega od štirih odsekov skupne dolžine 4,2 km, ki so 
bili urejeni v sklopu investicijskega projekta Omrežje cest. 
Ureditve so zajemale širitev in obnovo vozišča lokalne ce-
ste, gradnjo hodnika in ureditev mejnih površin s podporni-
mi zidovi ter novo javno razsvetljavo. Izvedena je bila tudi 
gradnja meteorne in drenažne kanalizacije ter zaščita ozi-
roma prestavitev nekaterih komunalnih vodov. Skupna vre-
dnost izvedenih del na odseku je približno 430.000 EUR, k 
temu pa je potrebno prišteti še okrog 160.000 EUR za vgra-
dnjo kanala fekalne kanalizacije za naselje Hinjce. Investi-
cija je bila sofinancirana s strani Službe Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko.

LC DROŽANJSKA

Dokončan je investi-
cijski projekt Obči-
ne Sevnica »Uredi-
tev cestne povezave 
Grič–Drožanjska«, ki 
je zajemal gradnjo 
nadomestnega mo-
stu čez Drožanjski 
potok razpetine 4,9 
m z navezavami na 
obstoječe cestišče, 
prestavitev elektro, TK in KATV vodov ter izgradnjo javne raz-
svetljave na območju mostu. Projekt je zajemal tudi ureditev 
Drožanjske ceste z meteorno kanalizacijo, delnimi širitvami in 
navezavami na obstoječe cestno omrežje, opornimi zidovi, ho-
dnikom za pešce, zaščito oziroma prestavitvijo vseh komunalnih 
vodov, javno razsvetljavo v dolžini 850 m ter dokončanje odseka 
lokalne ceste NHM–Grič (asfaltacija in varovalne ograje) v dolži-
ni 552 m. Končna vrednost investicijskega projekta znaša okrog 
660.000 EUR, kar je več od pogodbene vrednosti, predvsem za-
radi dodatnih del na Drožanjski cesti, ki so se izkazala kot ne-
obhodna zaradi celovitosti vseh ureditev ter upoštevanja pogo-
jev upravljavcev komunalnih vodov in lastnikov mejnih površin. 

LC FLORJANSKA

V sklopu izgradnje 
HE Blanca so v letu 
2009 potekala ure-
ditvena dela v Flor-
janski ulici. Poleg 
izgradnje zaprte-
ga odvodnika Flor-
janskega potoka so 
bile izvedene tudi 
ostale investicije; 
zamenjava vseh ko-
munalnih vodov, plina, elektrike, vodovoda, kabelske kanali-
zacije, izgradnja kanalizacijskega sistema, javne razsvetljave, 
izgradnja novega pločnika in preplastitev cestišča. Ureditvena 
dela Florjanskega vodotoka pa kljub temu, da potekajo že dve 
leti, še vedno niso zaključena. Investitor del, podjetje Infra, 
je moral pristopiti k preprojektiranju lesene prodne pregrade 
v betonsko v zgornjem delu Florjanskega potoka pred iztokom 
v zaprto kineto. Dela se izvajajo v tem mesecu. 

LC LONČARJEV DOL

V letu 2011 Občina Sevnica načrtuje naročilo združene pro-
jektne dokumentacije za ureditev približno 850 m dolge-
ga neurejenega odseka lokalne ceste skozi Lončarjev Dol, 
ki bo upoštevala tudi že predhodno predvidene protipoplav-
ne ureditve potoka v ožjem delu naselja. Celovit projekt bo 
Občina predvidoma uvrstila v investicije za plansko obdobje 
2012-2014 in projekt prijavila na razpise za pridobitev do-
datnih virov.

LC ZABUKOVJE

Dokončana so gradbena dela v sklopu projekta »Ureditev 
prometne infrastrukture v občini Sevnica«, ki so zajemala 
obnovitev treh pododsekov lokalne ceste Spodnje Vranje– 
Lončarjev Dol–Podvrh–Zabukovje, skupne dolžine 3,8 km. 
Poleg nujnih sanacijskih del na nosilnem cestnem ustroju 
in obnovi vozišča lokalne ceste je na srednjem pododseku 
Lončarjev Dol–Podvrh izvedena tudi razširitev dveh prepu-
stov na Vranjskem potoku s popravki vozno-tehničnih ele-
mentov ceste, dodatno pa je bilo v cestno telo vgrajenega 
tudi približno 2,0 km primarnega vodovoda. Skupna inve-
sticijska vrednost projekta je približno 620.000 EUR, sred-
stva za izvedbo pa so bila poleg lastnih pridobljena tudi na 
razpisu Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regional-
no politiko.

PREPLASTITEV LOKALNE CESTE  
PRIMOŽ–ČEŠNJICE

Projekt zajema lokalne razširitve cestišča z ureditvijo zale-
dnega in površinskega odvodnjavanja meteornih vod ter pre-
plastitve cestišča v dolžini 750 m in širini 3,5 m. Dela je iz-
vajal Nivo, d. d.

SANACIJA LOKALNE CESTE NA STUDENCU

Projekt zajema asfal-
tacijo odseka cestišča 
s hodnikom za pešce, 
v sklopu ureditve pri-
ključka pa tudi obno-
vitve vseh komunalnih 
vodov, elektrike, teleko-
ma, vode in javne raz-
svetljave. Obravnavani 
odsek je dolg 150 m. Iz-
bran je bil izvajalec Gra-
dnje d. o. o. Boštanj. 

SANACIJA LOKALNE CESTE GRAHOVICA–
VRH NAD BOŠTANJEM

Gre za rekonstrukcijo 860 m dolgega odseka lokalne ceste 
Grahovica–Vrh nad Boštanjem. Projekt zajema globinsko od-
vodnjevanje – drenažiranje, obnovo obstoječih prepustov in 
vtočnih jaškov z izvedbo dodatnih novih prepustov in vtočnih 
jaškov, ureditev površinskega odvodnjavanje – mulde, zame-
njavo ustrojev na mestih posedkov – sanacije ter novo pre-
plastitev zgornjega ustroja. 

DOKONČANJE UREDITEV 
OB HE BLANCA

DRŽAVNA CESTA SKOZI SEVNICO

Pred dokončanjem je II. etapa ureditve regionalne ceste sko-
zi Sevnico, ki je investicija Direkcije RS za ceste. V letu 2011 
se predvideva začetek izvedbe del na III., zadnji etapi, od 
gasilskega doma do križišča na Drožanjskem potoku. V zvezi 
s tem so potrebni še dogovori z Direkcijo. Investicijska vre-
dnost II. faze je približno 1,0 mio EUR, delež Občine Sevni-
ca pa je slaba polovica tega zneska.

RONDO KRMELJ

Dokončana in namenu predana je investicija za ureditev kri-
žišča na regionalni cesti Tržišče – Hotemež v Krmelju, ki je 
investicija Direkcije RS za ceste. Križišče regionalne in lokal-
nih cest je prometno-tehnično v celoti prenovljeno. Zgrajeni 
so hodniki za pešce, javna razsvetljava, preurejeni vsi komu-
nalni vodi, zgrajeno pa je tudi novo parkirišče. Končna vre-
dnost del je približno 490.000 EUR, delež Občine Sevnica pa 
je 180.000 EUR. K temu je potrebno prišteti še okrog 40.000 
EUR za vgradnjo kanala fekalne kanalizacije, ki predstavlja 
del bodoče kanalizacije za Krmelj in Hinjce ter je spadala v 
območje ureditvenih del na rondoju. 

CESTA IN PLOČNIKI LOKA–RAČICA

Občina Sevnica pridobiva idejni projekt za celovito rekonstrukci-
jo 1,6 km dolgega odseka regionalne ceste od Loke pri Zidanem 
Mostu do Račice. Projekt vključuje razširitev in korekcije vozi-
šča z gradnjo enostranskega hodnika za pešce. Po dogovoru z Di-
rekcijo RS za ceste bo projekt predlagan za plan proračuna RS.

CESTA IN PLOČNIKI BREG–ŠENTJUR

Občina Sevnica pridobiva izvedbeno projektno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo 1,2 km dolgega odseka regionalne ceste od Šen-
tjurja na Polju do Brega. Projekt vključuje razširitev in korekcije 
vozišča z gradnjo enostranskega hodnika za pešce. Po dogovoru z 
Direkcijo RS za ceste bo projekt predlagan za plan proračuna RS. 

PLOČNIKI PLANINSKA CESTA

V sklopu gradnje kanala fe-
kalne kanalizacije na Pla-
ninski cesti je bilo zgra-
jenega približno 580 m 
enostranskega hodnika za 
pešce ob regionalni cesti 
Sevnica–Planina, s čimer je 
rešen promet pešcev, pred-
vsem šoloobveznih otrok iz 
stanovanjskih blokov ob Planinski cesti in dela naselja Šmarje. 
Dogovorjeno je naročilo za dograditev hodnika na spodnjem 
pododseku od vulkanizerstva Metelko do mostu pri Kopitarni. 
Povezava hodnika na pododseku od brvi pri ribniku do zgra-
jenega odseka proti Planini pa je odvisna od posegov za ure-
ditev struge Sevnične ter dogovorov z Direkcijo RS za ceste.

PLOČNIKI DOLNJE BREZOVO IN 
SPREMLJEVALNA INFRASTRUKTURA

Projekt zajema izgradnjo pločnikov in sanacijo spremljevalne in-
frastrukture (elektro, kabelske, kanalizacije, javne razsvetljave, 
položitev cevi za fekalno kanalizacijo, vzpostavitev ceste v prvo-
tno stanje). Projekt je razdeljen na dva odseka po 240 m. Za prvi 
odsek je bil izbran izvajalec CGP, d. d., za drugega pa NIVO, d. d. 

PLOČNIKI TRŽIŠČE

Projekt zajema gradnjo ploč-
nika ob regionalni cesti in 
gradnjo pločnika v priključ-
ku lokalne ceste na regional-
no, ureditev odvodnjavnanja 
in izgradnjo javne razsvetlja-
ve. Obravnavani odsek je dolg 
okrog 238 m. Izbran je bil izva-
jalec AGM Nemec, Laško.

OBNOVA LOKALNIH CEST PROJEKTI NA 
DRŽAVNIH 

CESTAH

IZPELJAVA 
PLOČNIKOV

ODPRTJE MOSTU ČEZ JEZOVNO ZGRADBO  
HE BLANCA

V sklopu izgradnje akumulacijskega bazena HE Blanca je bila 
vzpostavljena premostitev levega in desnega brega reke Save. 
Most je bil februarja letos uradno odprt za javni promet. 

UREDITEV VODOTOKOV

Pri tehničnem pregledu za HE Blanca je bilo ugotovljeno, da je 
potrebno na določenih vodotokih izgraditi še prodne zadrževal-
nike. Ti so bili predvideni kot dodatna ureditev v Uredbi 2, za-
radi česar bo podjetje Infra pristopilo k pridobitvi projektne do-
kumentacije ter izvedbi v letu 2011. V tem času se urejuje tudi 
vodotok Florjanski potok. 

HORTIKULARNE UREDITVE
Aprila in maja letos je podjetje Infra pristopilo k hortikular-
ni ureditvi akumulacijskega bazena HE Blanca, zasaditvi gr-
movnic in rastlinja. Izvajalec Nivo Eko bo po preteku enega 
leta od zasaditve pregledal uspešnost le-te in v skladu z ugo-
tovitvami pristopil k ponovni zasaditvi. 

KOLESARSKE STEZE
V sklopu sprejete Uredbe za HE Blanca mora podjetje Infra iz-
vesti še kolesarske steze in pešpoti v območju akumulacijskega 
bazena HE Blanca. V letošnjem letu je Infra pristopila k uredi-
tvi večnamenske povezovalne poti od Gobavcev do Srednje šole 
Sevnica. Prav tako je bila v tem mesecu asfaltirana povezoval-
na pot od podhoda pri Plausteinerju do srednje šole. 
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KMEČKA	ZADRUGA	SEVNICA	Z.	O.	O.
prejme

Grb Občine Sevnica
za dosežke pri gospodarskem razvoju občine Sevnica 

in negovanje bogate zadružne tradicije 

Kmečka zadruga Sevnica je 
ena izmed večjih zadrug v 
slovenskem prostoru z bo-
gato zadružno tradicijo, 
katere začetki segajo že v 
obdobje pred prvo svetovno 
vojno. Leta 1919 so kmetje 
na našem področju pokazali 
interes po združevanju s ci-
ljem pridobiti gospodarsko 
korist in povezati člane, 
kmete. Zadruga je v prete-
klosti delovala v različnih 
statusnih in poslovnih obli-
kah, se povezovala v po-
slovne sisteme kot TOK ali 
bila samostojna, od 1. ju-
lija 1990 pa deluje kot ne-
odvisna in samostojna prav-

na oseba. V vseh teh letih je hkrati razvijala več dejavnosti, 
tako kmetijstvo in trgovino kot tudi mesno predelavo s klavni-
co. Ravno ta raznolikost ji je omogočala stalno rast in širitev. 
V letu 2009 je tako skupna realizacija presegla 20 milijonov 
evrov. Rastejo tudi odkupi kmetijskih produktov, pravo gospo-
darsko vitalnost pa kažejo investicije, ki so v zadnjih petih 
letih presegle dva milijona evrov. Kmečka zadruga Sevnica s 
svojo dejavnostjo pokriva širše območje Posavja in dela Do-
lenjske. Poleg kmetijstva, predvsem govedoreje, je vseskozi 
pomembna dejavnost trgovina, saj ima danes že 21 trgovin, 
9 živilskih in 12 kmetijsko oskrbovalnih centrov. Članstvo je 
v rahlem porastu, število zaposlenih pa se je od števila 54 v 
letu 1990 povečalo do števila 155 ob koncu leta 2009. Veči-
na zaposlenih prihaja iz sevniške občine, to pa pomeni velik 
prispevek tako za sam kraj kot tudi za občino. Zdrav zadru-
žni duh med člani Kmečke zadruge Sevnica, njenimi zapo-
slenimi in vsemi, ki z zadrugo sodelujejo, je zagotovilo, da 
bo na tem območju ostala tudi jutri. S trdim delom in uspe-
šnim sodelovanjem na celotnem področju njenega delova-
nja, pa tudi širše, bo ostala pomemben poslovni partner, so-
delavec in prijatelj.

ZLATA PLAKETA
OBČINE SEVNICA:

PREIS	SEVNICA	PROIZVODNJA	
IN	TRGOVINA	D.	O.	O.

prejme
Zlato plaketo Občine Sevnica

ob 20-letnici uspešnega delovanja na področju 
gospodarstva v občini Sevnica

Leta 1990 ustanovljeno pod-
jetje PREIS SEVNICA d.o.o. 
nadaljuje 50-letno tradicijo 
na področju jeklenih kon-
strukcij in strojegradnje. 
Od leta 1996 je v lasti av-
strijskega Jägersberger Hol-
ding s sedežem v Pernitzu. 
Danes podjetje PREIS SEV-
NICA velja za srednje veli-
ko podjetje z zasebnim tu-
jim kapitalom, ki zaposluje 
240 delavcev. Ukvarja se z 
izdelovanjem oljno nepro-
pustnih rezervoarjev, pred-
vsem z izdelavo transfor-
matorskih kotlov, z varilnimi 
konstrukcijami za genera-
torje in posebnimi stroji do 
80 ton teže. Podjetje ima 
A–test za postopek varjenja 
po standardu EN 288, ima pa 
tudi certifikata ISO 9001 in 

ISO 14001, s katerima se še dodatno dokazuje urejenost pod-
jetja in njegov odnos do okolja. PREIS SEVNICA 97 % prihodkov 
ustvari na tujih trgih, njegovi glavni kupci pa so svetovno zna-
na podjetja. Družba PREIS SEVNICA gradi tudi svojo lastno do-
baviteljsko verigo in tako del storitev za podjetje opravljajo 
partnerji pretežno iz območja občine Sevnica, kar pomembno 

Dobitniki občinskih priznanj
prispeva k večji zaposlenosti v naši občini. V podjetju nepresta-
no vlagajo v posodabljanje proizvodnih kapacitet in prostorov 
ter v usposobljenost zaposlenih. Odlikuje jih dolgoletno, zelo 
dobro sodelovanje z Občino Sevnica, pa tudi posluh in razume-
vanje za humanitarne dejavnosti. Kljub negotovi gospodarski 
situaciji je stanje naročil v podjetju stabilno, kar mu omogoča 
stabilno zaposlenost in izpolnjevanje vseh svojih obveznosti. 

MEŠANI	PEVSKI	ZBOR		
PRIMOŽ	TRUBAR

prejme
Zlato plaketo Občine Sevnica

ob 30-letnici prizadevnega in uspešnega delovanja na 
področju zborovskega petja

Mešani pevski zbor Primož Trubar z Loke pri Zidanem Mostu v 
letošnjem letu praznuje tri desetletja neprekinjenega delo-
vanja in glasbenega ustvarjanja. Že ob ustanovitvi leta 1980 si 
je takratna zborovodkinja zamislila pevski zbor, ki bi presegel 
povprečje v regiji, generacije pevcev in zborovodij pa so k tej 
usmeritvi stremeli vsa leta in ta cilj tudi dosegali. K dvigu ka-
kovosti je prispevala tudi pomladitev zbora v zadnjih desetih 
letih delovanja. Čeprav stalnost v zboru pogosto onemogoča-
jo vsakodnevne obveznosti pevcev, najprizadevnejši člani vsa 
leta skrbijo, da sestav deluje neprekinjeno in ohranja bogato 
tradicijo zborovskega petja v Loki. Svoje mesto v zboru pa so 
našli tudi pevci, ki jih je k druženju in izvajanju zahtevnejše-
ga glasbenega programa pritegnilo iz bolj oddaljenih krajev. 
Zbor je popestril številne prireditve v občini Sevnica, gosto-
val po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini. Svojo kakovost je do-
kazal z osvojeno zlato diplomo na mednarodnem tekmovanju 
v italijanskem mestu Riva del Garda leta 2002. Na letošnjem 
slavnostnem koncertu ob 30-letnici delovanja so pod taktirko 
prof. Marjete Sojar pripravili izjemno bogat in zahteven pro-
gram, ki je navdušil številno občinstvo. Ta edinstven junijski 
dogodek je med ljudmi odmeval še dolgo. Novim glasbenim iz-
zivom naproti pa je sestav stopil v začetku letošnje pevske se-
zone, ko je umetniško vodenje prevzel Sevničan Marjan Hribar.

SREBRNA PLAKETA
OBČINE SEVNICA:

IVAN	OREŠNIK
prejme 

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za uspešno delo na področju širšega družbenega življenja 

v krajevni skupnosti Šentjanž

Ivan Orešnik je funkcijo predsednika sveta Krajevne skupnosti 
Šentjanž uspešno opravljal celo desetletje, medtem pa izpeljal 
številne projekte, ki so izboljšali kakovost širšega družbenega 
življenja v tej krajevni skupnosti. V času njegovega predsedni-

kovanja so krajani pridobili 
olepšano središče Šentjanža, 
pa tudi celovito obnovljeni 
stavbi krajevne skupnosti in 
kulturnega doma. Bogatejši 
so za mnoge infrastrukturne 
pridobitve in posodobitve 
po celotni krajevni skupno-
sti, urejena je zimska služ-
ba, v obnovljeni podobi pa 
se kažejo farna in podružnič-
ne cerkve, gasilska domova v 
Šentjanžu in na Velikem Cir-
niku, pokopališče v Šentjan-
žu, zgrajena pa je tudi mr-
liška vežica na Kalu. Krajani 
so nanj zelo ponosni, opisu-
jejo pa ga kot človeka z ve-
dno zastavljenimi cilji, do 

katerih pride z marljivim in odločnim delom. Velja za spošto-
vanega in preudarnega sogovornika, ki je s svojim odnosom do 
ljudi marsikomu vzor. Ivan Orešnik pa je dejaven tudi na občin-
ski ravni, saj je že sedmo leto svetnik v občinskem svetu Ob-
čine Sevnica.

MARTIN	GORENC
prejme 

Srebrno plaketo Občine Sevnica
za dosežene uspehe kot slovenski športnik invalid

Martinu Gorencu je nesreča 
v rudniku leta 1960 spreme-
nila življenje. Zaradi zloma 
hrbtenice je kot paraplegik 
pristal na invalidskem vozič-
ku. A nesrečen dogodek mu 
ni vzel volje do življenja, ki 
ga je zastavil na novo in po-
stal eden boljših slovenskih 
športnikov invalidov. Svojo 
športno pot je uspešno za-
čel v atletiki, plavanju, ko-
šarki, streljanju in šahu. Še 
vedno je uspešen košarkar. Z 
ekipo Društva paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja je letos osvojil tre-
tje mesto v državi. Je odli-
čen strelec, kar je potrdil z 
naslovom državnega prvaka 

v streljanju z zračno puško, in tudi ribič. Poleg športa zadnja 
leta aktivno sodeluje v ustvarjalnih delavnicah na podružnični 
šoli Studenec, kjer skupaj z učenci prvega razreda izdelujejo 
praktične predmete iz lesa. Martin Gorenc si poleg čestitke za 
vse dosežene uspehe na športnem področju zasluži tudi globo-
ko spoštovanje in velik poklon za neizmerno voljo do življenja, 
ki jo je uspel obdržati tudi v najtežjih trenutkih.

SKUPINA	JASLIČARJEV		
TRŽIŠČE

prejme
Srebrno plaketo Občine Sevnica

za turistično promocijo krajevne skupnosti Tržišče in 
občine Sevnica

Pred božičnimi prazniki leta 2003 se je skupini prijateljev – 
Janezu Kukcu, Mirku Kukcu, Ferdu Kovaču, Martinu Pečniku 
in Matjažu Golobu – porodila ideja o postavitvi svetlečih ja-
slic v Tržišču. Po uspešnem poskusu izdelave silhuete jelena 
so še isto leto izdelali več kot dvajset silhuet s podobami ži-
vali in hlevček s sveto družino. Jaslice so postavili na pobo-
čje v Tržišču ob glavni cesti. Že prva postavitev svetlečih ja-
slic je požela veliko odobravanje krajanov in ostalih, ki so to 
umetnijo imeli možnost videti. Pozitiven odziv je skupini dal 
še večji zagon. Svoje delo so nadgradili in tako do lanskega 
leta izdelali že več kot osemdeset likov, med katerimi je pre-
cej tehnično zahtevnih, premikajočih se silhuet. V izdelavo 
in postavitev so vložili ogromno dela in znanja. Za krajevno 
skupnost Tržišče in občino Sevnica jaslice predstavljajo velik 
turistični utrip božičnega časa, saj si jih vsako leto ogleda-
jo številni iz vse Slovenije in tudi tujine. Zelo obiskana pa je 
tudi zaključna kulturna prireditev, ki jo skupina jasličarjev na 
božični večer pripravi skupaj s Turističnim društvom Tržišče.

Direktor podjetja PREIS 
SEVNICA d.o.o. Hubert 
Plümper
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KRŠKO - V Mestnem muzeju Krško je 29. oktobra potekala otvo-
ritev dveh fotografskih razstav, ki sta bili del programa 11. 
vzporednic med slovensko in hrvaško etnologijo. Prva je gostu-
joča razstava Muzeja novejše zgodovine Celje z naslovom Arhi-
tektura in industrija, avtorja Josipa Pelikana (1885-1977). Pe-
likanova arhitekturna in industrijska fotografija je dokument o 
novo nastajajočem okolju, ki so ga oblikovale za tisti čas mo-
dernistične stavbe in zaznamovale življenja ljudi. Pa naj gre za 
industrijske, poslovne, trgovske ali turistične objekte; na Peli-
kanovih fotografijah bodo ostale prisotne, četudi jih že dolgo 
ni več. Druga razstava ima naslov V srcu slovenske elektroe-
nergetike, avtorja Dušana Ježa, ki je v letih 2002-2008 foto-
grafsko ovekovečil prenove, dogradnje in novogradnje sloven-
skih elektrarn. Nastal je obsežen opus (okoli 70000 fotografij), 
katerega del je predstavljen na razstavi, s poudarkom na po-
savskih elektrarnah. Razstavi sta brezplačno na ogled do 31. 
decembra 2010, od torka do sobote, med 12. in 18. uro.  P. P.

DOBOVA – Kulturno društvo Zvezda in Župnija Dobova sta 
14. novembra organizirali v cerkvi Imena Marijinega že 29. 
tradicionalno srečanje in revijo otroških in mladinskih cer-
kvenih pevskih zborov. 

Tokrat so se predstavili: pevska skupina Župnije sv. Lovren-
ca Brežice z zborovodkinjo Matejo Količ ter ob spremljavi 
Kaje Galič in Andreje Zlatič na violini in Valentine Levak na 
kitari; Mladinski pevski zbor sv. Antona Puščavnika Župnije 

Brestanica z zborovodkinjo Simono Krošelj; Župnijo Breži-
ce je zastopala pevska skupina Davidova pesem in njen zbo-
rovodja Jurij Žnideršič; Instrumentalni duo KD Zvezda, in 
sicer Ela Urek na kitari in Katja Bogovič na flavti; Otroški 
pevski zbor Angeli iz Pišec, ki ga uspešno vodi Irena Ivančič, 
ki je še ne enoletni zbor spremljala na električnih orglah, z 
igranjem na flavti in kitari pa Petra Urek; kot zadnji je za-
pel Mladinski pevski zbor KD Zvezda Dobova. Zbor nastopa 
v isti sestavi že štiri leta in ga ves čas vodi zborovodja Aljaž 
Božič, pred kratkim je imel prvi odmeven koncert, tokratno 
petje pa je z igranjem na klavirju spremljala Estera Cetin.
Koncert in revijo so pevci sklenili s kupno pesmijo pod tak-
tirko Aljaža Božiča. Sicer pa so vse skupine pripravile bo-
gat koncertni repertoar, za sodelovanje jim je predsednica 
KD Zvezda Darinka Cvetko Šegota podelila priznanja, do-
brodošlico izvajalcem in poslušalcem pa je v pričetku kon-
certa izrekel župnik Ivan Šelih. N. J. S. 

BLANCA - Ob sevniškem občinskem prazniku je KUD France Pre-
šeren Blanca pripravilo prvo soboto v novembru v kulturnem 
domu na Blanci koncert ljudskih pesmi in napevov. Na prire-
ditvi so se predstavili Ljudski pevci z Blance, Trebeški drotarji 
iz Artič in mladi citrarki, Urška Ribič in Mateja Županc. Pro-

gram sta povezovala domačina, Domen Mirt in Manca Zeks.
Skupina Ljudski pevci z Blance kot sekcija KUD France Pre-
šeren deluje že devet let, sestavlja jo 14 članov, vodi pa jo 
zborovodkinja Ana Fakin. Na letošnjem občinskem srečanju 
ljudskih pevcev in godcev so prejeli priznanje ter se uvrsti-
li na regijsko srečanje ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine, ki je potekalo v letos ob-
novljenem kulturnem domu v Zabukovju v sevniški občini. 
Ljudski pevci z Blance so že izdali tudi zgoščeno, v načrtu 
pa imajo izdajo še druge zgoščenke. S. R.

Glasbeno,	vsebinsko	in	
duhovno	bogat	koncert

Domači pevski zbor pod taktirko Aljaža Božiča 

Ljudska	pesem	na	Blanci

Ljudski pevci z Blance

Fotografski	razstavi	v	
Mestnem	muzeju	Krško

SEVNICA - V večnamenskem prostoru Knjižnice Sevnica je 
10. novembra potekalo odprtje razstave izdelkov likov-
no-literarnega natečaja z naslovom »Na obisku pri Juriju 
Dalmatinu« s podelitvijo Dalmatinovih značk in priznanj.

Na letošnji likovno-literarni natečaj, katerega namen je spo-
znavanje in ohranjanje slovenske protestantske dediščine, 
je prispelo 15 likovnih in 17 literarnih del, ki so jih prispeva-
li učenci OŠ Artiče, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. Edina sodelujoča srednja šola je bila Gi-
mnazija Brežice. 
Strokovna komisija, v sestavi Anita Šiško, Polona Brenčič 
in Alenka Černelič Krošelj, je prispela likovna in literarna 
dela pregledala in nato so bila najboljšim ustvarjalcem na 
zaključni prireditvi v Sevnici poleg Dalmatinovih značk (za-
nimivo oblikovan, unikatni obesek mojstra Franca Černeli-
ča s faksimilom originalnega podpisa Jurija Dalmatina) po-
deljena tudi Dalmatinova priznanja. Dalmatinove značke in 
priznanja sta za prispela likovna dela podeljevali dr. Melita 
Zemljak Jontes in predsednica Slovenskega protestantske-
ga društva Primož Trubar - podružnica Posavje Alenka Černe-
lič Krošelj, za literarna dela pa ravnateljica sevniške osnov-
ne šole Jelka Slukan in direktorica sevniške knjižnice Anita 
Šiško. V spremljajočem kulturnem programu so sodelovali 
učenci in učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica, prireditev pa je 
moderiral Luka Stegne, hkrati prejemnik Dalmatinove znač-
ke in priznanja. Več na www.posavje.info. S. Radi

TELČE - Na Telčah, v slikoviti vasici v sevniški občini, je 
potekala v tamkajšnjem gasilskem domu prvo soboto v no-
vembru kulturno-etnološka prireditev z naslovom V izbi ob 
topli peči, ki sta jo pripravila KŠD Telče in Ljudske pevke 
s Telč v počastitev praznika občine Sevnica. 

Z zapetimi ljudskimi pesmimi so se predstavile domačinke, 
Ljudske pevke s Telč, skupina Lokvanj iz Krmelja ter Ljudski 
pevci Vrhpolja iz Šentjerneja. Z igranjem na harmoniko sta 
»srbenje podplatov« povzročila Denis Zelič in Tine Jerman, 
z dvema zaigranima ljudskima pa se je na flavti predstavila še 
Andreja Turk. Spomin na stare čase sta z živahnim dialogom 
v narečju domače pokrajine in s prikazom nekaterih starih 
kmečkih opravil obudili domačinki v vlogi Martina in Micke. 
Zanimiv, duhovit in vsebinsko bogat etnološki večer sta s poz-
dravnim nagovorom dopolnila predsednica KŠD Telče in čla-
nica ljudskih pevk s Telč Zvonka Mrgole ter predsednik KS 
Tržišče Janez Kukec. Kukec je pohvalil ohranjanje ljudske 
pesmi in ljudskega izročila ter predlagal, da bi Martin in Mic-
ka uprizorila še kakšno učno uro o starih ljudskih opravilih za 
šolarje. S. Radi

Podelitev	Dalmatinovih	značk	
ter	priznanj

V sevniški knjižnici je potekala podelitev Dalmatinovih 
značk ustvarjalcem likovno-literarnega natečaja.

V	izbi	ob	topli	peči

Ljudske pevke s Telč ohranjajo ljudsko izročilo s peto 
pesmijo in s prikazovanjem starih kmečkih opravil. 

KRŠKO - V zadovoljstvo številnih ljubiteljev pisane besede je 
Valvasorjeva knjižnica Krško 10. novembra v goste povabila 
Nežo Maurer, slavistko, pedagoginjo, publicistko, urednico, 
prevajalko, pisateljico in pesnico, ki je poleg številnih nagrad, 
ki jih je prejela za obsežno literarno ustvarjanje, bila v začetku 
leta 2009 razglašena za Slovenko leta 2008. Skupno je napisala 

in izdala preko 50 knjig za otroke in odrasle, samo v letošnjem 
letu so izšle kar tri njene pesniške zbirke, in sicer Nežina ste-
ze, Sama sva na svetu - ti in jaz ter Piramide upanja, ki ji je, 
kakor pravi, ljuba in posebna zato, ker vsako pesem spremlja 
umetniška fotografija dr. Gregorja Radonjiča. Slednjo je izda-
la Založba Pivec, ki je omenjeno zbirko na literarnem večeru 
podarila tudi Valvasorjevi knjižnici za nagrado bralkam, ki so 
od aprila do novembra letos obiskovale bralni projekt Valva-
sorci beremo skupaj, ki ga je vodila knjižničarka Renata Vidic. 
Tako je pesnica Neža Maurer Piramide upanja podarila sedmim 
bralkam, in sicer Jožici Kadivnik, Suzani Pečarič, Amadei Za-
gorc, Slobodanki Čekrlić, Mihaeli Planinc, Mirjani Marinčič 
in v odsotnosti Damjani Koncilija. B. M.

Gostja	literarnega	večera	
Neža	Maurer

Neža Maurer pri izročitvi knjige Mirjani Marinčič, eni 
izmed sedmih udeleženk projekta Valvasorci beremo 
skupaj; zadaj moderatorka večera Anja Brilej ter 
direktorica knjižnice Polona Brenčič.

ŠENTJANŽ - V farni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu 
je potekal 6. novembra zvečer slavnostni koncert domače-
ga otroško-mladinskega pevskega zbora Kresnica ob njego-
vi 20-letnici delovanja. Koncert z naslovom Mnogo poti sta 
z nastopom popestrila še fantovska skupina Oktetek glas-
benega društva Deseti brat iz Ljubljane ter dekliški septet 
Fortuna iz Šentjanža. Moderator prijetnega glasbenega ve-
čera je bil dolgoletni prijatelj zbora Kresnica Marjan Bunič.
 S. R., foto: T. Žibert

Slavnostni	koncert	pevskega	zbora	Kresnica	

Otroško-mladinski pevski zbor Kresnica iz Šentjanža

Napovednik 
prireditev

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

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

TANGO ZA RAHMANINOVA
baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana 

in

FUNTANGO
(Marko Hatlak, Bojan Cvetrežnik, 

Andrej Pekarovič, 
Piero Malkoč, Sašo Vollmeier)

sobota, 4.12., ob 19:30
za modri abonma in izven

SEVNICA - Ljubitelj narave, pohodništva in gora ter zanimivih 
potovanj, upokojeni inženir gozdarstva, član PD Lisca Sevni-
ca, ki ga je mogoče vse pogosteje videti tudi s fotoaparatom 
v roki, Sevničan Vinko Šeško, je v potopisnem predavanju, ki 
je potekalo na martinovo zvečer v sevniški knjižnici, predstavil 
pot na Nordkapp. Pot proti severu Evrope je skupino sevniških 
»vandrovcev«, članov PD Lisca Sevnica, vodila preko slikovitih 
predelov Danske, Finske, Švedske in Norveške do najsevernej-
še točke Evrope – do rta Nordkapp na norveškem otoku Mage-
roy. »Vsak zaveden Norvežan mora imeti ladjo, tako kot mora 
imeti vsak zaveden Slovenec svoj vinograd,« je dejal Vinko Še-
ško in pokazal fotografijo Krčana, ki živi že vrsto let na Norve-
škem, v bližini hiše pa je zasadil celo nekaj vinskih trt. V Ber-
gnu so po naključju srečali še docentko na ljubljanski fakulteti 
za gradbeništvo in geodezijo dr. Anko Lisec s Preske (sevni-
ška občina), ki je bila službeno na Norveškem in skupaj z njo 
so preživeli še tri nepozabne dneve.  S. R.

Šeškova	po	na	Nordkapp
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Številka 5

DELOVNI ČAS:
Osrednja knjižnica KRŠKO

CKŽ 26, KRŠKO, tel. 07 490 40 00
in

MLADINSKI ODDELEK
CKŽ 47, KRŠKO, tel. 07 492 55 82

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

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

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

Torek, četrtek: 15.00 – 18.00

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

Izposojevališče KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska 7, KOSTANJEVICA NA KRKI, 

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

Sreda: 9.00 - 15.00

     45   let delovanja 

»Za nas je vsak dan praznik 
in praznujemo ga delovno 
skupaj z našimi uporabni-
ki«, je dejala predsednica 
Združenja splošnih knjižnic 
Vesna Horžen ob letošnjem 
dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic, 20. novembru. In 
ta misel vsekakor drži tudi 
za našo knjižnico, ki letos 
delovno praznuje 45-letnico 
delovanja kot občinska knji-
žnica za občino Krško in od 
leta 2007 tudi za občino Ko-
stanjevica na Krki. Skozi vse 
leto smo za naše uporabnike 
različnih generacij pripravi-
li še več prireditev in dejav-
nosti. 

V letošnjem letu pa zaokro-
žujemo tudi deset let de-
lovanja izposojevališča Ko-

»Za	nas	je	vsak	dan	praznik«
stanjevica na Krki in pet let 
izposojevališča na Senovem. 
Naša prizadevanja in trud, ki 
ga vlagamo pri delu z različ-
nimi generacijami uporabni-
kov v občini Kostanjevica na 
Krki, ni ostal neopažen, saj 
smo ob desetletnici delova-
nja ob letošnjem občinskem 
prazniku prejeli priznanje 
Kostanjeviški srebrnik.

Nova knjižnica je naša nikoli 
dokončana zgodba in še ve-
dno imamo občutek, da se 
vrtimo v začaranem krogu, 
saj, kot pravi eden od znanih 
Krčanov: »Knjižnica ne pri-
naša političnih točk!« A ven-
dar, knjižnica prinaša števil-
ne možnosti branja, študija, 
osebne rasti, kvalitetnega 
preživljanja prostega časa. 
Kot se je glasilo geslo leto-
šnjega literarnega natečaja 
splošnih knjižnic »Knjižni-
ca in knjige po mojem oku-
su«, verjamemo, da je tudi 
v naši knjižnici med množi-
co raznolikega knjižnega in 
neknjižnega gradiva z raz-
ličnih področij človekovega 
ustvarjanja, številnimi sto-
ritvami, servisi, prireditva-
mi in dejavnostmi, ki jih nu-
dimo, tudi nekaj za vaš okus. 
Za tiste, ki se bolje znajdejo 
v informacijskem okolju sve-
tovnega spleta, smo nedavno 

prenovili tudi naše vstopno 
okno v svet - spletno stran, 
ki v ospredje postavlja ti-
sto, kar uporabniki najbolj 
potrebujete - različne baze 
podatkov (Tax-Fin-Lex, dLib, 
Oxfod Reference …) in pripo-
ročilne bralne sezname. 

Prav razvijanje bralne kultu-
re je ena od pomembnih na-
log splošne knjižnice v svo-
jem okolju in tudi v naši 
knjižnici v zadnjem obdobju 
intenzivneje delamo na tem 
področju. Kvalitetno branje 
smo spodbujali s projektom 
»Valvasorci beremo skupaj«, 
ki smo ga zaključili pred ne-
kaj dnevi, in želimo si, da 
bi v prihodnjem letu tudi vi 
brali z nami in spoznavali li-
teraturo različnih narodov. 

In imeli smo čast, da je tudi 
naša domoznanska zbirka 
postala bogatejša za, kot 
je dejal dr. Mihael Glavan 
na nedavni proslavi ob dne-
vu reformacije, konstitutiv-
no knjigo slovenskega naro-
da Dalmatinovo Biblijo, ki 
je potovala iz rok v roke več 
kot 400 let. Ob našem jubi-
leju pa tudi mi pripravljamo 
svojo knjigo, knjigo o 45 le-
tih delovanja, 45 letih pri-
zadevanj za kvalitetnejše ži-
vljenje naših uporabnikov v 

lokalnem okolju. In verjemi-
te, veliko se je zgodilo, ve-
liko korakov smo naredili na 
svoji razvojni poti, a vendar 
vedno znova ugotavljamo, 
da so pred nami še številni 
izzivi, ki nam jih vsakodnev-
no prinaša družbeni razvoj. 

Kljub temu, da se v knjižni-
cah na splošno radi pohvali-
mo, kaj vse pripravljamo za 
naše uporabnike, katerega 
gosta smo pripeljali v lokal-
no okolje, kako smo se pri-
jetno družili na dejavnostih 
v okviru Točk vseživljenj-
skega učenja ali spoznava-
li svet računalniških znanj, 
je še vedno zelo pomemb-
no neposredno delo z upo-
rabniki v izposoji. Kako biti 
prijazen in profesionalen, 
kako ponuditi pravo lepo-
slovno knjigo, kako poiskati 
čimveč informacij o določe-
ni strokovni temi in kako še 
vedno ohraniti tisto človeško 
toplino, zaradi katere neka-
teri uporabniki radi pridejo 
v našo knjižnico. To je le ne-
kaj vprašanj, ki si jih zapo-
sleni v naši knjižnici zasta-
vljamo vsak dan v želji, da 
bi s svojimi znanji in ustvar-
jalnostjo naredili čimveč za 
vas, naše uporabnike. 
 Polona Brenčič, 
 direktorica

Vabimo vas, da si v prijetnem predprazničnem času sku-
paj s prijatelji, znanci in sorodniki ogledate bogato ba-
ročno kapucinsko knjižnico in posebno zbirko Speed-
way v Sloveniji. 

Podarite si ščepec iz bogate kulturne in tehnične zgodo-
vine našega lokalnega okolja. Za voden ogled se lahko 
tudi vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Med 15. in 31. decembrom 2010 vabimo ste tiste, 
ki še niste člani naše knjižnice, k brezplačnemu vpisu 
na vseh naših enotah.

Kaj prinaša članstvo v Valvasorjevi knjižnici?
• izposojo knjig in ostalih vrst gradiv 
• možnost pregledovanja dnevnih in ostalih časopisov 

v časopisni čitalnici
• možnost študija v študijski čitalnici
• uporabo računalnika z dostopom do interneta
• brezžičen dostop do interneta
• uporabo različnih baz podatkov z dostopom v knjižni-

ci ali od doma
• obisk različnih dejavnosti in prireditev za otroke 
• obisk različnih dejavnosti in prireditev za odrasle 
• in še vrsto drugih.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

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

Domoznansko gradivo v knji-
žnici skrbno hranimo, ureja-
mo, obdelujemo in promo-

Obogatite	našo	»hišo	zakladov«
viramo. Predstavljamo ga 
na razstavah, v časopisnih 
člankih, otroci in mladina ga 
uporabljajo za pripravo se-
minarskih, diplomskih in raz-
iskovalnih nalog, tudi stro-
kovnjaki z različnih področij 
večkrat najdejo različne 
uporabne podatke, nekateri 
pa ob pregledovanju gradiva 
preživljajo prosti čas, boga-
tijo svoje znanje, preprosto 
zato, ker jih to zanima.

In česa bomo veseli? Knjig, 
plakatov, starih dokumen-
tov, razglednic, fotografij, 
programov prireditev, po-

ročil, časopisov, zapisnikov 
društev, predmetov. Skratka, 
vsega, kar skriva številne po-
datke o življenju v našem lo-
kalnem okolju v preteklosti 
in danes.

Ohranjanje dediščine lokal-
nega okolja je naloga vseh 
nas, zato vas vabimo, da do-
moznansko gradivo prinesete 
v krško knjižnico, kjer bo na 
voljo širši javnosti.

Za dogovor o ogledu in pre-
vzemu domoznanskega gradi-
va lahko pokličete na tel.: 07 
4904 000.

Obiščite našo novo spletno stran: www.knjiznica-krsko.si

Kostanjeviški srebrnik
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     45   let delovanja 

Poletni večeri, ki potekajo v organizaciji JSKD OI Krško 
in Valvasorjeve knjižnice Krško, so letos dobili novo pri-
zorišče v prijetnem okolju Spominskega parka Jurija Dal-
matina na Vidmu. Enega od večerov sta s koncertom obo-
gatila Miha Koretič in Aleš Suša.

Zanimivo pustno povorko na sprehodu skozi staro me-
stno jedro Krškega sestavljajo knjižničarke Valvasorje-
ve knjižnice Krško v čarovniški preobleki in otroci iz Vrt-
ca Krško.

»Podarimo knjigo in cvet« je vsakoletno geslo celodnev-
ne prireditve v mestnem parku pred knjižnico. Lepo je vi-
deti obiskovalce, ki posedajo v zelenju parka in se dru-
žijo. Tudi naši članici na sliki sta se zapletli v pogovor.

Ob letošnjem svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu, smo 
prisluhnili literarnemu ustvarjalcu Sebastijanu Preglju 
in Tini Košir, voditeljici televizijske oddaje Knjiga me-
ne briga.

Ob kostanjeviškem občinskem prazniku smo avgusta 
prejeli priznanje Kostanjeviški srebrnik. V imenu knjižnice 
ga je sprejela knjižničarka Alenka Žugič Jakovina (na sliki 
v sredini).

Tudi letos je bilo Krško eno od peščice slovenskih mest, ki 
so gostila večere pred festivalom Dnevi poezije in vina, 
ki spada med najpomembnejše evropske pesniške festi-
vale. Na sliki so udeleženci branja v Krškem: bralca pre-
vodov Žiga Kump in Nika Šušterič ter pesniki Elena Fa-
nailova iz Rusije, Jordan Scott iz Kanade in slovenski 
pesnik Jure Vuga.

Preteklost in sedanjost - mogočna stavba starega kapu-
cinskega samostana, kjer so prostori Valvasorjeve knji-
žnice Krško, in park pred knjižnico, ki ob določenih pri-
ložnostih oživi in postane prostor druženja različnih 
generacij.

Otroci iz kostanjeviškega vrtca so ob zaključku projek-
ta Štirje letni časi s kostanjevim škratom preživeli pri-
jetne ustvarjalne urice z likovno umetnico Mojco Lampe 
Kajtna v našem izposojevališču v Kostanjevici na Krki.

V letošnjem letu smo začeli z bralnim projektom za od-
rasle »Valvasorci beremo skupaj«. Nekateri naši člani so 
pridno brali od aprila do novembra. 10. novembra smo 
ob zaključku projekta preživeli prijeten večer z umetni-
co pisane besede pesnico Nežo Maurer, s katero se je po-
govarjala knjižničarka Anja Brilej.

Na točkah vseživljenjskega učenja v izposojevališčih Ko-
stanjevica na Krki in Senovo vsakdan krajanov popestri-
mo s številnimi dejavnostmi. V Kostanjevici na Krki so le-
tos v delavnici skupaj z mentorjem Tonetom Kastelicem 
pletli tudi košare iz šibja.

V mladinskem oddelku krške knjižnice so številne otro-
ške oči spremljale lutkovno predstavo Pravljica o soli v 
izvedbi lutkovne skupine DKD Svoboda Senovo.

Pek Franci Planinc z Radeč je skupaj z Marušo Mavsar 
številnim obiskovalcem tudi praktično pokazal peko kru-
ha in peciva in po Dvorani v parku je prijetno zadišalo.

V septembru smo pripravili literarni večer z novinarjem 
in športnikom, letošnjim dobitnikom Delove literarne na-
grade Kresnik Tadejem Golobom za knjigo Svinjske nogi-
ce. Pogovor z avtorjem je vodil knjižničar Vilko Planinc 
(na sliki levo).

V Valvasorjevi knjižnici Krško poleg dela v izposoji za naše 
uporabnike pripravljamo številne projekte, prireditve in de-
javnosti za vse generacije uporabnikov. Omenimo tiste, ki 
jih organiziramo najpogosteje: Knjižni potepuhi, Živim in se 
veselim s knjižnico, Družinske ustvarjalnice, Spoznavajmo 
knjige in knjižnico s Kostanjevim škratom, Z miško v svet, 
Podarimo knjigo in cvet, Mladi radovednež, dejavnosti na 
Točkah vseživljenskega učenja v Kostanjevici na Krki in na 
Senovem, Rastem s knjigo za osnovno- in srednješolce, Val-
vasorci beremo skupaj, občasne razstave, pravljične urice, 
obiski otrok z vrtcev in šol, ogledi kapucinske knjižnice in 
speedway sobe, Poletni večeri v parku, Znam slovensko, Dal-
matinova značka, Cobiss za devetošolce … Pri pripravi in iz-
vedbi radi sodelujemo z različnimi institucijami, organizaci-
jami, podjetji, društvi in posamezniki. Posebno s kulturnimi 
institucijami v starem mestnem jedru, kot sta Javni sklad za 
kulturne dejavnosti OI Krško in od nedavnega Mestni mu-
zej Krško, skušamo dobro sodelovati, saj nam to omogoča 
kvalitetnejšo izvedbo in širši krog publike. 

Odločili smo se, da skozi mozaik fotografij spomnimo na ne-
katere dogodke, ki smo jih pripravili v tem letu.
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     45   let delovanja 

Posebno slovesno je bilo ob letošnji občinski proslavi ob 
dnevu reformacije, 31. oktobru, ko smo prvič javno pred-
stavili pomembno pridobitev - originalni izvod Biblije Ju-
rija Dalmatina.

Na točki vseživljenjskega učenja v knjižnici na Senovem 
smo spoznavali teorijo nordijske hoje. Udeleženci pa so 
pridobljeno znanje skupaj z mentorico, višjo medicinsko 
sestro Ljudmilo Kramar, preizkusili tudi v praksi.

V naših družinskih ustvarjalnicah, ki jih pripravimo več-
krat letno, nastajajo čarovnice, čolnički, pustne maske, 
košarice, božične kape in še številni drugi izdelki.

Prijetno smo se družili z raznoliko glasbo in dobro pisano 
besedo, ustvarjanjem rokodelk v letošnjih sedmih »Pole-
tnih večerih v parku.« Slika je nastala na prireditvi Ve-
čer ljudskega izročila v parku v starem mestnem jedru.

Otroci radi berejo, ustvarjajo in se veselijo s knjižni-
čarko.

Vedno bolj se sprašujemo, kaj lahko sami storimo za svo-
je zdravje, zato radi pripravljamo tematska predavanja. 
Skrivnosti zdravljenja s pomočjo refleksne masaže stopal 
in dlani smo spoznavali s predavateljico Heleno Bizjak.

Prav zabavno in veselo je bilo v lutkovno-gledališki delav-
nici z Borisom Kononenkom, ki smo jo pripravili za vzgo-
jiteljice in učiteljice.

Pod mentorstvom Ine čebular so v okviru Točke vseži-
vljenjskega učenja na Senovem nastala skrbno izdelana 
ročna dela, ki smo jih januarja predstavili tudi na raz-
stavi.

Mestnemu muzeju Krško se je pri pripravi Kolokvija Jo-
sipina Hočevar – Radovljičanka v Krškem pridružila tudi 
Valvasorjeva knjižnica.

Knjižno bogastvo stare baročne kapucinske knjižnice radi 
predstavimo obiskovalcem iz našega okolja in tudi od 
drugod.

Projekt »Živim in se veselim s knjižnico« je povezal 
različne dejavnosti, ki jih izvajamo za uporabnike s 
posebnimi potrebami. V letošnjem letu smo med drugim 
v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Krško – 
Leskovec uspešno zaključili bralno značko Peter Klepec, 
ki je bila organizirana za njihove varovance. 

Sodelujemo tudi z Društvom gluhih in naglušnih Posavja 
in redno skupaj z njimi pregledujemo knjižno gradivo z 
različnih tematskih področij.

V pravljični sobici krškega mladinskega oddelka smo se v 
študijskem krožku »Znam slovensko« učili in spoznavali 
lepote slovenskega jezika ter se prijetno družili. 

V Kostanjevici na Krki je skozi vse leto pestro dogajanje 
za različne generacije. Vsaj dvakrat na leto pa pripravi-
mo tudi literarne večere, s katerimi gostujemo v gostil-
ni Kmečki hram.

Mladinski oddelek je tudi prostor prijetnega druženja 
otrok, staršev, vzgojiteljic in knjižničark.
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venstva leta 1971 v poljskem 
Rybniku, ki je svojo športno 
pot začel s strelstvom in atle-
tiko, je pripovedoval o svojih 
začetkih kot tudi o vtisih, ko 
se je iz oči v oči srečal z najve-
čjimi imeni tedanjega svetov-
nega speedwaya. Največ besed 
pa je Molan namenil pomenu, 
ki ga ima delo nekaterih ljubi-
teljev in entuziastov pri ohra-
njanju spomina na bogato tra-
dicijo krškega in slovenskega 
speedwaya. S Tomažičem je 

sta bila vanje vključena tako 
mesto kot celotna občina, go-
spodarstvo, pri prenovi stadi-
ona so sodelovali tudi vojaki 
in mladina, ki je organizira-
la posebno delovno akcijo, pa 
tudi mesto samo je bilo dele-
žno nekaterih pridobitev, npr. 
drevoreda od mostu do stadio-
na. Društvo je dobilo organiza-
cijo tako pomembne prireditve 
po več letih prizadevanj, da se 
uveljavi kot organizator med-
narodnih tekmovanj, pri čemer 

vozelandca Ivana Maugerja v 
svetovnem speedwayu prevla-
dovali Skandinavci in Angleži, 
kar so tudi dokazali v Krškem, 
kjer sta svetovna prvaka posta-
la Dave Jessup in Peter Col-
lins. Tomažič je pohvalil dobro 
organizacijo in obisk gledalcev 
na finalu parov leta 1980, med-
tem ko je tudi prvič nekoliko 
bolj podrobno pojasnil, da na 
tej zgodovinski tekmi kljub na-
povedim zaradi zakulisnih igric 
nista nastopila domačina Jože 
Žibert in Zvone Gerjevič (bila 
sta le rezervi).

O samih pripravah na finale v 
Krškem je pripovedoval dol-
goletni predsednik AMD Krško 
Edo Komočar, ki je spomnil tudi 
na začetna leta krškega spee-
dwaya in še posebej predsta-
vil široko delovanje tedanjega 
društva. V zvezi s priprava-
mi na finale je povedal, da 

Dan,	ko	so	v	Krškem	proglasili	svetovna	prvaka

Osrednja tema večera je bila 
30-letnica velike speedway pri-
reditve – finala svetovnega pr-
venstva v parih, ki je potekala 
na stadionu v Krškem 22. juni-
ja 1980. Vhodno avlo knjižni-
ce so povsem napolnili ljubi-
telji tega športa, nekdanji in 
sedanji funkcionarji AMD Kr-
ško kakor tudi tekmovalci. Po 
uvodnem nagovoru direktori-
ce Polone Brenčič so prisluh-
nili nekdanjemu speedwayistu, 
dvakratnemu prvaku Jugoslavi-
je Ivanu Molanu, dolgoletne-
mu predsedniku AMD Krško Edu 
Komočarju, Franciju Tomaži-
ču, sodniku, publicistu in av-
torju knjige o jugoslovanskem 
speedwayu, ter Silvestru Ma-
vsarju, pobudniku za ureditev 
zbirke in avtorju knjige Spe-
edway v Krškem. Ob tej pri-
ložnosti smo odprli tudi raz-
stavo fotografij, na katere je 
dolgoletni spremljevalec spe-
edwaya in sodnik v tem špor-
tu Jože Lesjak ujel prizore iz 
omenjenega finala parov ter 
nekaj drugih največjih speed-
way dogodkov v Krškem. 

Franci Tomažič je v uvodnih 
mislih opisal stanje v svetov-
nem in slovenskem speed-
wayu v desetletju pred veli-
kim dogodkom v Krškem in se 
še posebej dotaknil uspešne 
kariere Ivana Molana ter pou-
daril velik talent Evalda Babi-
ča, ki ga je na poti do večjih 
uspehov ustavila poškodba. 
V sedemdesetih letih 20. stole-
tja so poleg legendarnega No-

je imel velike zasluge tudi kr-
ški rojak Franci Novak kot član 
najvišjih teles v svetovni avto-
moto organizaciji (FIM).

Ivan Molan, ki je prav letos 
obeležil svoj okrogli življenj-
ski jubilej s posebnim spomin-
skim dogodkom, ki so mu ga na 
stadionu Matije Gubca pripra-
vili družina in prijatelji, je bil 
glede svoje vloge v tem špor-
tu kot ponavadi skromen. Ude-
leženec finala svetovnega pr-

bil namreč soorganizator sre-
čanja speedwayistov vetera-
nov leta 2004 v Kostanjevici 
na Krki, na katerem so skupaj 
s Silvestrom Mavsarjem spreje-
li pobudo, da je potrebno or-
ganizirati zbiranje gradiva in 
ga predstaviti v muzejski zbir-
ki, kar je bilo v sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico in nje-
no direktorico Polono Brenčič 
v letu 2009 tudi izvedeno. 

Ob koncu pogovora so si obi-
skovalci ogledali priložnostno 
razstavo fotografij Jožeta Les-
jaka, Milan Nedoh, eden naj-
starejših članov društva, pa 
je ob tej priložnosti muzej-
ski zbirki Valvasorjeve knji-
žnice podaril originalno izda-
jo društvene kronike iz leta 
1957, ki jo je izdalo AMD Kr-
ško ob svoji desetletnici. Pri-
reditve se je udeležilo lepo 
število obiskovalcev, med ka-
terimi je bilo opaziti tako ve-
terane tega športa iz prvih ge-
neracij, še posebno pa smo 
bili organizatorji veseli mla-
dih tekmovalcev s trenerjem 
Gerhardom Lekšetom, ki so v 
knjižnico prišli po opravljenem 
torkovem treningu.

Na fotografiji (od leve): Ivan Molan, Edo Komočar, 
Silvester Mavsar, Franci Tomažič in Jože Lesjak.

     45   let delovanja 

CIKEL TEMATSKIH PREDAVANJ  
»ZDRAVO ŽIVLJENJE«

• sreda, 1. december, ob 18.00 uri –  
prostori Radiokluba na Prekopi

V okviru Točke vseživljenjskega učenja na Izposojevališču Kostanje-
vica na Krki vas tokrat vabimo na predavanje »Ali vemo dovolj o krv-
nem tlaku?« Predavala bo dipl. medicinska sestra Vlasta Curhalek.

TEMATSKO PREDAVANJE  
»PRAZNIKI SE BLIŽAJO«

• sreda, 8. december, ob 18.00 uri –  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Prazniki se bližajo, zato vas v okviru Točke vseživljenjskega uče-
nja na Izposojevališču Kostanjevica na Krki vabimo na predava-
nje poznavalca bontona Saše Županeka o pripravi in pošiljanju va-
bil, o darilih, voščilih …

DRUŽINSKA USTVARJALNICA  
»OKRASIMO PRAZNIKE«

• sreda, 8. december, ob 18.00 uri –  
Mladinski oddelek, Krško

Vabimo vas na prijetno predpraznično ustvarjanje in druženje 
otrok, staršev, dedkov, babic. Z izdelki, ki jih boste izdelali, lah-
ko okrasite svoje domove.

TEMATSKO PREDAVANJE  
»ČLOVEK ZA NOVE ČASE«

• četrtek, 9. december, ob 18.00 uri –  
Dvorana v parku, Krško

Z nami bo tokrat zanimiv gost Simon Mandelj, doktor znanosti, ki 
je postal budistični menih, in avtor knjige Človek za nove čase. 
Spregovoril bo o duhovnih vrednotah in notranji preobrazbi člo-
veka. Večer bomo popestrili z zvoki gonga.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA 
KRŠKO V DECEMBRU

V krški knjižnici je 14. septembra potekal spominski večer, posvečen najpomembnejši speedway prireditvi v Krškem doslej in prvi obletnici otvoritve zbirke »Speed-
way v Sloveniji«, ki je postavljena v prostorih knjižnice in si jo je do sedaj ogledalo že blizu 2.000 obiskovalcev od blizu in daleč, med njimi tudi nekaj deset tujcev.

Valvasorjeva knjižnica še na-
prej vabi lastnike fotogra-
fij in dokumentov o speed-
wayu, pokalov in priznanj, 
opreme za voznike ali mo-
torje ter drugega gradiva, 
da ga prispevajo za širitev 
zbirke, za katero upajo, da 
bo kmalu našla svoj prostor 
v novi zgradbi knjižnice.

V naši knjižnici smo že v pre-
teklosti in tudi danes posve-
čali veliko pozornosti avtor-
jem in ustvarjalcem, ki so 
poleg delovanja v lokalnem 
okolju pustili pomembne sle-
di v kulturni dediščini sloven-
skega naroda. Knjižnica je v 
skladu z možnostmi skrbela 
tudi za tisti del zbirke dra-
gocenega gradiva, ki sicer ni 
na voljo uporabnikom v pro-
stem pristopu, ampak je var-
no shranjen tako za sedanje 
kot prihodnje rodove. To gra-
divo pa z veseljem pokažemo 
javnosti, saj je pomembno za 
to, da lahko občani različnih 
generacij bolje poznajo pre-
teklost okolja, v katerem ži-
vijo. Zbirka knjižnih zakladov, 
kakor ji pravimo, po več de-
setletjih nastajanja šteje že 
precej pomembnih del. Vse-
buje tako originalne kot tudi 
dragocene faksimilirane iz-
daje. 

Običajno pa se le enkrat v 
življenju bibliotekarja zgo-
di, da njegovo poklicno pot 
prekriža  dragocena in z vi-
dika kulturne dediščine ne-
kega naroda neprecenljiva 
knjiga. Tako je izrekel dobro-
došlico novi krški pridobitvi v 
slavnostnem govoru dr. Miha-
el Glavan na letošnji občinski 
proslavi ob dnevu reformaci-
je v Krškem, ki je bila tokrat 
posvečena prav vrnitvi origi-
nalnega izvoda Dalmatinove 
Biblije (1584, s polnim naslo-
vom Biblia, tu je, vse Svetu 
pismu, Stariga inu Noviga te-

stamenta) v Krško. Do sedaj 
smo v knjižnični zbirki drago-
cenih knjig hranili le faksimi-
le, ki je izšel leta 1968 in v 
katerem je spremno besedo 
prispeval literarni zgodovinar 

in bibliotekar dr. Branko Ber-
čič, ter faksimile iz leta 1994, 
za katerega je spremno bese-
do pripravil prav dr. Mihael 
Glavan. 

V preteklosti sta krško Kapu-
cinsko knjižnico v kapucin-
skem samostanu, kjer je pred 
dobrima dvema desetletjema 
dobila urejene prostore tudi 
Valvasorjeva knjižnica Krško, 
bogatila dva originalna izvoda 
Dalmatinove Biblije. Na žalost 
sta že več desetletij oba shra-
njena v drugih mestih. Krško, 
rojstno mesto enega najpo-
membnejših mož reformacije 
Jurija Dalmatina, je bilo tako 
več desetletij brez originalne-
ga izvoda. 

V zadnjih letih se tudi v na-
šem lokalnem okolju vedno 
bolj zavedamo pomena dela 
naših velikih rojakov Jurija 
Dalmatina (ok. 1546-1589) in 
Adama Bohoriča (ok. 1520-

1598). Opravljene so bile 
različne raziskave, odprt 
je bil Spominski park Jurija 
Dalmatina na Vidmu, njego-
va upodobitev pa krasi tudi 
Gaj zaslužnih občanov v Kr-
škem. Prav v Krškem je Jurij 
Dalmatin v šoli Adama Boho-
riča naredil svoje prve kora-
ke v svet učenosti, s prevo-
dom Biblije pa je že v 16. 
stoletju Slovence uvrstil ob 
bok velikim evropskim naro-
dom. 

Med meščani je dolgo tlela 
želja, da bi se v Krško vrnila 
konstitutivna knjiga sloven-
skega naroda, kot jo je ozna-
čil dr. Mihael Glavan. V Val-
vasorjevi knjižnici Krško smo 

v letošnjem letu po skoraj 
desetletnih prizadevanjih, 
poizvedovanjih po antikvari-
atih, pri zasebnih zbirateljih 
in drugih posameznikih ne-
pričakovano odkrili original-
ni izvod Dalmatinove biblije. 
Le težko smo verjeli, da gre 
za original in da obstaja mo-
žnost, da tudi naša knjižni-
ca postane lastnica te dra-
gocene knjige. Po navezavi 
stikov z lastniki in temelji-
tem pregledu izvoda, na ka-
terem se sicer kažejo sledi 
več stoletij dolgega potova-
nja iz rok v roke, iz kraja v 
kraj, smo po posvetovanju s 
strokovnjaki za staro gradi-
vo lahko potrdili, da gre res 
za pravi knjižni zaklad. Nalo-
ga ni bila lahka, saj knjižni-
ca kot javni zavod le težko 
tekmuje z zasebnimi zbira-
telji, ki so za tovrstno gra-
divo pripravljeni ponuditi 
veliko denarja. A kot pravi-
jo, je včasih potrebno imeti 
nekaj sreče, poguma in tudi 
naklonjenosti. Na odločitev 
lastnikov je gotovo vplivalo 
dejstvo, da bo knjiga našla 
svoje mesto prav v rojstnem 
kraju njenega prevajalca, 
Jurija Dalmatina. 

Za nas je ta izvod najpo-
membnejši spomenik pre-
teklosti doslej, ki bo v pri-
hodnje vsekakor potreben 
restavriranja, ampak to je 
že  nova zgodba in nova na-
loga, za katero upamo, da 
jo bomo v naslednjih letih 
uspešno uresničili.

V	naši	zbirki	knjižnih	zakladov
odslej	tudi	Dalmatinova	Biblija

Ogledovanje Biblije po proslavi ob dnevu reformacije.

Novice št. 5 je 
pripravila Valvasorjeva 
knjižnica Krško, zanjo 

Polona Brenčič. 
Fotografije: arhiv knjižnice 

in Zavoda Neviodunum. 
Krško, november 2010.

Zmagovalci finala SP v parih - Krško 1980 (foto: J. Lesjak)

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili spominom. 
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KNJIGE so še vedno najlepše darilo...

naročila: tel. 07 49 05 780 ali 040 634 783

KNJIGE IZ POSAVJA lahko KUPITE TUDI v:
Neviodunum, (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, Krško
Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, Krško
DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, Brežice
Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, Sevnica
Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, Sevnica

Knjige nas spremljajo skozi celo življenje: 
najprej beremo tiste, po katerih hrepeni 
naša otroška radovednost, nato se jim pri-
družijo tudi tiste, ki jih moramo brati, saj 
nam tako narekuje šolski sistem, kasneje pa 
se v nas zopet prebudi tiha želja po pisani 
besedi.

Zdaj, ko zaradi krajšega dneva hitreje po-
begnemo v zavetja svojih domov, bo knjiga 
zanimiva in dobra družba. In zakaj ne bi 
uživali ob kateri izmed knjig domačih av-
torjev? 

Posavje – dežela knjig?
»Posavje je pa že prava dežela knjig!« je 
bil eden izmed mnogih vzpodbudnih komen-
tarjev ob lanskoletni, prvi predstavitvi naše 
založbe na slovenskem knjižnem sejmu v 
Ljubljani. Posavje - dežela knjig: marsiko-
mu bi se ta trditev na prvi pogled res zdela 
nenavadna, a bi si gotovo premislil ob dej-
stvu, da so se v Posavju že stoletja rojevale 
knjige in ideje zanje (spomnimo se le Boho-
riča, Dalmatina, Valvasorja, Mencingerja, 
Zupančiča ...), in novici, da mnoge knjige 
ugledajo luč sveta v Posavju tudi danes, po-
savski avtorji pa lahko ustvarjajo in stopajo 
v knjižni svet pod okriljem posavske založ-
be Neviodunum. 

Skozi leta vztrajanja pri kvaliteti izdaj in 
trdega dela, nam je uspelo, da imajo da-
nes bralke in bralci lahko na svojih knjižnih 
policah pester izbor del avtorjev, ki izvira-
jo iz naših krajev. Majhna založba z jasnim 
poslanstvom vzpodbujanja domače literar-

ne ustvarjalnosti bo tako že naslednje leto 
dosegla velik založniški uspeh: rodila se bo 
že štirideseta izvirna publikacija! 

In katero knjigo boste izbrali vi?
Pod sloganom »Knjige iz Posavja« lahko 
bralke in bralci, doma in po Sloveniji, odkri-
vajo športne monografije, pesniške zbirke, 
almanahe, poljudna zgodovinska dela, knji-
go o peki, knjigo o planinstvu in ljubezni 
do gora, strokovna dela, učbenik o jedrski 
tehniki, otroške slikanice, zbirko verzov za 
različne priložnosti, ponatise starih knji-
žnih izdaj, romane, zbornike, kratke zgod-
be in druga zanimiva dela.

Da boste lažje našli pravo knjigo zase, smo 
vam v nadaljevanju pomagali z nekaj ide-
jami. Večinoma gre za sveže naslove iz za-
ložbe Neviodunum, za prihajajoči praznični 
čas pa smo pripravili tudi posebne tematske 
darilne komplete.

Knjiga je zvesta prijateljica - povabite jo v 
svoje proste urice.

Vprašajte nas...
Za vaša vprašanja o vsebini knjig, 
cenah, darilnih kompletih, posavskih 
avtorjih, predstavitvah in podobno smo 
dosegljivi na telefon 040 634 783 ter 
marketing@posavje.info. Ob tej priložnosti 
pa vas tudi vabimo, da vse naše knjige 
spoznate na sedežu založbe Neviodunum 
v Krškem (Trg Matije Gubca 3, Hotel 
City) ali si več o njih preberete tudi na  
www.posavje.info/splosno/zalozba.

Obiščite nas na 26. Slovenskem knjižnem sejmu 
v Cankarjevem domu!
LJUBLJANA - Od torka, 30. novem-
bra, do nedelje, 5. decembra, se 
na največjem slovenskem knji-
žnem sejmu v Ljubljani predsta-
vlja tudi založba Neviodunum. 

Kot lansko leto si bodo lahko obi-
skovalci sejma v Cankarjevem domu 
ogledali starejše izdaje in sveže 
knjižne novosti, vstop na sejem pa 
je brezplačen.

Poleg zanimive predstavitve posav-
skih knjig na razstavnem prostoru, 
pa se bo založba Neviodunum letos 
predstavila tudi na osrednjem prire-
ditvenem prostoru, Forumu za obi-
skovalce, in sicer z dvema dogodko-
ma: predstavitvijo edinstvenega dela »Brežice – stoletje na razglednicah« ter uporabne 
knjige »Kruh in pecivo po domače«. Predstavitev brežiške knjige razglednic bo glasbeno 
popestril brežiški kantavtor Peter Dirnbek, odvila se bo 1. decembra, ob 15.uri, drugi 

dogodek, predstavitev knjige o peki 
kruha in peciva, pa bo razveselila obi-
skovalce istega dne, 1. decembra, ob 
17.45 uri. 

Drage bralke in bralci, lepo vas vabi-
mo, da obiščete ta največji praznik 
knjige, knjižni sejem v Ljubljani, na 
naš razstavni prostor v drugem predd-
verju Cankarjevega doma pa lahko po-
vabite tudi svoje sorodnike, znance in 
prijatelje, da tudi oni spoznajo Knjige 
iz Posavja. 

Knjige iz Posavja

Lani sta nas obiskala tudi bivši župan Ljubljane 
Jože Strgar in krški župan, Franc Bogovič.

V letošnjem letu so pri založbi Neviodunum izšle naslednje knjige: 
ČAS PELJE MIMO (Rudi Stopar)
KRŠKO – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH (druga izdaja)
BREŽICE – STOLETJE NA RAZGLEDNICAH (Polona Brenčič, Silvo Mavsar)

KRUH IN PECIVO PO DOMAČE (Franci Planinc)
POTEPANJA PO GORAH (Ivan Tomše)

Do konca leta bosta izšli še knjigi:
ALMANAH OBČINE KRŠKO 2010
REAKTORSKA SREDICA (Robert Rožman)
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Zakaj ne bi tudi pri vas 
zadišalo po kruhu in pecivu?

Tako lepo je, ko nas v kuhinjo privabi omamni vonj po sveže pečenem! 
Peka v domači kuhinji ima veliko prednosti: je zabavna, saj ste lahko pri 
njej izjemno ustvarjalni, je zdrava, saj točno veste, kaj uporabite in v kakšnih 
količinah, peka pa je hkrati tudi čudovit obred, ki ljubeče poveže družino, prijatelje 
in znance.

Zakaj torej ne bi tudi pri vas doma zadišalo po sveže pečenem? V knjigi, ki je to jesen izšla 
v založbi Neviodunum, vam mojster pekarstva iz Radeč, Franci Planinc, odkriva 

skrivnosti peke peciva in kruha brez umetnih dodatkov. V knjigi Kruh in pecivo 
po domače boste našli raznovrstne recepte, ki so razvrščeni od lažjih do 

težjih, da postopoma osvajate nova znanja. 

Črni kruh, puhla, mešani pšenično-ovseni kruh, ajdov kruh z orehi, čebulni 
kruh, pirin kruh, mešani kruh in žemlje za diabetike, testo za pico, sirovi 

hlebčki, polžki s semeni, česnovi zvitki, pletenice, šarkelj, rožičevi 
zvitki, sadni kruh, brezglutenski kruh, Lucijin kruh, velikonočni 

kruh, prvoobhajilski hlebček, črna potica s skutnim nadevom 
ali pehtranom... so le nekateri izmed okusnih izdelkov, ki 

bodo s pomočjo te knjige rumeneli v vaši pečici. 

Knjiga je tudi lepo in uporabno 
darilo, saj je bodo zaradi slikovitega 

prikaza postopkov s fotografijami veseli tako 
začetniki kot že bolj izkušeni domači peki. 

Enostavno do knjige
Knjigo Kruh in pecivo po domače – peka brez umetnih dodatkov lahko naročite na 
telefonski številki 040 634 783 ali preko elektronske pošte: marketing@posavje.info. 
Cena knjige je 25 evrov, stroške dostave krije založba Neviodunum. 

Uživajte v peki!

Sestavine

70

20 min
200–180 °C

srednje
10 kosovmesitev, 

izdelava, 
vzhajanje: 
100 min 

1 kg bele moke TIP 400 ali 500 gladka

4 dag kvasa 

5–6 dcl tekočine (mleko ali voda)

5 dag sladkorja (3 velike žlice)

1 vaniljin sladkor

1,5–2 dag soli

10 dag maščobe (olje, margarina, maslo)

2 jajci
1 naribana limonina lupina

semena za oči

špale

71

Nasvet

Želim vam veliko veselja in zabave ob izdelavi teh dobrot, ki nas spominjajo na naše otroštvo!

• Kratki kvasni nastavek.  Iz polovice moke, celotne tople tekočine, sladkorja 
in kvasa naredite kvasni nastavek, ki ga pustite, da 
naraste za enkrat. 

• Dodajte vse ostale sestavine in zamešajte v srednje 
trdo testo. Testo naj počiva in naj naraste ponovno za 
enkrat. Potem ga takoj razdelite, kose pookroglajte in 
jih podolgovato oblikujte v polizdelek. Nato izoblikujte 
parkeljne. 

• Lahko jim dodate špale za palice. • Za oči uporabite bučna semena, celo kavo ali rozine. 
Izdelke odložite na pekače s papirjem za peko. • Ko so do polovice vzhajani, jih narežite s škarjami in 
jih pustite do konca vzhajati. 

• Pred peko jih namažite s stepenim jajcem ali mlekom. • Pečica naj bo ogreta na 200 ˚C prvih 10 minut, potem 
zmanjšajte temperaturo na 180 ˚C. Zapecite jih, da 
dobijo zlatorumeno barvo.

Priprava

Pecivo, zamešano z mlekom

Parkeljni

Zakaj ne 
bi poskusili speči 

parkeljne? Njihov čas 
je pred vrati...

NOVO IZ ZALOŽBE 

NEVIODUNUM

120 strani, 
format 210 x 280 mm
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NAROČILA 
DARILNIH KOMPLETOV

Navedene knjižne darilne komplete 
posavske založbe Neviodunum 

lahko naročite vsak dan 
med 8. in 21. uro, 

na telefon: 040 634 783 
ali na 

marketing@posavje.info 

* Ponudba velja od 26. 11. 2010 
do 26. 12. 2010 (oziroma do 

razprodaje kompletov). 

Vse navedene knjige založbe 
Neviodunum lahko kupite tudi 

posamezno. 

Za vaša vprašanja smo dosegljivi na 
zgoraj zapisano telefonsko številko.  

Žena, mami, ljubica, ženska … veliko vlog, eno srce. 
Z darilnim kompletom „Ženske skrivnosti“ boste 
odkrivali dve berljivi in zanimivi knjigi, ki se iz različnih 
smeri dotikata teh dragocenih bitij - žensk. Prva knjiga 
(Čez mavrico) vam bo žensko plat sveta približala skozi 
pripoved ljubeče mame in uspešne poslovne ženske, 
druga knjiga (Vrtiljak) pa vam že po nekaj straneh 
pričara moški pogled na sodobno ljubezensko življenje, 
žensko bližino in strast. 
Prijetno, čustveno, sveže. 

Tri slikanice o radovednem fantku Brinu, ki svet spoznava 
skozi zanimive dogodivščine: v slikanici z naslovom BRIN 
IN ALEKS AFRIKA se mali deček sreča s sneženim možem 

in njegovo največjo željo – obiskati Afriko; 
v drugi zgodbi z naslovom BRIN IN ZAJEC KAROL se Brin 

skupaj s svojim strahopetnim plišastim prijateljem, 
zajčkom Karolom, odpravi na napeto reševanje igrač pod 

posteljo. 

V tretji knjigi BRIN IN POSKOČNI JAN, pa se deček 
odpravi z mamico v mesto, v vrvežu se izgubi, na pomoč 

pa mu priskoči poulični glasbenik Poskočni Jan, ki postane 
njegov novi prijatelj. Slikanice so prava paša za oči 

vašega malčka, zgodbe pa mu odpirajo vrata v pisani 
domišljijski svet.

Edinstvena zbirka „Stoletje na razglednicah“, v kateri skozi slike in sporočila s 
starih razglednic spoznate naše kraje v obdobju od druge polovice 19. stoletja 

do konca 20. stoletja, je oktobra dobila še tretje nadaljevanje, brežiško knjigo. 
Krško - stoletje na razglednicah, Sevnica – stoletje na razglednicah in Brežice 
– stoletje na razglednicah so tri izjemno zanimive in vsebinsko bogate knjige in 
lepo ter uporabno darilo vsem, ki bi si radi priklicali v spomin nekdanjo podobo 

mest, ali se poučili o tem, kako so se naši kraji skozi desetletja spreminjali. 
Skupno je v vseh treh knjigah objavljenih preko 800 razglednic, ki so potovale 
po vsem svetu! Kakšno je bilo Krško leta 1897? Kako se je razvijala Sevnica od 

konca 19. stoletja? Kaj pa mesto Brežice in manjši kraji v okolici kot so Bizeljsko, 
Dobova, Čatež, Pišece in drugi? Vsi, ki bi si radi osvežili sliko preteklih časov, 

ljubitelji zgodovine in zbiratelji vseh vrst, boste prihajajoče zimske urice lahko 
preživljali ob teh treh izjemnih knjigah.

Četudi čas pelje mimo, se lahko ustavi. Vsaj za trenutek. Za vaš trenutek, ko 
svojo notranjost nagradite s poezijo. Čas pelje mimo je pesniška zbirka, ki je 
nastala izpod peresa vsestranskega posavskega ustvarjalca Rudija Stoparja, 
v njej pa se dotika namena, pomena in širine polja lastnega bivanja. 

Mesečevi kažipoti pa je zbirka pesniških iskric pesnice Marjance Kočevar. 
Te kratke pesmi so nastajale ob različnih življenjskih priložnostih, srečnih 
in žalostnih trenutkih, zdaj pa jih podarja bralkam in bralcem, ki jih lahko 
uporabijo, ko jim zmanjka besed ali se misel težje prelije vanje. Zbirka 
je tematsko ločena na novoletne, božične, velikonočne verze, pesmi ob 
osebnih praznikih, misli za izkazovanje ljubezni in bolečine ob izgubi.
„Ščepec poezije“ Rudija Stoparja in Marjance Kočevar sta dve lični zbirki za 
vse ljubitelje pesniške besede.

Ženske
skrivnosti

Čez mavrico (Alenka Mirt Iskra)
+ Vrtiljak (Uroš Sadek) 

Brinove zgodbe 
(Maruša Mavsar, Urška Jekler):

1. Brin in Aleks Afrika
+ 2. Brin in Zajec Karol 

 + 3. Brin in Poskočni Jan

Čas pelje mimo
(Rudi Stopar) 

+ Mesečevi kažipoti
(Marjanca Kočevar)

Krško – stoletje na razglednicah 
(Polona Brenčič, Ljudmila Šribar, Silvo Mavsar)

+ Sevnica – stoletje na razglednicah 
(Oskar Zoran Zelič)

+ Brežice – stoletje na razglednicah 
(Polona Brenčič, Silvo Mavsar)

Darilni komplet „Ženske skrivnosti“ 
vas razvaja z dodanim darilnim bonom 

za naravno manikuro Jessica pri 
strokovnjakinji Liv Bertol. 

Leto si bo kmalu odelo praznično oblačilo in 

zopet bomo iskali najlepše in najizvirnejše 

načine, da presenetimo in obdarimo svoje 

bližnje. Kaj podariti prijateljici, možu, 

mami, sestri, sosedu, otrokom, bratu, 

sodelavcu, dedku? Nekaj, kar jim bo 

popestrilo marsikatero urico in ostalo v 

lepem spominu. Ob tej praznični priložnosti 

smo za vas, poleg naše siceršnje knjižne 

ponudbe, pripravili še nekaj prav posebnega: 

darilne knjižne komplete, ki združujejo vsaj 

dve ali več knjig in dodatno presenečenje.

Predpraznična ponudba iz vaše založbe:

darilni kompleti 
za zimske dni 

4 čudoviti darilni kompleti -

veliko veselja!

V vsakem darilnem kompletu sta najmanj 

dve knjigi, ki ju povezuje tematska ali 

drugačna vez, z nakupom kompleta pa 

prejmete brezplačno še darilni bon, s 

katerimi si lahko polepšate prihajajoče dni.

Liv Bertol
naravna manikura

Ob nakupu kompleta 
„Otroški nasmeh“ prejmete 

darilni bon v vrednosti 10 evrov za nakup po 
želji v otroški trgovini Bambi, v Krškem.

Ob „Ščepcu poezije“ 
prejmete darilni bon za vroče 

višnje s sladoledom v Apolonu v Krškem, 
za 2 osebi.

Ob nakupu zbirke „Stoletje 
na razglednicah“ prejmete 
darilni bon za večerjo ali 
kosilo za 2 osebi v Apolonu 

v Krškem.

Otroški
nasmeh

2
Da

rilni

komplet

Ştoletje na
razglednicah3

Da
rilni

komplet

Ščepec
poezije 4

Da
rilni

komplet

1

Da
rilni

komplet

28 ¤*
namesto 38 ¤

30 ¤*
namesto 36 ¤

22 ¤*
namesto 28 ¤

114 ¤*
namesto 120 ¤
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Javni	razpis	za	sofinanciranje	programov	
za	otroke	in	mladino,	ki	jih	bo	v	letu	2011	

sofinancirala	Občina	Krško	
1. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v ob-
čini Krško v letu 2011, razen programov s področja športa, zdra-
vstva in sociale.
2. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijave morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na 
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasne-
je do 10. januarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12:00 oddana v glavni pisarni Občine Kr-
ško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključ-
no na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Obči-
ne Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne od-
piraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2011«. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 
3. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno doku-
mentacijo: 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavne-
ga roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 
Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, 
e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. 
ure. Organizirana bo tudi informativna delavnica - v torek, 7. de-
cembra 2010, ob 17. uri v sejni sobi »A« Občine Krško. 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	programov	
na	področju	tehnične	kulture,	ki	jih	bo	
v	letu	2011	sofinancirala	Občina	Krško	

1. Predmet javnega razpisa so: Programi s področja tehnične kul-
ture, in sicer na naslednjih področjih:
• radioamaterstvo,
• jamarstvo,
• modelarstvo,
• potapljanje z avtonomno potapljaško opremo,
• astronomija,
• druga področja tehnične kulture.
2. Rok za predložitev vlog in način predložitve: Vloge morajo pro-
silci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na na-
slov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 
10. januarja 2011. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12:00 oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posame-
zna vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem 
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih 
vlog komisija ne bo upoštevala. Vloge morajo biti oddane v zaprti 
kuverti in označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis za tehnično kul-
turo 2011«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja. 
3. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo: 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavne-
ga roka dosegljiva na spletni strani občine Krško www.krsko.si ali 
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na 
Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 
Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498 12 84, 
e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. 
ure. Organizirana bo tudi informativna delavnica - v torek, 7. de-
cembra 2010, ob 17. uri v sejni sobi »A« Občine Krško.

Javni	razpis	za	sofinanciranje	programov	
in	projektov	na	področju	kulture,	ki	jih	bo	
v	letu	2011	sofinancirala	Občina	Krško	

1. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju 
kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varova-
nja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, knjižničarske, 
glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in foto-
grafske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine.
2. Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijave morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na 
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasne-
je do 10. januarja 2011. Šteje se, da je prijava prispela pravoča-
sno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali do 12.00 oddana v glavni pisarni Občine Kr-
ško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Obči-
ne Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – 
prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2011«. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 
3. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izte-
ka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Krško www.
krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času ura-
dnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 
07/498 12 84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si v času uradnih dni 
od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levi-
čar, tel. 07/488 16 50, e-pošta: oi.krsko@jskd.si . Organizirana bo 
tudi informativna delavnica - v sredo, 8. decembra 2010, ob 17. 
uri v sejni sobi »A« Občine Krško. 

Javni	razpis	za	sofinanciranje	programov	
na	področjih	socialnega	varstva	in	

zdravstvenega	varstva,	ki	jih	bo	v	letu	
2011	sofinancirala	Občina	Krško	

1. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobi-
tnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na podro-
čju socialnega in zdravstvenega varstva. 
2. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali od-
dati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, najkasneje do 17. decembra 2010. Šteje se, da je prijava pri-
spela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na raz-
pisnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpi-
raj – ponudbe na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za po-
dročje B, odvisno od tega za katero razpisno področje ponudnik od-
daja ponudbo. 
3. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumen-
tacijo in dobijo podrobnejše informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani občine Krško www.krsko.si ali jo v 
tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku 
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Klavdija Žibert, tel. 07/4981203, e-
mail: klavdija.zibert@krsko.si v času uradnih ur.

Javni	razpis	za	sofinanciranje	programov	
športa	v	občini	Krško	za	leto	2011

1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja špor-
ta v občini Krško za leto 2011.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih progra-
mov:

1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s se-

dežem v občini Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje 

športne dejavnosti.
3. Rok za predložitev ponudb in način predložitve: 
Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do 17.12.2010 na na-
slov Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. Prijava mora 
biti predložena v zapečateni kuverti, ki mora biti na sprednji strani 
označena z napisom »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS ŠPORT 2011«. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Šteje se, da je prija-
va prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka 
za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure odda-
na na naslovu naročnika.
Prijava mora biti izdelana na prijavnih obrazcih naročnika (Občina Kr-
ško). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov z vse-
mi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, vpišejo v prijavni obra-
zec sedež organa, pri katerem je prijavitelj registriran. 
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
4. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo:
Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo 
prijavitelji na spletni strani občine Krško www.krsko.si. Osebno lahko 
dokumentacijo dvignete na naslovu Občina Krško, Oddelek za druž-
bene dejavnosti, CKŽ 14, v sobi št. 203, Klavdija Žibert, tel. 07 4981 
203, pri sekretarju Športne zveze Krško Gašperju Kovaču, Cesta 4. ju-
lija 58, tel 051 741199, vsak delavnik med 8. in 10. uro. 

JAVNI	RAZPISI	OBČINE	KRŠKO	

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

P	R	A	V	I	L	N	I	K	
o	uvedbi	velikega	namakalnega	
sistema	na	namakalnem	območju	

Kalce	–	Naklo	II.	faza
1. člen

S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na kmetijskih zemljiščih 
iz 2. člena tega pravilnika na območju katastrskih občin Veliki Podlog in Ve-
liko Mraševo, na območju, imenovanem Veliki namakalni sistem Kalce – Na-
klo II. faza, v skupni površini 1.609.737 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki na-
makalni sistem).

2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi par-
celnimi številkami: 
– v k.o. Veliki podlog (1329): 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 
2199, 2200, 2296, 2297, 2298, 3010, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 
3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 
3054, 3055, 3056, 3057, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3120, 
3121, 3122, 3123, 3125, 3126, 3129, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 
3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3153, 3154, 3155, 3156, 3161, 
3171, 2067/3, 2067/4, 2067/6, 2067/25, 2067/26, 2067/27, 2217/10, 2217/11, 
2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/27, 2265/1, 2294/1, 
2294/2, 2295/1, 2295/2, 2295/3, 2299/1, 3019/1, 3019/2, 3027/1, 3027/2, 
3137/1, 3137/2, 3152/1, 3152/2; 
– v k.o. Veliko Mraševo (1330): 1605/1, 1606, 1608, 1610, 1611/1, 1612/1, 
1612/3, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1617, 2328/1, 2328/2, 2328/3, 2328/4, 
2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353/2, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 
2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 
2382, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2492, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 
2553, 2554, 2555, 2556, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 
2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 
2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 
2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 
2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 
2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 
2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 
2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669, 2670, 2671, 
2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 
2685, 2686, 2701, 2702, 2703, 2860, 2861, 2862, 2863, 2881, 2882, 2883, 2884, 
2885, 2886, 2887, 2888, 2889.

3. člen
(1) Investitor izgradnje primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja 
velikega namakalnega sistema je Občina Krško (v nadaljnjem besedilu: inve-
stitor), ki prevzema vse finančne obveznosti investicije. 
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupni-
ki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.

4. člen
(1) Veliki namakalni sistem uporablja odvzemni objekt (črpalko) in trafo po-
stajo, zgrajeno na podlagi Odredbe o uvedbi namakanja na območju občine 
Krško (Uradni list RS, št. 84/00 in 63/01). 
(2) Priklop primarnega namakalnega omrežja na obstoječe primarno namakal-
no omrežje, vgraditev črpalk v odvzemni objekt (črpališče) in skupna upora-
ba odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje in primarnega namakalnega 
omrežja se uredijo s pogodbo med Republiko Slovenijo kot lastnico odvze-
mnega objekta (črpališča), trafo postaje in primarnega namakalnega siste-
ma in investitorjem.

5. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so izgra-
dnja primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pri-
padajočo namakalno opremo. 
(2) Investitor mora izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega 
omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti v roku petih let po uvelja-
vitvi tega pravilnika. Če investitor za izgradnjo primarnega in sekundarnega 
namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo pridobi nepovratna 
sredstva na podlagi razpisov iz sprejetih ukrepov kmetijske politike Evropske 
unije in Republike Slovenije, pa mora investicijo izvesti v roku, ki je določen 
v odločbi o dodelitvi sredstev. 
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opre-
mo za posamezno zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku 
oziroma zakupniku tega zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.

6. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z iz-
vedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobi-
tve uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

7. člen
(1) Primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega siste-
ma sta v lasti investitorja. 
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov ze-
mljišč iz 2. člena tega pravilnika.

8. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje odvzemnega 
objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega 
omrežja morajo zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena 
tega pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč. 
(2) Upravljalca namakalnega sistema in melioracijski skupnosti, ki upora-
bljajo isti odvzemni objekt (črpališče) in trafo postajo, se dogovorijo o za-
gotavljanju rednega delovanja in vzdrževanja odvzemnega objekta (črpali-
šča) in trafo postaje. 
(3) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega omrež-
ja morajo poskrbeti lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pra-
vilnika.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

mag. Dejan Židan l.r., minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO KRŠKO

v sodelovanju z Občino Krško

VABIMO
na odkritje spominskega obeležja 
"OROŽJA NISMO ODDALI", ki bo

v petek, 26. novembra 2010, ob 16. uri, 
na stavbi Občine Krško, 

Cesta krških žrtev 14 v Krškem.

Slavnostni govornik bo Franc Bogovič, župan Občine 
Krško in poslanec v DZ RS.

Po odkritju spominskega obleležja 
vabljeni na družabno srečanje.
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Sredstva pomoči, zbrana na 
dobrodelni prireditvi Poma-
gajmo skupaj 1. oktobra, so 
pristala v pravih rokah, saj 
tako gospod Ivan kot gospa 
Frančiška živita sama z niz-
kimi dohodki, zato so jima 
sredstva pomoči še toliko 
bolj dobrodošla. Oba z upa-
njem zreta v prihodnost in že 
načrtujeta najnujnejša po-
pravila na hišah častitljive 
starosti – obe sta leseni hiši, 
ki štejeta 100 in 150 let. Da 

V začetku meseca novembra so z delom v obnovljenih 
poslovnih prostorih, zgradbi uprave nekdanjega podjetja 
Vino Brežice, pričeli zaposleni v družbi HESS – Hidroelek-
trarne na spodnji Savi. Direktor podjetja Bogdan Barbič 
je v goste povabil župana občine Brežice Ivana Molana in 
predstavnike vodstva občinske uprave ter jim predstavil 
delovanje družbe in načrte za prihodnost.

Družba HESS se je v nove prostore preselila v prvem tednu 
oktobra, v mesecu novembru pa je že steklo normalno delo. 
Podjetje zaposluje predvsem strokovne kadre z visoko izo-
brazbo, ki delujejo na področju gradnje in upravljanja hi-
droelektrarn. Družba HESS bo podjetje z največjim inve-
sticijskim ciklusom v brežiški občini, saj v okviru izgradnje 
hidroelektrarn načrtuje investicije v vrednosti 30 milijonov 
evrov. Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS, 
d.o.o.) je bila ustanovljena l. 2008 z namenom racionalne 
izgradnje novih hidroelektrarn na spodnjem delu reke Save 
od HE Vrhovo do državne meje. Razvoj družbe pa temelji na 
čim hitrejši in racionalni izgradnji objektov, za katere je bila 
podeljena koncesija za elektrarne, pa tudi na zanesljivem 
vzdrževanju ter obratovanju delujočih objektov. 

Predali	zbrana	sredstva	
pomoči	dobrodelne	prireditve	
Pomagajmo	skupaj	
Novembrsko jutro je prineslo obisk prav posebne vrste Ivanu Volovcu in Frančiški Kovačič, vaščanoma 
Loč, ki jima je septembrska povodenj močno poškodovala hiši. Skupaj z županom Ivanom Molanom je 
gospoda Ivana in gospo Frančiško obiskala predstavnica Radia Krka Renata Mikec, ki jima je izročila sim-
boličen ček v vrednosti 1.755 evrov za najnujnejšo sanacijo škode. 

so bile letošnje poplave izje-
mne, priča tudi podatek, da 
hiši v svoji zgodovini še nista 
bili poplavljeni, tako kot se 
je to zgodilo letos. 

Občina Brežice je odprla 
poseben račun za zbiranje 
pomoči poplavljencem, na 
katerem je do 15.11.2010 
zbrala 20.212,11 evrov 
sredstev. Sredstva se bodo 
na računu zbirala do kon-
ca meseca novembra. Zbra-

na sredstva bodo razdeljena 
posameznim upravičencem 
na predlog občinske komisi-
je v sodelovanju s Centrom 
za socialno delo Brežice in 
predstavniki vaških skupno-
sti. Največ škode je vodna 
ujma povzročila prebival-
cem Loč in Krške vasi, saj je 
poplavilo številne stanovanj-
ske hiše. Na osnovi nareje-
nega popisa škode, v skladu 
z metodologijo za ocenje-
vanje, znaša vrednost ško-

de na objektih 1.275.281 
evrov. Škoda na komunalni 
infrastrukturi je ocenjena 
na 687.410 evrov. Komisi-
ja je prejela 26 vlog za pri-
javo škode na infrastruktu-
ri in 187 vlog za objekte, 
129 upravičencev bo pre-
jelo odškodnino (po zakonu 
so do povračila škode upra-
vičeni le tisti, ki imajo v po-
škodovanem objektu prija-
vljeno stalno prebivališče). 

Opravičilo
V radijskem posnet-
ku, ki je bil objavljen 
15.11.2010 na Radiu 
Krka, je prišlo do nelju-
be napake: po pomo-
ti je bila imenovana kot 
prejemnica pomoči go-
spa Anica, prejemnica 
pomoči je - kot je ja-
sno razvidno iz zgornje-
ga članka, gospa Franči-
ška Kovačič. Za pomoto 
se opravičujemo. 

Predaja simboličnega čeka gospodu Ivanu ... … in gospe Frančiški

V	občini	Brežice	z	delom	
začela	družba	HESS

Stavba, v kateri deluje družba HESS

BREŽICE, BIZELJSKO – Letos so na medeni zajtrk župana 
občine Brežice Ivana Molana povabili otroci vrtca na OŠ 
Bizeljsko. Skupaj so si ogledali predstavitev čebelarjev, 
izvedeli o različnih vrstah medu in sklenili, da je med za 
zajtrk enako dober kot zdrav. 

Letošnji medeni zajtrk je že četrti po vrsti v sklopu dobrodel-
no-izobraževalne akcije En dan med slovenskih čebelarjev 
za zajtrk v naših vrtcih. Otroci vrtca OŠ Bizeljsko so letos 
medse povabili župana občine Brežice Ivana Molana in sku-
paj z njim prisluhnili zanimivi predstavitvi čebelarjev o pri-
delavi medu in skrbi za čebele. Čebelarji se radi udeležijo 
srečanj v vrtcih in šolah, saj poudarjajo skrb za vzgojo nove 
generacije čebelarjev. 
  
Slovenski čebelarji pridelujejo varen in kakovosten med in 
ostale čebelje pridelke, zato so se na Čebelarski zvezi Slo-
venije odločili, da tudi letos organizirajo dobrodelno akcijo 
z geslom En dan med slovenskih čebelarjev za zajtrk v na-
ših vrtcih in otrokom v vrtcih podarijo slovenski med.

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

Tako je Občina Brežice 
16.11.2010 končno podpisa-
la pogodbo za izvedbo tež-
ko pričakovane in načrtova-
ne investicije obnova lokalne 
ceste Dobova – Kapele – Žu-
pelevec. S podpisom pogod-
be je občinska uprava zaklju-
čila dolgotrajen postopek 
izbire, ki se je na trenutke 
že nerazumno zavlačeval za-
radi številnih neutemeljenih 
pritožb ponudnikov. Občin-
ska uprava s pravnimi služba-
mi je dokazala, da zna posto-
pek javnega naročila voditi 
zakonito, učinkovito in tran-
sparentno. Postopki javnega 
naročanja storitev se zadnje 
časa zaradi odprtih možno-
sti (tudi za neutemeljene) 
pritožbe ponudnikov kažejo 
kot osnovni vzrok za odmik 
začetka številnih investicij 
in posledično zamude, ki se 
dogajajo pri projektih tako 
na ravni občine kot države. 

Obnova	lokalne	
ceste	za	večjo	
varnost	v	prometu
Z operacijo Rekonstrukcija 
LC Dobova-Kapele-Župele-
vec se bo dosegel merljiv ka-

Tradicionalni	medeni	zajtrk	
v	vrtcu	na	OŠ	Bizeljsko

Župan Ivan Molan med bizeljskimi vrtičkarji na 
medenem zajtrku

Obnova	lokalne	ceste	v	sklopu	
operacije	Rekonstrukcija	LC	
Dobova	-	Kapele	-	Župelevec

zalnik operacije, ki izkazuje 
6,870 kilometrov obnovlje-
nih cest. Predmet operaci-
je zajema izgradnjo pločni-
ka ob cesti v naselju Podvinje 
v okvirni dolžini cca 1 km, ki 
bo prispeval k veliko večji 
varnosti pešcev, predvsem 
šolarjev, saj je del obrav-
navane trase šolska pot. Ob 
tem bo obnovljena tudi jav-
na razsvetljava in prestavi-
tev oz. posodobitev vodo-
voda na tem segmentu. Na 
preostali trasi ceste se na po-
škodovanih segmentih ceste 
popravlja celotni ustroj ce-
ste, na delih, kjer pa ni bi-
stvenih poškodb cestišča, se 
cesta le preplasti - to sta od-
seka cest od Dobove do Kapel 
(LC 024270) v dolžini 4.177 
m in od odcepa za Rakovec 
do križišča z R1-1242 v Župe-
levcu v dolžini 2.693 m. Ob-
stoječa cestna infrastruktura 
je dotrajana in neprimerna 

(brez pločnikov, neprimerna 
za vožnje z avtobusom, brez 
javne razsvetljave …), zato 
ne zagotavlja varnega pro-
metnega režima. Cesta je 
asfaltirana, vendar ima veli-
ko udarnih jam in je zelo raz-
pokana. Ureditev pločnika in 
obnova javne razsvetljave bo 
prispevala k veliko večji var-
nosti pešcev, predvsem šolar-
jev, saj je del obravnavane 
trase šolska pot. 

Izvajalec	
investicije
Izvedbo del bosta opravlja-
la partnerja Komunalno sta-
novanjsko podjetje Brežice 
(KOP) d.d. in KOSTAK komu-
nalno stavbno podjetje d.d iz 
Krškega, vodilni partner ozi-
roma nosilec posla pri izved-
bi je Komunalno stanovanjsko 
podjetje Brežice d.d., s kate-

rim je sklenjena pogodba. Po-
oblaščeni nadzorni organ za 
nadzor nad izvajanjem del je 
VI-PLAN, Viktro Pšeničnik s.p. 

Finančna	
konstrukcija	
investicije

Ocenjena vrednost projek-
ta je 1,05 milijona evrov, od 
tega 29,67 % lastnih sredstev 
Občine Brežice in 70,33 na-
menskih evropskih sredstev.

Operacijo Rekonstrukcija LC 
Dobova - Kapele - Župelevec 
delno financira Evropska unija 
in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Operaci-
ja se izvaja v okviru Operativ-
nega programa krepitve regi-
onalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013, razvoj-
ne prioritete »Razvoj Regij«. 

Občina Brežice je jeseni 2008 uspešno prijavila investicijo Rekonstrukcija LC Dobova – Kapele – Župele-
vec na Regionalni razvojni program in predvidela izvedbo investicije v letu 2010. V skladu s terminskim 
planom se je v letu 2009 izdelala projektna dokumentacije in marca 2010 smo objavili javno naroči-
lo na portalu javnega naročanja, s katerim smo pričeli postopek izbire izvajalca del na tej investiciji. 
Postopek se je zaradi vlaganja revizijskih zahtevkov s strani ponudnikov zavlekel in se uspešno končal 
šele v novembru letos.
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MILENA KNEZ 
Na Brunški Gori pri Radečah 
cveti večji del leta, tudi ko ne 
cveti, ko pač pridejo hladnejši 
meseci, nekaj vedno krasi Mile-
nin balkon: »Veliko ljubše mi je 
ob pogledu na balkon, če ta ni 
prazen, pa naj bo to poleti ali pa 
v zimskih mesecih.« Na očarljivo 
naravo Brunške Gore se Mileni 
ni bilo težko navaditi, saj je tudi 
sama zrasla na podeželju. Ko se 
vrne iz dela v gostinstvu, ji rože 
pomenijo odličen vir sprostitve 
ali kot pove Milena: »Ukvarja-
nje z rožami te kar poboža! Ko 
človek pride utrujen iz službe, je 
to hkrati počitek in zabava. Za-
dihaš, se umiriš, imaš svoj mir. 
Ker pa je rož veliko, mi je v ve-
selje, da mi pri skrbi priskoči na 

pomoč cela družina, največkrat otroci, če pa tudi oni ne utegnejo zaradi obveznosti, pa mi tudi mož kljub 
obilici dela ne odreče pomoči.« Vijolična in roza so Milenine najljubše barve, med cvetjem pa bi se odločila 
za surfinije in orhideje. »Piti jutranjo kavico med rožami je res lep začetek dneva,« zatrdi Milena ob spomi-
nih na poletna jutra. 

V 17 letih, odkar živi na tej doma-
čiji, je preizkusila že mnogo cve-
tličnih kombinacij, letos se je odlo-
čila za surfinije, trave in dihondre. 
»Kmalu ugotoviš, da so nekatere 
rože povsem drugače vzgojene 
oziroma pripravljene na življenje v 
naših krajih. Določene sam res tež-
ko vzgojiš tako bujne in zdrave kot 
to storijo v vrtnarijah, pri drugih 
pa lahko ravno sam postoriš ogro-
mno. Vsak se glede na izkušnje 
odloča, s kakšnim cvetjem začne, 
nadaljnja skrb in ljubezen pa v vsa-
kem primeru ostaneta lastniku in 
to je tisto, kar največ šteje,« poja-
sni Milena. 

Velik del naše skrbi in pozornosti se je že 
preselil v notranjost stanovanja, hiše. Tisti, ki 
negujete zelenjavni vrt, gotovo veste, da pod 
zaščitnimi tuneli še vedno lahko pridelujete 
različne solatnice, nekatero zelenjavo, kot na 
primer brstični ohrovt, pa lahko pustite pre-
zimiti in tako celo pridobi na okusu. Če ži-
vite blizu gozda, zavarujte svoja drevesa pred 
zajci, srnjadjo in jelenjadjo, prav tako vam ga 
zna tudi v hladnih mesecih zagosti voluhar.

Glede na to, da se v teh vrsticah družimo 
bralke in bralci, ki spremljamo letni krog 
narave in njenih pridelkov, nam ni potrebno 
poudarjati pomena sezonskega prehranjeva-
nja. Naše telo lahko na primer brez težav ne-
kaj časa potrpi brez uvoženih paradižnikov, 
ki nas po obliki in okusu bolj spominjajo na 
plastiko. Če pomislite, boste spoznali, da so 
na trgovske police izdelki nekdaj prihajali te-
sneje vezani na sezono, do nas niso v tako 
velikih količinah preleteli pol sveta ali pre-
pluli ogromne razdalje v kontejnerjih. V tem 
času naše telo hrepeni po zelenjavi in sadju, 
ki je na vrhuncu svojih moči in hranljivosti, 
ki ni bilo predolgo skladiščeno ali prehitro 
iztrgano iz zemlje. Zato čim več posegajmo 

po jabolkah, od uvoza pa lahko tudi po naj-
različnejših agrumih, spomladi ali poleti pa 
se obilno posladkajmo in osvežimo s češnja-
mi, jagodičevjem in sadeži, ki nas napolnijo 
z obogateno vodo – melonami, lubenicami 
itd. Zelje v vseh oblikah se naj torej dodaja 
našim obrokom sedaj, ko potrebujemo vi-
tamin C, vitamine skupine B, magnezij in 
minerale. Za svežo pomladno moč si lahko 
privoščimo porcijo kalčkov, ki jih brez veli-
kega truda vzgojimo na okenski polici. Buče, 
krompir, ohrovt, koleraba, radiči, redkev, ko-
renje, repa, motovilec, cikorija, gojene gobe 
– tudi če nimamo zelenjavnega vrta, se lahko 
v trgovini ali na tržnicah, kmetijah, odloča-
mo za izdelke, ki nas bodo v zimskih mesecih 
pogreli, nas okrepili in napolnili z energijo! 
Izbira je dovolj velika, samo razmišljati mo-
ramo, kako se naše telo odziva na določen 
letni čas. Postopoma bomo tako tudi bolj 
ozavestili velik pomen lokalne pridelave. 

Zdaj, ko snujete cvetlične gredice in korita 
za naslednje leto, velja spomniti, da že vna-
prej razmišljajte, kako lahko v svoje vrtnarsko 
delo vključite otroke. Morda pa jim bo skrb 
za rožo, bilko, rastlino, pomenila zanimivo 

popestritev dneva? Morda pa lahko lončke 
za rože v zimskih mesecih okrasite skupaj? 
Morda potisnete čebulice v zemljo in drugo 
leto skupaj v prijetnem pričakovanju opazu-
jete, kako se vam bodo posamezne cvetlice 
nasmehnile? Idej je veliko, pomembno pa je, 
da otrok na nek način, pa naj bo to sprehod 
skozi gozd, izlet, obisk parka, opazovanje 
staršev pri delu z rastlinami, pride v stik z 
naravo in njenimi procesi. Velikokrat se na-
mreč zgodi, da tudi ljudje, ki sami cenijo ra-
stline, jih negujejo in vzgajajo, otroke vneto 
spodbujajo na drugih področjih, pri tem pa 
niti ne opazijo, da njihov otrok nikoli ni iz 
domačih ust izvedel, kako posejati seme ali 
posaditi drevo. Tisti rek o kovačevi kobili, bi 
marsikje lahko držal.

Zopet smo bili med ljudmi, ki cenijo in opa-
zujejo naravo. Bežno jih lahko spoznate pre-
ko naših utrinkov, kako se počutijo, ko negu-
jejo vrtove, balkonske zasaditve ali šepetajo 
okenskim prijateljicam, pa dobro razumete, 
ko se zazrete vase.

Želimo vam čim manj meglenih dni in čim 
več prijaznih sončnih žarkov,
 Uredništvo

Dragi ljubitelji cvetja in narave,

Najlepsi vrt in balkon Posavja‘10

V petek, 26.11., in v soboto, 27.11., vabljeni na 
VELIKO 

ADVENTNO RAZSTAVO VENČKOV IN SVEČK.
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MARIJANA HLEBEC
Marijanin dom v 
Krajnih Brdih pri 
Blanci je poln topli-
ne. Četudi je Mari-
janina družina pre-
težno sestavljena iz 
»fantovske družbe«, 
dom kipi od cvetja, 
pri tem pa popri-
mejo vsi družinski 
člani. Balkoni in no-
tranjost hiše, povsod 
je opaziti nekaj, kar 
cveti. Tudi pozimi 
si Marijana priskrbi cvetočo družbo: »Navduši me 
vsaka nova bilka, novo življenje, še posebej rada pa 
imam rastline, ki cvetijo, pa najsi bo to na travniku ali 
doma, v lončku. Ko pridejo zimski meseci, me osre-
čujejo klivije in amarilisi, vsak cvet, vsaka barva, vse 
se me dotakne.« Glede na to, kako naravno ji gre skrb 
za cvetje od rok, bi se prav lahko našla tudi v takšnem 
poklicu. »Če bi zavrtela čas nazaj in če bi lahko izbira-
la, bi se gotovo odločila za vrtnarsko šolo. So stvari, 
ki jih čutiš in jaz sem preko nege domačega cvetja 
ugotovila, da je to srčni del mene,« pojasni Marijana. 
Na vprašanje, ali ji je uspelo prenesti to izjemno lju-
bezen naprej, na mlade v družini, nam smeje pokaže 
sliko najmlajšega družinskega člana, dve in pol letne-
ga vnuka: »Že ta naš sonček ve, koliko njegovi babici 
pomenijo rože. Poleti, ko sem bila na morju, je imel 
ves čas skrb, da morajo k babici v Krajna Brda zaliti 
rože. No, vsak človek je svet zase in treba je pustiti, da 
se razvija v svojo smer. Na moje veliko veselje imajo 
vsi moji dragi radi cvetje in urejenost in mislim, da 
si bodo na svojih domovih prav tako ustvarili svojo 
cvetočo zgodbo.«

OLGA SOTOŠEK
Če bi se radi naužili barvitosti in skladnosti, se 
morate v toplejšem delu leta zapeljati v Veliki 
Dol pri Koprivnici. Tam boste stežka zgreši-
li Olgino cvetje in pisani balkon, ki ga je poi-
menovala »mavrični balkon«. Njena predanost 
urejenosti se zrcali na vseh koncih hiše. Že ko 
se je leta 79' priženila iz Kristan Vrha pri Ro-
gaški Slatini, si je zaželela čim več cvetja tudi na 
novem domu: »Rože so bile vedno okoli mene, 
že od malega sem rasla z njimi in živalmi na 
kmetiji, zato sem vedela, da si bom pravi dom 
ustvarila tedaj, ko bom tudi ob novem domu, 
na okenskih policah in balkonih, zasadila cve-

tje.« Olga s cvetjem diha in čeprav prizna, da ima s tem 'hobijem' tudi veliko dela, se mu ne bi mogla od-
reči. Na naša vprašanja o skrivnostih za tako 
bujno cvetenje, se zasmeje: »Nič ne škodi, če 
se s z rožami pogovarjaš. Nekateri to poč-
nejo na glas, drugi v mislih, a glavno je, da 
posvetiš svojo pozornost rastlini.« Olga živi 
življenje s srcem, tega pa se drži tako v skrbi 
za svojo družino, kot v negi cvetja. »Ja, na 
primer, pohvalim jih, ko lepo cvetejo, vpra-
šam, ali so kaj žejne, ko jih začnem zalivati, 
če se kakšna povesi, ji rečem v smislu – 'Kaj 
se pa ti tako kislo držiš?' in tako dalje. Četudi 
je v vsem tem veliko heca, pa je med rastlina-
mi in človekom nedvomno močna vez, ki jo 
je res lepo spoštovati in krepiti,« nam pojasni 
Olga in zatrdi, da s tem na poseben način 
raste tudi človek.

fANIKA BORŠTNAR
Tržišče slovi po prijetnih ter odprtih ljudeh in takšna 
je tudi Fani, ki ima občutek, da ji je bilo veselje do rož 
kar prirojeno. Dolgo so njeno hišo krasile bršljanke, 
zadnja leta pa so jo povsem osvojile surfinije: »Zdaj 
sem kratek čas upokojenka, tako da bom morda imela 
še malo več časa za svoje cvetje. Čeprav, priznam, mi za 
cvetje nikoli ni bilo nič težko. Tudi ko se je dan začenjal 
ob 5. uri, so bile prve na vrsti rože, če pa sem prihajala 
zvečer, ko je bila že trdna tema, sem jih pač zalivala ob 
prižganih lučeh.« Faniki, ki je bila zaposlena kot šivilja, 
ni bilo ob treh otrocih in možu nikoli dolgčas: »Čas si 
človek vedno zapolni, ga je kar premalo pravzaprav! 

Rada kaj dobrega spečem, pripra-
vim, se družim s prijatelji, gremo na 
kak pohod, tečaj, najrazličnejša ve-
selja si lahko človek ustvari, če si to 
želi.« Pred 25 leti sta se v Tržišče pri-
selila z možem in cvetje je bilo nujna 
obleka hiše, nam zaupa Fani. 
»Cvetje je res balzam za dušo, za oči. 
Če ljudje čutijo, da bi jim rože po-
lepšale vsakdan, je resnično vredno 
truda, saj se vse povrne v lepih bar-
vah in oblikah,« nasmejano zagotovi 
Fani. 

ANA JELANČIČ
Da moraš rože preprosto imeti rad, se strinja tudi Ana iz Sevnice, ki je z 
ljubeznijo do narave zrastla, saj sta jo v tem duhu že od otroštva vzgajali 
njena mama in babica. »Obe sta kot pravi ljubiteljici rož s tem 'okužili' tudi 
mene, tako da sem zdaj v rožah preprosto doma. Nikoli nisem niti pomisli-
la, da jih ne bi imela.« In cvetoča tradicija se prenaša naprej, saj Ana pravi, 
da starejša hčerka prav tako goji rože in tudi mlajša rada pomaga pri tovr-
stnih opravilih. Ob hiši imajo tudi vrt s solato, paradižnikom, kumarami, 
motovilcem, peteršiljem, zemlja jim torej nikakor ni tuja. Ana pravi, da jo najbolj sprošča prav urejanje vrta, 

rož in ker je cele dneve v pisarni, poskuša vsako prosto 
minuto izkoristiti za sprostitev v naravi. »Vsepovsod je 
veliko negativizma, v službi so obremenitve, nasploh 
so težki časi in če si človek uspe najti nekaj, kar ga 
sprošča, veseli, pa naj bodo to rože, gobarjenje, ribo-
lov, je to za vsakega posameznika velika pridobitev,« 
razmišlja Ana o življenju v današnjem času. Posebno 
rada ima amarilise, ki ji lepšajo okenske police že 20 
let, ob tem nam zaupa: »Amarilisi mi res polepšajo 
spomladanske urice, sicer pa imam rada vse rastline, še 
posebej, če so živahnih barv, polnih sonca.« 

  CVETLIČARNA

Marjeta Jagodič s.p., P. E. CKŽ, 137, Krško
Delovni čas: pon. - pet. od 8. - 18. ure, sob. 8. - 13. ure.

Tel.: 030 380 789

 
Za vas smo pripravili bogato ponudbo 

adventnih venčkov in ostalih aranžmajev 
za čarobne decembrske dni.

Vabljeni!
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DOBOVA - Konec oktobra se je 
zaključila 18. serija evropske-
ga pokala v ultramaratonih, 
v kateri je sodeloval tudi Do-
bovčan Gregor Škorc. Pokal je 
sestavljen iz šestih tekem, na 
katerih se tekači spopadejo s 
progami dolžine od 50 do 100 
kilometrov. Proge imajo rahel 
gorski karakter, na njih pa je 
potrebno premagati med 670 
in 2000 metrov višinske raz-
like. Letos se je na lestvico 
uspelo uvrstiti 124 moškim in 
27 ženskam. Škorc je v kate-
goriji moških do 35 let zma-
gal, absolutno pa se je uvrstil 
na 20. mesto. „Največji izziv v 
pokalu mi je predstavljal noč-
ni 100 km ultramaraton v Švi-
ci, najbolj všeč pa mi je bil domači 75 km ultramaraton iz 
Celja do Logarske doline, kjer sem v svoji kategoriji zasedel 
2. mesto,“ je po končani seriji povedal Škorc.

SEVNICA - Na nogometnem turnirju, ki ga je v počastitev sev-
niškega občinskega praznika 15. novembra v športni dvora-
ni organiziral NK Sevnica, je v kategorijah U-8 in U-10 sode-
lovalo šest ekip: NK Pivovar, NK Šentjernej, NK Radeče, NK 
Krško, NK Sevnica in OŠ Tržišče. Prehodni pokal so osvojili 
mladi člani NK Krško. 

Gvido Belina, tajnik pred dvema letoma ustanovljenega NK 
Sevnica, srce in gonilna sila kluba, včasih tudi športnik in ve-
lik ljubitelj nogometa, ki si še vedno z velikim veseljem ogle-
da tudi nogometne tekme svojega vnuka, ki je član NK Kr-
ško, je povedal, da je njegova največja želja, da bi Sevnica 
dobila nogometni stadion. Tako bi lahko mladi in perspektiv-
ni sevniški nogometaši (nekateri so že prepoznani kot poten-
cialni kandidati za slovensko nogometno reprezentanco), ki 
se vsakodnevno vozijo na treninge v Krško, trenirali za do-
mači klub, na domačem stadionu. S. R.

Dobovčan	Škorc	končal	
ultramaratonsko	serijo

Prehodni	pokal	osvojili	Krčani

Ultramaratonec Gregor 
Škorc

Prehodni pokal občine Sevnica je osvojil NK Krško.

POSAVJE - Čez slab mesec dni se bo s tekmama v Kranju in Trži-
ču zaključila tekmovalna sezona za mlade posavske športne ple-
zalce. Zadnje tri mesece intenzivnih priprav so konec oktobra že 
kronali z dobrimi vzponi v skali ter tudi na umetni steni v Zagre-

bu. Najbolje je obisk italijanske Napoleonice in zasavskih Renk 
izkoristil Rok Molan, ki je na pogled preplezal smer z oceno 6b+ 
ter več lažjih. Ostali so plezali lažje smeri do ocene 6a+ ter ne-
koliko zaostali za svojimi najboljšimi dosežki. Kot izjemno kvali-
teten se je izkazal tudi trening na veliki umetni steni v Zagrebu. 
Tam sta Jaka Pinterič in Rok Molan plezala smeri do ocene 6c, 
Nina Kurinčič in Aljaž Motoh pa do 6b. Vseskozi sta jih na tre-
ningih spremljala Nejc Pozvek in Ambrož Novak. Nejc je v tem 
obdobju veliko časa posvetil predvsem plezanju v skali. V doma-
čih plezališčih je preplezal nekaj težkih smeri: na pogled do oce-
ne 7b+, na flash pa je izenačil celo svoj drugi najboljši dosežek 
– preplezal je smer Mea culpa z oceno 7c+. Z rdečo piko je v is-
tem plezališču zmogel smer Guernica z oceno 8a. PAK

Mladi	posavski	plezalci	dejavni	
pred	zaključkom	sezone

SEVNICA - Plesni klub Lukec iz Krškega je bil organizator kva-
lifikacijskega turnirja v slovenski plesni ligi in »rating turnir-
ja« za pokal Slovenije v standardnih in latinsko ameriških 
plesih, ki je potekal 13. novembra v Športnem domu Sevni-
ca. Na plesnem turnirju, ki je bil prava paša za oči, se je po-
merilo preko 100 plesnih parov iz Slovenije in Hrvaške. Med 
krškimi plesalci sta se najbolje odrezala Žan Abram in Vika 
Lisac, ki sta med mlajšimi mladinci C osvojila zlato meda-
ljo v ST plesih in sta s tem rezultatom prestopila v višji B ra-
zred v ST plesih, v LA plesih pa sta osvojila bronasto medaljo.

KRŠKO - Triatlon-
ska zveza Slovenije 
je 20. novembra v 
Ljubljani pripravila 
svečano podelitev, 
na kateri so razgla-
sili in nagradili naj-
boljše triatlonce 
v Sloveniji za leto 
2010. Z zelo uspe-
šno sezono se lah-
ko pohvalijo pri Tri-
atlon klubu Krško, 
saj je bil Jaroslav 
Kovačič po glaso-
vanju predstavnikov 
klubov iz cele Slovenije razglašen za najboljšega triatlonca 
v državi za leto 2010. V pokalnem seštevku so ob zaključku 
sezone za svoje dosežke prejeli priznanja tudi Darko Zak-
šek, Miran Abram in Roman Blatnik.

Jaroslav	Kovačič	slovenski	
triatlonec	leta

Plesni	turnir	v	Sevnici

Plesni turnir je bil prava paša za oči (foto: L. Motore)

Jaroslav Kovačič (desno) na 
podelitvi

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 21x28

več kot 60 

Cena: 32 €

Dostava na stroške založbe

Vabimo na predstavitev knjige
v četrtek, 25. novembra 2010,

ob 18. uri v Dvorani v parku v Krškem
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POROČILI
SO SE

• Tomaž Zorko iz Brežic 
in Ksenija Trobec iz 
Ljubljane, 

• Evgen Gašperin iz 
Župelevca in Cornelia Cici 
Nitu iz Romunije, 

• Gregor Jenškovec iz 
Zaboršta in Natalija Pirc iz 
Gržeče vasi.

ČESTITAMO

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

Gospod Pešec iz Žadovinka je opozoril na 
neurejen makadamski prostor pred Novo-
lesom. Meni, da bi lahko Občina za uredi-
tev slednjega zagotovila tovornjak peska, 
saj je prehod preko tega, ki vodi tudi do 
sprehajalne in kolesarske poti do Žadovin-
ka, zaradi številnih lukenj ob malo slabšem 
vremenu brez gumijastih škornjev nemo-
goč. Kakor so nam v zvezi s tem odgovorili 
z Občine Krško, je lastnik navedene par-
cele 1014/3 k.o. Leskovec - podjetje JOB 
Center d.o.o., Ljubljanska cesta 13g, Tr-
zin. Zatorej v navedenem primeru Občina 
ne more posegati na tujo lastnino z vzdr-
ževalnimi ali drugimi deli.

Gospod Jože iz Krškega pa je na nas vno-
vič naslovil vprašanje, ki ga je podal že v 
poletnih mesecih, a se od tedaj do danes ni 
žal še nič premaknilo. In sicer, zakaj se ne 
uredi oziroma ne popravi semafor za pešce 

na prehodu čez cesto med tovarno Vipap in 
Papirotijem na drugi strani. Zaradi gostega 
tovornega prometa, ki se je občutno na tej 
relaciji povečal tudi zaradi izgradnje krške 
obvoznice, je oteženo varno prečkanje pre-
hoda za pešce. 
Kakor so pojasnili na Občini Krško, je utri-
pajoča luč nad prehodom za pešce pri to-
varni Vipap last podjetja Vipap in so kot la-
stniki do sedaj skrbeli za vzdrževanje.

V obeh primerih upamo, da bodo te vrstice 
prebrali tako v družbi JOB Center kot v Vi-
papu in v dobrobit občanov navedene po-
manjkljivosti odpravili.

Vaše klice znova pričakujemo
v ponedeljek, 29. novembra, 

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

POKLIČITE	UREDNIŠTVO
O	luknjah	pred	Novolesom	in	nedelujočem	semaforju	za	
pešce	pri	Vipapu

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:

• Vanja Kožar, Krško – 
dečka,

• Eva Kokotec Šporar, 
Senovo – deklico,

• Olga Peterkoč, Gabrje pri 
Dobovi – deklico,

• Natalija Planinc, Krško – 
deklico,

• Valerija Pušnik, Brežice – 
deklico,

• Martina Rožman, Zgornja 
Pohanca – dečka,

• Nevenka Bajde, Velike 
Malence – dečka,

• Martina Hriberšek, Dolenji 
Leskovec – deklico,

• Romana Kvartuh, Artiče – 
deklico,

• Bojana Savić, Sevnica – 
dečka,

• Laura Rožman, Župelevec 
– deklico,

• Darja Sotošek, Krško – 
deklico,

• Stanislava Bizjak, 
Brezovska gora – dečka,

• Tanja Brate, Brežice – 
dečka,

• Marjetka Božič, Brežice – 
dečka,

• Nataša Ivanušec, Krško – 
deklico,

• Nataša Jurman, Zavratec 
– dečka

ČESTITAMO

Razmišljate o izobraževanju?
Vabljeni v

SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

Svetovanje poteka v prostorih Ljudske univerze Krško 
na Dalmatinovi 6 v Krškem, po telefonu 07 48 81 162 

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

Dvakrat mesečno svetovalno dejavnost izvajamo 
v KNJIŽNICI BREŽICE in v KNJIŽNICI SEVNICA. 
Dodatne informacije in rezervacije na: 051-306-113.

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

in svetujemo pri:
- odločanju o izbiri primernega 

izobraževanja,
- premagovanju učnih težav in

- iskanju zaposlitve. 

kjer vas informiramo o:
- možnostih različnih izobraževanj,

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

Zadnjič sem poklicala na Občino, kje lahko najdem aktual-
ni Lokalni program kulture. Ga še ni, so mi pojasnili, je še v 
pripravi. Moral bi sicer biti izdelan že pred letom dni (za ob-
dobje 2009-12), kot to določa zakon, a se očitno s tem nih-
če preveč ne obremenjuje. Kot se ni nihče obremenjeval niti 
v prejšnjem obdobju, nakar je Občino šele Računsko sodi-
šče spomnilo, da s Programom zamujajo že pol tretje leto. 
Šele po tem žuganju so ga spravili skupaj. Vprašala sem še, 
kdo sodeluje pri pripravi Programa in kdo je predstavnik sa-
mozaposlenih v kulturi. Ogovor na drugo vprašanje: Samo-
zaposleni ne sodelujejo! Da ne bo pomote – ne da ti nočejo, 
ampak niso bili vabljeni, se pravi so izključeni, neupošteva-
ni, nazaželjeni.
To me presneto spominja na bizarnost izpred leta dni, ko so 
na Občini organizirali razpravo o spremembah Pravilnika za 
sofinanciranje kulture. Tudi tja niso povabili samozaposlenih 
v kulturi! Sama sem se razprave sicer udeležila - povabljena 
sem bila kot predstavnica društva. Glede diskriminacije sa-
mostojnih kulturnih delavcev sem na razpravi protestirala in 
prosila za pojasnila, zakaj smo slednji iz razprave izključeni 
(podoben odnos kaže tudi ton Pravilnika in odmerjena koli-
čina proračunskih sredstev). Ogovor: Ker samozaposlenih v 
kulturi pri nas ni, oziroma je en sam. 
Naj poudarim, da so tak odgovor javno dale predstavnica 
Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta, vodja Od-
delka za družbene dejavnosti in višja svetovalka za kulturo 
na Občini. Do tega zaključka so prišle na podlagi nekakšnega 
predvidevanja, samosvojega sklepanja, niti ena sama od na-
štetih ni vsaj poskusila preveriti, koliko samostojnih kultur-
nih delavcev (torej samozaposlenih v kulturi, ki jim na pod-
lagi zelo zahtevnih kriterijev ta status podeli Ministrstvo za 
kulturo) krška občina sploh premore. Ob tem, da natanko po-
znajo število zavodov in društev v občini (in seveda ob tem, 
da je to njihovo delo), bi tudi ta javno dostopni podatek mo-
rale imeti. In seveda še zdaleč ne gre le za enega samega sa-
mostojnega kulturnega delavca, kot se njim zdi. 
Pred letom dni sem torej na navedeni razpravi šokirano ugo-
tovila, kakšen odnos ima Občina do posameznikov, ki živijo 
od (in za!) kulturo. Na isti razpravi je na dan prišlo še nekaj 
bolečih ugotovitev. Najbolj je bodla v oči izjava predstavni-
ce Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta (glede 
očitka, da se finančno bolj podpira populistične kot kakovo-
stne projekte), da bo Občina … menda pa ja bolj podpirala 
tisto, kar je ljudem všeč. 
Komentar te izjave ni potreben. A toliko bolj sem bila takrat 
vesela, da je pred vrati priprava Lokalnega programa kulture 
za novo obdobje. Če vlada takšna miselnost pri posameznih 
članih Občinskega sveta, bo vsaj tovrstni dokument temelji-
to in korektno ovrednotil smernice razvoja kulture. A kako 
naj bo dokument temeljit in korekten, ko pa so spet gladko 
prezrli samozaposlene v kulturi?! 
Zakaj nas tako zelo želijo izriniti iz polja kulture na področju 
Krškega? Kaj je sploh v ozadju tega odnosa? Bi radi ustvari-
li novo, boljšo kulturo? Imamo samozaposleni v kulturi tako 
malo pojma o tem področju?  Stanka C. Hrastelj

Ob množičnih protestih v Franciji in Nemčiji proti prevozu vi-
sokoradioaktivnih odpadkov iz La Hague v Gorleben, ki so ga 
ovirale demonstracije v obeh državah, Zveza ekoloških gibanj 
Slovenije-ZEG, nevladna okoljska organizacija izraža polno 
podporo nenasilnim demonstracijam in opozarja na poplavo 
neresnic in laži o stanju in prihodnosti jedrskih odpadkov v 
Sloveniji, ki so jih objavili mediji pri nas.
Popolna neresnica je trditev, da „Černobila na kolesih pri nas 
ni“, ker rabljenega goriva jedrski lobby ne predeluje. Res je, 
da se to gorivo „hladi“ poleg reaktorja v NEK, pod streho, 
ki jo lahko prebije že manjše letalo ali bomba in sproži iz-
bruh visoke radioaktivnosti v atmosfero in stratosfero. Čer-
nobil torej pri nas kot Trnjulčica samo čaka, da pride in ga 
zbudi princ terorizma.
Bila bi smešna, če ne bi bila osupljiva in grozljiva izjava Mar-
tina Novšaka, da se „jedrski odpadki v bazenu ob nuklear-
ki /v Krškem/ hladijo približno 50 let, do konca pa razpade-
jo v približno tisoč letih “. Formalni šef jedrskega lobbyja 
v Sloveniji ali ne vé, da je razpolovna doba za uran 24.000 
let, za kar bi moral šef Uprave za jedrsko varnost dr. Andrej 
Stritar, če bi vsaj minimalno uredil svojo službo, takoj zah-
tevati Novšakovo razrešitev z mesta direktorja Gen Energi-
je, ki prodaja elektriko iz NEK-a. 
Kako bi lahko visokoradioaktivni odpadki v tisoč letih, če po-
trebujejo štiriindvajsetkrat toliko časa, da se polovično raz-
polovijo, potem pa se mora ta proces vedno znova ponoviti, 
dokler v milijonih let končno dejansko postanejo neškodljivi 
za živa bitja in razpadejo v neradioaktivne elemente.
Ali pa Novšak zavestno govori neresnice. A v medijih so mu 
nekateri komentatorji kar verjeli, kar jasno izhaja iz njiho-

Samozaposlenih	v	kulturi	pri	
nas	ni!

Stališče	ZEG	do	prevoza	
radioaktivnega	tovora	od	La	
Hague	do	Gorlebna

vega sklepanja. Saj mirno primerjajo kurjenje premoga s kur-
jenjem urana in vidijo v nasprotovanju jedrski energiji le za-
govarjanje premogovništva v Šoštanju. 
Smešne in neprofesionalne so primerjave protestov proti pre-
vozu uparjalnikov v Krško in protestov proti prevozu v Gorle-
ben. Avstrijski prostovoljci se niso priklenili na tire, kot da-
našnji v Franciji in Nemčiji, ampak na parageneratorja, ki 
so ju prevažali po cesti s tovornjaki. Kdor tega ne vé, ni kva-
lificiran, da bi javnost podučeval, kako nenevarna je jedr-
ska energija. To je polom projedrskega žurnalizma. To drži 
tudi za trditev, da je „od /prevoza Drnovškovih uparjalnikov 
v Krško/ mir“ z protijedrskimi protesti v Sloveniji. To dva-
krat ni res.
Žalostno je propadel načrt iskanja odlagališča nizko in sre-
dnje radioaktivnih odpadkov po Sloveniji, ki so ga spremljali 
odločni lokalni protesti v vseh krajih ( Velika Polana, Lenart, 
Zavrč, Šmartno pri Litiji, Sevnica, Globoko pri Brežicah) ra-
zen v Krškem, ki je kot lokacija za odlagališče v podtalnici 
Save povsem neprimerno in je občina, kjer je represija nad 
nasprotniki jedrske energije najhujša. Drnovšek je pognal v 
tek pogrom proti nasprotnikom jedrske energije v Sloveniji, 
ki intenzivno poteka še danes. 
Kdor se je izpostavil proti jedrski energiji, je moral izgubi-
ti delovno mesto. Za to je poskrbela hobotnica pritlehnih, 
zahrbtnih, nemoralnih preganjalcev svobode javne besede, 
pravne države in enakosti pred zakonom tudi kar zadeva na-
sprotovanja jedrski energiji. Mimogrede pa je uničil in iz-
brisal Zelene kot politično stranko in njegovi nasledniki da-
nes naprej skrbijo, da obstaja najmanj šest zelenih strank.
Ekološki pozdrav !   Predsednik ZEG
  Karel Lipič

KRŠKO - 5. novembra je dijake 
tehniške gimnazije v Krškem 
obiskal svetovni popotnik in 
humanitarni delavec Tomo 
Križnar. Povod za obisk je šir-
ši projekt v okviru obveznih iz-
birnih vsebin. S projektom že-
limo naše dijake vzgajati v 
vrednotah humanitarnost, so-
lidarnosti, občutenja sebe ter 
ljudi in sveta okrog sebe. Po-
leg tega je Križnarjeva Afri-
ka letos tudi izbrana regija 
pri geografiji na maturi. Ne-
umorni aktivist za Darfur, Su-
dan in Afriko v širšem smislu 
je prikazal podobe in video 
posnetke iz območij, kjer se 
dogajajo grozote genocida v 
prikritem interesu gospodar-
skih in političnih velesil. Nje-
gova osebnost ter nazoren in 
življenjski način podajanja sta 
pritegnila marsikaterega dija-
ka k razmisleku. Poleg tega so 
s skromnim prispevkom v viši-
ni dijaške kino vstopnice po-
kazali pripravljenost pomaga-
ti Križnarjevi zelo oprijemljivi 
in že učinkoviti akciji zbiranja 
denarja za miniaturne video 
kamere.  V. Gradišek  

KRŠKO - Članice ročnodelskega krožka LU Krško so 19. novem-
bra v Mestnem muzeju Krško pripravile otvoritev prve samo-
stojne razstave lastnih ročnodelskih izdelkov. Skupina šteje 
deset članic. Dobivajo se enkrat tedensko na Ljudski univer-
zi Krško in se učijo novih tehnik. Njihova občasna mentorica 
je Ina Čebular. V štirih letih njihovega delovanja se je na-

bralo toliko lepih izdelkov, da je bil prostor Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti veliko premajhen za vse, kar so na-
redile njihove pridne roke. V otvoritvenem programu so na-
stopile Saša Šibilja na flavti, Saša Plevnik na harmoniki in 
dekliška vokalna skupina Iris iz Kapel. Delo članic študijske-
ga krožka je predstavila Mija Novak, ki je poudarila pomen 
ročnega dela nekoč in danes ter pomen učenja in druženja 
v študijskem krožku. V vsakem izdelku so ure učenja, dela, 
ljubezni in vztrajnosti. Dom, ki ga krasijo ročna dela, posta-
ne prijetnejši in lepši. To je tudi naša kulturna dediščina, ki 
je ne smemo pozabiti. M. Novšak

Križnar	
na	krški	
gimnaziji

Prva	razstava	ročnodelskega	
krožka	LU	Krško

Članice ročnodelskega krožka LU Krško

Novice, Šport, Kultura na
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1. nagrada: barvanje in striženje las v vrednosti 50 €
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €
3. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 20 €  

Geslo 23/2010 številke: 

NAJBOLJŠE PIZZE V MESTU

Nagrade, ki jih podarja PIZZERIA FONTANA Krško, prejmejo:

1. nagrada: 3 x školjke: Mirko Koritnik, Šentjanž
2. nagrada: 3 x pizza: Eva in Tjaša Vraničar, Senovo 
3. nagrada: 2 x pizza: Nik Reberšak, Artiče

Geslo križanke pošljite do četrtka, 2.12.2010, 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

Frizerski salon Hair Style, Jožica 
Budič s.p., Dvorce 1/A, Čatež ob Savi

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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Tel . :  07  49 64 635

VRHOVO - Zakoncema Pinosa z Vrhovega pri Radečah je na 
domačem vrtu v zelo rodovitni prsti in z veliko vlage v leto-
šnjem letu zrasel šest metrov in pol visok bananovec. Eden 
izmed največjih listov lepo rastočega bananovca, ki ima vsa-

ko leto več poganjkov, je meril v dolžino skoraj tri metre, 
v širino pa nekaj manj kot meter. »Takšen, kot je letos, še 
ni bil nikoli,« je dejal Janko Pinosa, ki je majhen poganjek 
bananovca v vrt posadil pred štirimi leti. Z leti je število po-
ganjkov naraščalo in bananovec postaja vedno širši in večji, 
tako da že dela senco ostalim rastlinam v vrtu. S. R.

Velikan	med	bananovci

V vrtu Regine in Janka Pinosa raste na rodovitni 
humusni zemlji bananovec, ki je v letošnjem letu 
dosegel višino 6,5 metra.

Da je letos za buče res do-
bro leto, priča tudi tale fo-
tografija, ki je nastala na 
Velikem Kamnu. Buča veli-
kanka, ki tehta kar 70 ki-
logramov, je zrasla na njivi 
pri Kostevčevih in vnukinja 
Sara je bila prav vesela, da 
se je ob njej lahko fotogra-
firala.  M. Kostevc

GSM:  040 802 072
Fax:  07 81 65 222

KRŠKO - Starovaščani iz Krškega so ponosni na najstarej-
šo vaščanko Marijo Zierer, rojeno Buršič, saj je v začetku 
decembra dopolnila častitljivih sto let. Pričakala jih je še 
kar zdrava in dobre volje. Svojo visoko starost pripisuje 
trdemu delu in skromnosti. 

Z življenjskim sopotnikom Al-
binom sta imela štiri otroke, 
od katerih živijo še trije. Če-
prav po poklicu trgovka, je ve-
čino svojega življenja prežive-
la ob delu na kmetiji. Vso skrb 
je posvečala vzgoji in učenju 
otrok. Veliko ji je pomenila 
družina. Bila je skrbna mati 
in gospodinja. Preživela je tri 
vojne in kar nekaj odhodov 
svojih najdražjih. 
Že sedmo leto, odkar si je 
zlomila nogo, je na vozičku. 
Rada gleda televizijo, poslu-
ša radio in prebira revije kar 
brez očal. Pridno piše dnev-

nik počutja, obiskov in vsakodnevnega dogajanja. Z veliko 
hvaležnostjo vsak prvi petek v mesecu prejme sveto obha-
jilo. Dneve preživlja v zavetju hčerke Veronike, ki poskr-
bi za vse, kar mama Marija potrebuje. Vnukinja Nives pa ji 
s svojim optimizmom in strokovnostjo vliva upanje v prija-
zno starost. Marija o svojih letih ne razmišlja, veseli se vsa-
kega novega dne in naglas pove: » Meni ni nič, jaz sem po-
polnoma zdrava!«. 
Vesela je obiskov otrok, vnukov in pravnukov. Rada ima naj-
bližje sosede, dobre prijatelje, ki ji izkazujejo veliko po-
zornosti. In njen recept za dolgo življenje? »Treba je malo 
jesti in veliko delati!«

POSAVJE - V okviru programa ukrepov aktivne politike zapo-
slovanja poteka tudi aktivnost »Drugače o poklicih«, ki jo na 
območju Posavja izvaja družba Posavc d.o.o. v sodelovanju z 
Zavodom za zaposlovanje, Območno službo Sevnica. V pro-

jektu, namenjenem osnovnošolcem, srednješolcem in brez-
poselnim osebam, se povezujejo šole, delodajalci, uradi za 
delo in druge institucije ter pri njih zaposleni strokovnjaki 
za posamezna poklicna področja, z namenom seznanjanja z 
različnimi, predvsem deficitarnimi poklici. 
Skupina osnovnošolcev iz OŠ Krško, Leskovec in Podbočje, ki 
se zanimajo za poklice v medijih, je 11. novembra obiskala 
tudi naše uredništvo, kjer smo jim predstavili delo novinar-
ja in grafičnega oblikovalca.  P. P. 

Projekt	»Drugače	o	poklicih«

Častitljivih	sto	let	Marije	
Zierer	

Marija Zierer

KRŠKO - V petek, 12. novem-
bra, je klub Kulturnega doma 
Krško zapolnil brazilski me-
los. Bossa de Novo, jazzo-
vska zaseba (na fotografiji), 
ki jo sestavljajo vsestran-
ski ustvarjalci Primož Vitez 
(vokal), Aljoša Kosor (kita-
ra), Marko Gregorič (kontra-
bas), Mitja Smrekar (tolkala) ČATEŽ - Na jesenski petek, 

12. novembra, je občinstvo v 
večnamenski dvorani hotela v 
Termah Čatež navdušil hrvaški 
crossover pianist Maksim Mr-
vica. Na koncertu, kjer so iz-
jemno uživali tudi nagrajenci 
Posavskega obzornika, je pre-
igraval zahtevne klasične in 
moderne skladbe sladateljev 
Rimsky-Korsakova, Tončija 
Huljića, Camille Saint-Saens, 
Tchaikovsky, Georgesa Bize-
ta, Chopina, Maceka, Liszta, 
Ernest Golda in drugih. Mrvi-
ca je po mnenju poznavalcev 
skozi leta dela vdihnil dodatno 
energijo klasičnim klavirskim 
nastopom in postal kot sodob-
ni izvajalec s posebnim stilom 
in načinom izražanja zgled 
mnogim vzpenjajočim se mla-
dim glasbenikom. Pianist, ki je 
ravno na turneji na Kitajskem, 
pa bo, glede na dobre odzive 
občinstva, ponovno dobrodošel 
v Posavju. M. M.   

Brazilski	ritmi	v	Krškem
in Drago Ivanuša (harmoni-
ka, klavir), slednji je bil v Kr-
škem žal odsoten, je zapelja-
la občinstvo z zmesjo sambe 
in cool jazza, razveselili pa so 
tudi z nekaj avtorskimi sklad-
bami in čutnimi priredbami. 
V istem večeru smo doživlja-
li intimnost brazilskega, fran-
coskega, s primesmi Pavčka, 

Strniše in partizanskih pesmi, 
večer z okusom torej in željo 
po »še...«. M. M.

Mrvica	navdušil	
Posavje
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Zazidalna parcela v Sevnici - 
Ribniki, prodam po ugodni ceni. 
Tel.: 051 380 065

Prodam vinograd in nasad ob ce-
sti Krško - Zdole, v izmeri 4.000 
m2. Tel.: 041 424 448 

Prodam travnik v izmeri 42 arov 
pri Borštu blizu reke Krke. Pro-
dam tudi Fiat 750, letnik 1978. 
Tel.: 041 887 028

Zelo ugodno prodam parcelo v 
velikosti 200 m2 v Brestanici, Šu-
tna 5. Tel.: 031 642 448

Prodam njivo 5.155 m2, Vrhje pri 
Kapelah. Tel.: 041 947 289

Prodamo njivo 18 arov, k.o. Ve-
liki Obrež (Podvrta). Tel.: 07 45 
22 056 (po 16. uri)

V najem oddam opremljeno hišo 
na lepi lokaciji v občini Brežice. 
Tel.: 041 630 491

Na lepi sončni legi na Kremenu 
oddam vinograd v najem, cca 
300 trt. Tel.: 031 871 697

AVTOMOBILIZEM, DRUGA 
VOZILA

Prodam Megan Grandtour, kara-
van, l. 2005, prev. 118.000 km, 
garažiran, dizel, strešne sani, 
rolo. Cena 6.150 €. 
Tel.: 07 49 22 794

Prodam Toyota Avensis 2.0, ka-
ravan, 136 KM, dizel, l. 2007, 
prev. 136.000 km, odlično ohra-
njen. Tel.: 040 324 557

Prodam kosilnico BCS 630 Max, s 
sredinskim pogonom, greben 130 
cm, za hribovite terene, široke 
gume itd. Cena 2.050. 
Tel.: 03 58 06 131 (zvečer)

Prodam koruznjak 600 x 70 x 260 
cm, kovinske konstrukcije. 
Tel.: 051 890 283 

Prodam suha akacijeva drva, 
50 €/m3, malo rabljeno stre-
šno opeko - 160 m2 in avto Lan-
cia Kapa 2.0 LS, l. 1996, tehnič-
no brezhibno, z vso opremo, za 
550 €. Tel.: 041 996 545

Prodam suha metrska drva, 
hrast, cena 40 €/m. 
Tel.: 051 816 955

Prodam suha bukova drva po 45 
€/m2 ali menjam za ječmen; oko-
lica Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodam suha bukova drva, raz-
žagana, in bikca, belgijska pa-
sma, starega 10 mesecev. 
Tel.: 070 701 210

Prodam bukova drva, po dogovo-
ru razžagam, možna menjava za 
suhe smrekove colarice. 
Tel.: 031 501 801

Prodam bukova drva, razceplje-
na in razžagana. Možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova drva, sadje-
vec, stara kmečka orodja in vi-
tel Igland 2 x 4 tone, potreben 
manjšega popravila. 
Tel.: 041 827 776

Prodam kvalitetne, zračno su-
šene smrekove deske, 4 m3, de-
beline 25 +, 30 in 50 mm, ter 
traktorsko prikolico domače iz-
delave. Tel.: 07 81 43 201

Prodam opaž 15, 20, 25 mm (od 
4,4 € dalje) in brune 20, 25, 35, 45 
mm (od 5,7 € dalje); cene s pre-
vozom na dom. Tel.: 040 624 123

Prodam opaž, ladijski pod de-
beline 12, 15 in 20 mm, lahko 
skrajšam na želeno mero. 
Tel.: 040 590 250

Prodam pšenično slamo v koc-
kah. Tel.: 031 843 282

Prodam slamo, okrogle bale in 
kocke. Tel.: 051 869 010

Prodam silažne bale. 
Tel.: 041 852 854

Prodam suho koruzo v zrnju (po 
0,20 €/kg) in prašiče za zakol ali 
nadaljnjo rejo. Tel.: 031 541 900 

Prodam 1200 kg koruze in do-
mače žganje. Tel.: 041 489 683

Prodam seno in slamo v kockah, 
rabljeno strešno opeko in avto 
Twingo 1.2, letnik 2000. 
Tel.: 041 542 637 

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

Prodam koruzo v zrnju, letnik 
2009. Tel.: 07 49 74 048

VINOGRADNIŠTVO, ŽIVILA
Prodam belo vino, l. 2010, bi-
zeljsko - sremiški okoliš, cca. 
400 l, cena 0,80 €/l, možna do-
stava. Tel.: 041 643 972

Prodam rabljene vinogradniške 
stebre (85 kom) in belo vino (200 
l) ali menjam za 5 metrov drv. 
Tel.: 070 316 496

Prodam betonske vinogradni-
ške stebre in 4 kovinska platišča 
14’’, primerna za Renault Clio. 
Tel.: 051 869 095

Prodam kalane kostanjeve kole 
za vinograd ali za ogrado za pa-
stirja. Tel.: 031 397 434 

Kupim manjši pecljalnik za 
grozdje in mizo za teraso. 
Tel.: 041 879 779

Ugodno prodam kostanjevo ko-
lje za vinograd in za pastirja. na. 
Tel.: 040 316 053 

Prodam cca. 300 l cvička; pošta 
8293. Tel.: 031 882 815

Prodam rdeče vino let. 2009, 
kocke sena in otave. 
Tel.: 041 991 555

Prodam domačo slivovko in sad-
jevec: hruška, jabolka, slive. 
Tel.: 040 432 332

Prodam staro slivovko in sadje-
vec, star 3 leta. 
Tel.: 041 428 470

Prodam domačo slivovko, praši-
če, hranjene z domačo hrano, in 
hlevski gnoj. Tel.: 07 49 65 331

Prodam žganje, 35 litrov vilja-
movke, cena: 6 €/l. 
Tel.: 031 211 320

Prodam več vrst žganja, tepko-
vec, sadjevec in češnjevec (od 
5 do 12 €/l). Tel.: 031 784 860

Ugodno prodam 60-litrski kotel 
za kuhanje žganja. 
Tel.: 031 439 638

Prodam orehova jedrca. 
Tel.: 031 853 935

Prodam jabolka za ozimnico, 
cena 0,40 €/kg, za 15-kg zaboj-
ček pa 6 €; Mali Obrež - Dobova. 
Tel.: 051 690 356

NEPREMIČNINE
Prodam hišo 300 m2 (P + 2 eta-
ži), z dvema garažama, na par-
celi 501 m2, v Brežicah, na Ma-
rofu. Tel.: 031 745 294

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

Prodam 3-sobno stanovanje v 
NHM 6 v Sevnici, 75 m2, z vsemi 
priključki in lastno plinsko cen-
tralno. Tel.: 031 582 084

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

Prodam 2-sobno stanovanje v 
Radečah, 56 m2, prenovljeno, 
zastekljen balkon, klimatizira-
no. Možen tudi najem. 
Tel.: 041 435 872

Kupim 1- ali 2-sobno stanovanje 
ali stanovanjski vikend za biva-
nje v Krškem ali Brežicah. 
Tel.: 031 313 513

Prodam zazidljivo parcelo z vi-
nogradom in manjšo kmetijo v 
okolici Sevnice. Tel.: 070 876 058

Pošteni in odgovorni osebi od-
damo v najem dve enoposteljni 
sobi v stanovanjski hiši na mirni 
in lepi lokaciji na Vidmu. 
Tel.: 051 621 077 

MALI
OGLASI
MALI
OGLASI

Ugodno prodam Golf 2 1.6, l. 
1991, dizel, 188.000 km; dodam 
letne gume na platiščih. 
Tel.: 031 765 886

Prodam Hyundai Lantra, l. 1997, 
reg. do 3/2011, 320.000 km, 
cena 500 €. Tel.: 041 566 545

Prodam Mercedes, tip 124 200 B, 
l. 1990, ali menjam za metrska 
drva; Sevnica. Tel.: 07 81 42 193

Prodam Renault Twingo, l. 1999, 
2. lastnik, CD-radio, nove zimske 
gume, prev. 115.000 km, oran-
žne barve. Tel.: 040 637 703

Prodam 4 zimske gume Fulda 
185/65/14. Tel.: 031 480 297

Prodam gume z alu platišči 
225/55/16 MS, cena 250 €. 
Tel.: 031 413 048

Po simbolični ceni prodam 4 
zimske gume - 175/65/14. 
Tel.: 041 903 120

Prodam avtomobilsko prikolico 
TPV s ponjavo, dimenzije 209 x 
114, letnik 2009. Tel.: 031 577 725

KMETIJSTVO, LES
Prodam traktor Deutz, 25 KM, l. 
1959, ohranjen, in mulčar, širine 
1500 mm, na nože. 
Tel.: 041 940 398

Kupim traktor Univerzal 445, 4 x 
4, ter cirkular na traktorski po-
gon. Tel.: 040 840 065 

Prodam traktor TV 523 in dvo-
brazdni plug. Tel.: 041 250 548

Prodam traktor Univerzal 55, 
zelo lepo ohranjen, let. 89, re-
gistriran, ter seno v kockah. 
Tel.: 041 395 187

Prodam ali menjam traktor 
Univerzal 445, original kabina, 
2.600 delovnih ur, registriran. 
Cena 5.000 €. Tel.: 040 840 065

Kupim traktorski nakladalec za 
gnoj. Tel.: 07 81 43 294

Prodam motokultivator Muta 
Gorenje, 8 KM, v nedelujočem 
stanju, ter priključke: freza, ko-
silnica, okopač, osipač in škro-
pilnica. Tel.: 07 49 67 166

Po ugodni ceni prodam zadnji hi-
dravlični nakladač, traktor Ze-
tor 2511 in motorno kolo - cho-
pper 125 m3. Vse malo rabljeno 
in ohranjeno. Tel.: 031 324 362

Prodam cepilec drv in brikete za 
kurjavo. Tel.: 070 743 033 

Prodam rotacijsko koso SIP 135 
in traktorske gume 11.2 - 28, 
skoraj nove. Tel.: 030 694 956 
(zvečer) 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji v dneh bolezni stali ob strani, ji pomagali in lajšali 
poslednje dni življenja. Hvala Mariji in vsem delavkam »Pomoči družini na domu« za vso 
oskrbo in pomoč v zadnjih letih njenega življenja. Iskrena hvala njeni osebni zdravnici 
Meliti Sever, predvsem za spoštovanje njenih želja in načina zdravljenja njenih bolezni. 
Hvala osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje njenih težav v 
zadnjih tednih življenja. Prisrčna hvala vsem, ki ste nam v trenutkih slovesa od naše 
drage Jelke izrekli sožalje in jo v tako velikem številu pospremili na zadnji zemeljski poti.  
Hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala kostanjeviškemu gospodu župniku 
Jožetu Miklavčiču za opravljen pogrebni obred in besede tolažbe in upanja. Prav posebna 
zahvala velja ravnateljici osnovne šole v Kostanjevici gospe Meliti Skušek za izbrane 
tenkočutne besede, s katerimi je orisala vso lepoto in bogastvo življenja naše drage 
Jelke. Zahvaljujemo se podjetju Žičkar za organizacijo in izvedbo pogrebnih svečanosti. 
Hvala pevcem in kvartetu trobilcev. 

Še posebej hvala vsem, ki boste Jelko ohranili v lepem in trajnem spominu ter obiskovali 
njen tihi dom na pokopališču v Kostanjevici.

Nečak Miran v imenu sorodstva

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v žalostnih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje ter podarili 
cvetje, sveče ter svete maše. Vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, nas tolažili, izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje, 
darovali svete maše ter pokojnico v velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti k večnemu počitku. Posebna zahvala tudi 
g. Žičkarju za organizacijo pogreba, govornicama za ganljive 
besede, domačemu prostovoljnemu gasilskemu društvu, ostalim 
gasilcem in gasilkam ter g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči vsi njeni.

JELKA JENŠKOVEC, roj. Mokotar
upokojena predmetna učiteljica

 15. 02. 1932 (Hotemež pri Radečah) - 14. 11. 2010 (Kostanjevica na Krki)

MIRA FABIJANČIČ
iz Anž pri Brestanici.

IVANKE KRANJČEVIČ
iz Leskovca pri Krškem

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Tiho in mirno je dosanjala svoje sanje naša draga

V 49. letu starosti nas je zapustila 
draga žena, teta, sestra

Ob nenadni, prerani 
in boleči izgubi naše drage

Še veliko bi bilo treba povedati,                                       
še veliko bi bilo potrebno povprašati,

pa je naenkrat za vse prepozno ...

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,

je čas, ki mine
in zasanjaš se v spomine!

Ugasnila je luč tvojega življenja,  
se prižgala luč našega spomina,  

a v srcu našem,  
ostaja tiha skrita bolečina.

OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA 

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?

- 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

Okulistični pregledi
na zdravstveno kartico

Optika Glasmaher
CPB 20c, 8250 Brežice
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Prodam tri prašiče, težke po 250 
kg, domača hrana. 
Tel.: 07 49 67 528

Prodam prašiče, težke od 120 do 
140 kg, mesnate pasme, krmlje-
ne z domačo hrano, ter samo-
hodno škropilnico Solo, 10 KM. 
Tel.: 031 209 351

Prodam več prašičev, težkih 120 
kg, in svinjo 300 kg, ugodno. 
Tel.: 041 380 981

Prodam prašiča od 140 do 150 kg, 
domača hrana. Tel.: 031 751 024

Prodam prašiča, težkega okrog 
150 kg, hranjen z domačo hrano, 
tudi kuhano. Možen zakol. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodam prašiča 180 kg, 220 kg 
težko svinjo ter 1000 kg ovsa in 
koruzo, suho trdinko. 
Tel.: 07 49 69 474

Prodam dva prašiča, težka cca 
200 kg, in hruškovo žganje. 
Tel.: 041 205 438 

Prodam več prašičev, težkih od 
160 - 300 kg. Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča, težkega 100 in 
180 kg, možen zakol, ter teli-
co simentalko, brejo 8 mesecev. 
Tel.: 041 745 368

Prodam 3 prašiče za predelavo. 
Tel.: 031 306 626

Prodam prašiča, težkega 160 kg. 
Tel.: 051 361 635 

Prodam prašiča, težkega 250 kg, 
krmljen z domačo hrano, okolica 
Dobove. Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega okoli 
140 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 041 831 162

Prodam 2 prašiča, težka od 120 
do 140 kg, hranjena s kuhano 
hrano; možen zakol. 
Tel.: 041 906 803

Prodamo težje prašiče ter odoj-
ke, težke okoli 30 kg. 
Tel.: 041 858 998

Prodam prašiče od 100 do 200 
kg, domača reja, okolica Dobo-
ve. Tel.: 041 427 110

Prodam 3 prašiče, težke 150 - 
170 kg. Tel.: 07 49 56 406 
Prodam prašiča in ovco za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 450 252

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, krmljen z domačo kuha-
no hrano; vino cviček, rumeno 
korenje in kolerabo. 
Tel.: 031 767 394

Prodam 5 prašičev, težkih od 
100 do 130 kg, hranjeni z doma-
čo hrano. Tel.: 07 49 22 781

Prodam prašiča, težkega 170 kg, 
hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 041 755 334

Prodam prašiča, težkega od 200 
- 250 kg, 1,10 €/kg. 
Tel.: 041 255 556

Prodamo prašiča, 150 kg teže, in 
6 odojkov, težke po 28 kg, oves 
in koruzo; Veliki Obrež pri Dobo-
vi. Tel.: 07 49 67 652

Prodam 3 odojke 25 - 30 kg, kr-
mljene z domačo hrano, primer-
ne za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 531 760 

Prodam odejo ovce, popolnoma 
novo, in 2 vzglavnika, mali in veliki, 
po zelo nizki ceni. Tel.: 041 286 421

Prodam top modna mladostna 
jesensko-zimska oblačila v ve-
likosti 38 - 40. Samo 1 x noše-
na, deloma ali popolnoma nova. 
Cena 4 €/kom. Tel.: 031 737 926

Prodam superge št. 39, znamke 
Hellys, spodaj ima koleščke; 1 x 
nošene. Tel.: 041 201 187

Prodam 3 kom. agave, dva kom. 
benjamina in božični kaktus, vse 
veliko in v lepi rasti, primerno za 
darilo. Tel.: 07 81 42 185

Ugodno prodam oljni gorilec 
za centralno, 32 KW, in masiv-
no mizo, fi 110, s 6 tapecirani-
mi stoli Stilles. Tel.: 041 274 251

Odkupim mizarske panke, metr-
ge, velike kmečke mize, lonče-
ne kotle za kuhanje žganja ipd. 
Plačilo takoj. Tel.: 041 228 149

Prodam vrtno uto, dim. 250 x 
230, iz opaža, 2 cm, impregnira-
no, s tegolo in obrobami, novo, še 
nesestavljeno. Tel.: 040 935 129

PODARIM
Podarim dobro ohranjen jogi 200 
x 180 cm; Krško. Tel.: 040 750 
416 (po 15. uri)

Ljubečim ljudem podarimo pri-
jaznega 4-mesečnega mucka, ki 
je navajen na življenje v stano-
vanju. Tel.: 040 412 241

STIKI
34-letni fant bi rad spoznal žen-
sko iz Posavja za nežna druže-
nja. Tel.: 051 702 513

42-letni moški, urejen, preskr-
bljen, želi spoznati simpatično, 
urejeno žensko do 40 let za is-
kreno prijateljstvo - zvezo. Lah-
ko živiva! Tel.: 051 484 731

Iščem žensko srednjih let, dobrega 
srca in prijazno, stanovanje pre-
skrbljeno. Vabim te v topli dom, 
zima prihaja. Tel.: 051 456 214

Prodam jabolka za ozimnico. 
Tel.: 041 452 986

Prodam čebulo, krompir, ze-
lje, domači kis, sirup iz grozd-
ja, višenj in bezga, jabolčni sok, 
svinjsko mast in ocvirke. 
Tel.: 041 627 155 

Kupim kozje mleko. 
Tel.: 051 423 092

ŽIVALI
Prodam 3 telice, stare od 2 do 5 
mesecev. Tel.: 040 868 446

Ugodno prodam dve telici, pa-
šni, stari 15 in 9 mesecev. 
Tel.: 051 893 718

Prodam 2 telički limuzin za za-
kol ali nadaljnjo rejo ter dvo-
brazdni hidravlični obračalni 
plug, nastavljiv, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 380 045

Prodam teličko simentalko za 
nadaljnjo rejo, prašiče, tež-
ke cca 90 in 220 kg, ter beli je-
dilni krompir. Tel.: 07 49 67 826 
(zvečer)

Prodam 3 telice simentalke, sta-
re 2 in 3 mesece, kravo s teletom 
in 4 prašiče, težke 130 - 180 kg. 
Tel.: 051 870 909

Prodam brejo telico rjave pa-
sme. Tel.: 041 389 173

Prodam 4 mesece staro teličko 
limusin. Tel.: 031 210 661

Pašno kravo simentalko, brejo z 
drugim teletom (mirna, vajena 
ročne molže) ali brejo telico - 
prodam. Tel.: 07 47 78 214

Kupim mlado kravo simentalko 
za nadaljnjo rejo, prodam pa te-
lico simentalko za zakol ali me-
njam za kravo. Tel.: 040 389 628

Prodam 2 bikca simentalca, sta-
ra 2 meseca, in prašiča, težkega 
okoli 190 kg. Tel.: 051 263 351

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 5 mesecev. Tel.: 031 880 657

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 tedna. Tel.: 031 486 076

Prodam bikca simentalca, stare-
ga 3 mesece. Tel.: 041 739 565

Prodam bikca LM, starega 11 te-
dnov, 3 jagenjčke in prašiča, tež-
ke od 170 do 180 kg. 
Tel.: 051 245 539 

Prodam bikca, starega 5 mese-
cev, ter 8, 11 mesecev in 1 leto 
stare telice. Tel.: 07 49 77 189 

Prodam brejo oslico z mladičko, 
staro 10 mesecev. 
Tel.: 041 683 261 

Prodam dve breji kobili posavki, 
vozne, ID urejen, ter prašiče od 
30 do 70 kg. Možna tudi dosta-
va. Tel.: 041 563 404 

Prodam bikca sivca, starega 14 
dni. Tel.: 041 359 543

Prodam žrebico, staro 28 mese-
cev, pašno, vajeno otrok. 
Tel.: 031 701 748

Prodam več jagenjčkov za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 568 785

Prodam prašiče, težke okoli 
100 in 200 kg, krmljene z doma-
čo hrano (pesa, krompir, kolera-
ba). Tel.: 051 306 556 

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

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, možen zakol. 
Tel.: 07 49 67 929

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg. Tel.: 031 296 701 

Prodam prašiče, cca. 100 - 150 
kg, hranjeni z domačo hrano. 
Možen zakol. Tel.: 031 615 722

Prodam mini prašičke. 
Tel.: 07 49 59 532

Prodam prašiča, okoli 140 in 170 
kg, mesnata pasma, okolica Do-
bove. Tel.: 07 49 67 169

Prodam odojke. 
Tel.: 051 638 737

Prodam odojke. 
Tel.: 040 878 623

Prodam dva odojka. 
Tel.: 031 563 503

Prodam odojke, okoli 25 kg, in 
prašiča do 200 kg. 
Tel.: 07 49 69 016

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Tel.: 07 49 75 447

Prodam odojke za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 051 265 686

Prodam odojke, 30 kg, in praši-
če, okrog 100 in 280 kg. 
Tel.: 041 365 803

Prodam odojke, 20 - 40 kg, mer-
jasca 450 kg in ajdovo moko. 
Tel.: 031 834 173

Prodam odojke 25 - 30 kg ter pa-
zinske purane; vse živali pitane z 
domačo hrano. Tel.: 041 778 087

Prodam odojke in prašiče do 130 
kg. Možen tudi zakol. 
Tel.: 051 422 161

Prodam odojke in svinjo za za-
kol. Tel.: 031 590 523

Prodam odojke, težke od 20 - 30 
kg. Tel.: 041 487 572

Prodam svinji za zakol, težki 
okoli 250 kg. Tel.: 041 560 136

Prodam svinjo, težko 270 kg. 
Tel.: 07 49 67 530

Po nizki ceni prodam kozlička, 
starega 8 mesecev, brez rogov, 
od koz molznic. Tel.: 041 712 976

Prodam jagenjčke in prašiča za 
zakol. Tel.: 031 671 906

Prodam starejšo ovco, živinsko 
prikolico, nekaj krompirja ter ru-
meno korenje. Tel.: 041 598 873

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 222 350

Prodam zajčnik, dim. 120 x 90 
x 70, za dve zajki z mladiči, po-
polnoma nov. Tel.: 040 994 479

Prodam turške putke, par 10 €, 
ter brejo oslico. Tel.: 041 683 261

Prodam 3 mlade okrasne peteli-
ne (cvergle) po 5 €/kom. 
Tel.: 031 603 985

Prodam večje zajce, bele in črne. 

Cena 10 €/kom. Tel.: 040 229 459

Prodam dve večji kletki za zaj-
ce (35 €) ter zelo dobro ohranjen 
računalnik, star 2 leti. 
Tel.: 041 433 015

Prodam pegatke. 
Tel.: 041 455 980

Prodam psico ovčarko, čistokrv-
no, z dokumenti. Tel.: 041 685 795

POHIŠTVO, OTROŠKA OPREMA
Prodam mizo hrast 160 x 110 z 
vložkom, 6 tapeciranih stolov, 
skupaj 60 €, in kompletno tenis 
mizo, kot nova, nerabljena, za 
170 €. Tel.: 07 49 22 692

Prodam masivno mizo 170 x 80 
cm, 2 klopi z naslonom, primerno 
za na teraso, 350 €, mesarski bu-
kov ploh za razrez mesa in izdela-
vo klobas, 130 €. Tel.: 041 250 744

Ugodno prodam spalnico, omaro 
za dnevno sobo 3,60 m, 3 fotelje, 
starinsko sobno kredenco, šival-
ni stroj v omarici Bagat, kuhinj-
sko kredenco. Tel.: 051 453 637

Prodam zelo lepo ohranjen, 2 
leti star trosed v črni barvi, z 
visoko kakovostnim ležiščem. 
Cena 150 €. Tel:: 041 542 910 

Prodam jedilno garnituro in otro-
ško posteljico z vzmetnico ter 
klavirsko harmoniko, vse po zelo 
ugodni ceni. Tel.: 030 616 903

Prodam posteljo s predali 90 x 
200, kotno pisalno mizo in dve 
mizi ter kot, vse lepo ohranje-
no. Tel.: 040 804 486

Prodam otroško opremo: jogi 60 
x 120 in 70 x 140, stajico, ba-
njico, stol za hranjenje, hojico, 
skupno za 120 € ali posamezno. 
Tel.: 031 893 575

Za simbolično ceno prodam otro-
ške pancerje št. 35,5 in 37, smu-
či 120 cm in čelado, vse rablje-
no dve sezoni. Tel.: 041 467 905

Prodam zelo dobro ohranjen vo-
ziček za dvojčke, športni, modre 
barve, zložljiv, cena 100, ter 
previjalno mizo za 50 €; Sevni-
ca. Tel.: 031 403 767

Prodam otroški voziček Quinny 
Zapp, otroški sedež, Jane Terra 
3 v enem ter Philips soparnik 3 
v 1, Brežice. Tel.: 041 724 064

Kupim lepo ohranjen otroški avto-
sedež (9-36 kg). Tel.: 031 413 519

RAZNO
Prodam diatonično harmoniko 
C, F, B, znamke Železnik. 
Tel.: 040 528 792

Prodam diatonično harmoniko 
Hohner Club III., M, C, F, 7 pol-
tonov, 5 registrov, rdeča, brez-
hibna. Tel.: 07 49 87 209

Prodam diatonično otroško har-
moniko Grilc. Višina 30 cm, dva 
dodatna gumba, svetlo modre 
barve. Je nerabljena in z garan-
cijo. Tel.: 041 439 908

Prodam novo jekleno vrv: fi 12 
mm, dolžine 60 m, cena 160 €. 
Tel.: 041 750 173

Prodam vodni sesalec Zepter 
Cleansy z vsemi dodatnimi pri

ključki in Aventovo ročno prsno 
črpalko za mleko, rabljeno 1 me-
sec, originalno zapakirano. 
Tel.: 051 330 185

Prodam knjigo Velika enciklope-
dija živali po polovični ceni in po 
simbolični bon za Španijo v apri-
lu ali maju 2011. 
Tel.: 07 49 64 445 

Prodam stare fotografije raznih 
svetih slik in razglednice, stare 
60 let, tudi kolajne. 
Tel.: 070 321 636

Prodam poštne znamke, različ-
ne, tujina, 100 kom, najboljše-
mu ponudniku. Tel.: 070 859 950

Prodam okno Secom 80 x 80, 
novo, 70 €, lita platišča 13 col, 
4 kom za 100 € in Clio, l. 93’, 
1.2 RN - 300 €. Tel.: 041 389 527 

Prodam stružnico Weipert, fi 450 
mm, stružne dolžine 1500 mm, z 
veliko orodja. Tel.: 041 237 697

Prodam trofazni kovinski cirku-
lar na kolesih in dvižno mizo (360 
€) ter kosilnico BCS s skoraj no-
vim Acme motorjem, starejši tip 
(550 €). Tel.: 041 552 915

Trifazni elektromotor znamke 
Siemens, moč 7,6 KW, prodam. 
Tel.: 070 714 328

Prodam elektromotor Elko, nov, 
trofazni, 7,5 KW, 2910 obratov, 
100 € ceneje; Krško. 
Tel.: 031 319 052.

Prodam steklokeramično kuhal-
no ploščo 4 x plin, cena 140 €, 
in stolček za dojenčka, cena 20 
€. Tel.: 040 754 973

Kupim štedilnik Calorex s peči-
co, ali kupperbusch, dobro ohra-
njen. Tel.: 07 49 61 211

Prodam dobro ohranjen pral-
ni stroj Gorenje, 12 programov, 
cena 120 €. Tel.: 040 746 579

Prodam pralni stroj Candy, star 
2 leti, A razred, zaradi nakupa 
novega. Tel.: 051 424 043

Prodam novo zapakirano kopalni-
ško kad, trikotna, dim. 150 x 150 
x 50, cena 80 €. Tel.: 031 464 541

Prodam balkonsko ograjo, oken-
ske police, garažna vrata 240 x 280 
cm ter Caddy dizel, 1.6, l. 1996, 
rdeče barve. Tel.: 031 302 355

Prodam garažna vrata, dvokril-
na, železna, dim. 3 x 3 m. 
Tel.: 07 49 26 569 

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

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Kolektiv cvetličarne Lilija ob praznovanju 20-letnice poslovanja vabi na

DAN ODPRTIH VRAT,
ki bo v petek, 26.11.2010 na vrtnariji v Leskovcu od 12. ure dalje.

Za stranke bo potekalo nagradno žrebanje!
Zamudniki vabljeni v soboto, 27.11.2010 od 8. do 13. ure.

Jožica Žabkar s.p., Ul. 11. novembra 2, Leskovec pri Krškem

Ob nastopu ansambla Labirint in praznični pogostitvi si boste ogledali razstavo 
adventnih venčkov in ostalo ponudbo, ki bo na ta dan izredno pestra in ugodna. 

NAJCENEJŠI 
DIGI SPREJEMNIK

44,44€ Tel.: 07 49 22 901
Gsm: 041 697 790

montaža - priklop - svetovanje
prodaja LCD - LED televizorjev

Velja kot kupon za 5 % popust pri plačilu z gotovino.
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VRHOVO – Avtor posavske knjižne uspešnice Kruh in peci-
vo po domače Franci Planinc zadnje dni le stežka ustreže 
vsem, ki si želijo, da bi jim predstavil svoj knjižni prvenec, 
hkrati pa seveda tudi svoje mojstrsko znanje. 

Med najbolj prizadevnimi 
in domiselnimi so bili goto-
vo na Vrhovem, kjer je tam-
kajšnje prosvetno društvo, 
ki ga vodi Andreja Klajn, 
pripravilo kar dve delavni-
ci o peki kruha in peciva, v 
petek pa še zaključek z zelo 
zanimivim programom. Do-
mača dramska sekcija je 
namreč posebej za to prilo-
žnost uprizorila kratko igro, 
v kateri so prikazali mlado 
družino, katere oče se odlo-
či, da bo treba varčevati pri 
hrani. Odločijo se, da bodo 
v prihodnje kar sami pekli 
kruh, zato morajo nabaviti 

pripoved se je odstirala pre-
teklost, ki mu je nudila dovolj 
bogatih izkušenj, da je v le-

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NOVO IZ
 ZALOŽBE 

NEVIO
DUNUM

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

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

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

www.posavje.info

Redna cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

KAM V POSAVJU - WWW.POSAVJE.INFO

Prireditve med 15. novembrom in 8. decembrom
Četrtek, 25. 11.
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: predstavitev knjige Iva-

na Tomšeta „Potepanja po gorah“
• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: literarni večer Društva upo-

kojencev Sevnica - Petinšestdeset let pod svobodnim son-
cem

• ob 18.30 v cvičkovem hramu na Raki: predstavitev kole-
darja 12 cvičkovih princes

Petek, 26. 11.
• ob 12.00 v Kulturnem domu Krško: okrogla miza na temo 

„Nasilje nad ženskami na podeželju in neformalna social-
na kontrola“

• ob 16.00 v stavbi Občine Krško: odkritje spominskega obe-
ležja „Orožja nismo oddali“

• ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: osrednja prireditev 
ob prazniku občine Sevnica s podelitvijo priznanj in kul-
turnim programom

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki: pre-
davanje etnologa dr. Janeza Bogataja „Ali smo za prazni-
ke res prazni?“

• ob 18.00 v Kulturnem domu v Dobovi: predstavitev romana 
Rudija Mlinarja o Francu Ksaverju Mešku „Šepetanje lip“

• ob 19.00 v Domu Svobode Brestanica: slavnostna priredi-
tev ob 65-letnici KD Svoboda Brestanica

• ob 19.30 v KD Krško: monokomedija Dese Muck „Končno 
srečna“, za izven (predstava ni primerna za mladoletne)

• ob 21.00 v dvorani MC Brežice: koncert a capella gospel 
zbora Bee Geesus

Sobota, 27. 11.
• ob 9.00 v MC Bistrica ob Sotli: izdelovanje adventnih 

venčkov
• od 9.00 do 12.00 v župnišču Videm Krško: medgenera-

cijske delavnice za otroke skupaj s starši/starimi starši
• od 9.00 do 18.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: smučarski 

in deskarski sejem
• ob 10.00 v veliki telovadnici OŠ Jurija Dalmatina Krško: 

dobrodelna prireditev s kulturno predstavitvijo učencev
• od 10.00 do 12.00 v MC Brežice: živ žav – spoznavanje 

afriških živali - lev
• ob 11.00 v MC Sevnica: srečanje mladinskih organizacij 

in sekcij občine Sevnica
• ob 16.00 v Športnem domu Sevnica: Pozdrav Sevnici - 

nastop mažoretk
• ob 18.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev razstave Ive 

Patarčec z naslovom „Led“
• ob 18.00 v galeriji kulturnega doma Bistrica ob Sotli: raz-

stava slik Rada Romiha „Podobe mojega kraja“, ob 19.30: 
koncert s predstavitvijo glasbenih inštrumentov izdeloval-
ca Vlada Nunčiča, gost večera: skupina Nojek

• ob 19.00 v dvorani Glasbene šole Sevnica: koncert uči-
teljev Glasbene šole Sevnica

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: potopisno predavanje o 
Madagaskarju

Nedelja, 28. 11.
• ob 15.00 v Prosvetnem domu Brežice: 18. dobrodelni kon-

cert Župnijske Karitas Brežice „Klic dobrote!“ 
• ob 16.00 v Kulturnem domu Krško: dobrodelni koncert za 

Anin sklad – očetje za otroke
• ob 16.00 v Prosvetnem domu Globoko: prvi samostojni 

koncert Ženskega pevskega zbora Globoko

Torek, 30. 11.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje Milene 

Mastnak „Novoletni aranžmaji“

• ob 10.00 v prostorih krške enote Zakonskega in dru-
žinskega inštituta Novo mesto: ciklus delavnic za mla-
de mamice skupaj z dojenčkom – Nazaj na delo in var-
stvo otroka

• od 15.00 do 18.00 v prostorih spodnje šole v Tržišču: 
Bazar - ponudba izdelkov z namenom zbiranja sredstev 
za šolski sklad

Sreda, 1. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: pravljična urica
• ob 18.00 v prostorih Radiokluba na Prekopi: predavanje 

Vlaste Curhalek „Ali vemo dovolj o krvnem tlaku?“ 

Četrtek, 2. 12.
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: delavnica Karierni coaching 

pod vodstvom Lilijane Pahor
• ob 19.00 v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice: 

Ta veseli dan kulture – koncert etno folk skupine Bog Bards

Petek, 3. 12.
• ob 19.00 v Kulturnem domu Krško: letni koncert Pihal-

nega orkestra Videm Krško, gostje: Pevski zbor OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: komedija v dveh de-
janjih „Zbudi se, Katka“ v izvedbi KD Leskovec pri Krškem

• ob 21.00 v dvorani MC Brežice: koncert skupine Elvis 
Jackson

Sobota, 4. 12.
• od 9.00 do 12.00 v župnišču Artiče: medgeneracijske de-

lavnice za otroke skupaj s starši/starimi starši
• od 10.00 do 12.00 v MC Brežice: živ žav – pismo in ris-

bica Miklavžu
• od 10.00 do 13.00 v avli MC Brežice: božična tržnica uni-

katnih izdelkov in bolšji sejem
• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri Krškem: komedija v dveh de-

janjih „Zbudi se, Katka“ v izvedbi KD Leskovec pri Krškem
• ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: Tango za Rahmani-

nova - baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana in 
Funtango, za modri abonma in izven

Torek, 7. 12.
• ob 9.00 v Kulturni dvorani Sevnica: predavanje etnolo-

ga dr. Janeza Bogataja „Ali smo za praznike res prazni?“
• ob 16.00 v MC Brežice: kultura pitja vina
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: okrasitev mladinskega od-

delka + zimska pravljica
• ob 18.00 v Kulturnem domu Krško: komedija v dveh de-

janjih „Zbudi se, Katka“ v izvedbi KD Leskovec pri Kr-
škem

Sreda, 8. 12.
• ob 17.00 v igralnici MC Brežice: praznična vasica – san-

kači, zlati lampion, pevci
• ob 18.00 v Mestnem muzeju Krško: predstavitev prve 

stalne zbirke del akademskega kiparja Vladimirja Što-
vička ter zloženke razstave

• ob 18.00 v Domu kulture Radeče: prireditev Glasbene 
šole Laško-Radeče „S plesom v novo leto“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: literarno-umetniški ve-
čer – predstavitev knjige Marie Pierre „Na drugi stra-
ni“ in ilustracij

• ob 18.00 v gostilni Kmečki hram v Kostanjevici na Krki: 
predavanje Saše Županeka „Prazniki se bližajo … vabi-
la, darila in voščila“

• ob 18.00 v MC Brežice: strokovno predavanje Vesne V. 
Godina o vzgoji otrok

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

SEVNICA - Po dveh uspešnih 
predstavitvah knjižnega pr-
venca Kruh in pecivo po do-
mačega Francija Planinca iz 
Radeč je potekala predstavi-
tev vsebine knjige, ki je izšla 
v letošnji jeseni pri posavski 
založbi Neviodunum, 17. 
novembra še v sevniški knji-
žnici. Pogovor z avtorjem je 
vodila direktorica knjižnice 
Anita Šiško. 

Iz pogovora s Francijem Pla-
nincem, ki je bil leta 2008 na 
sprejemu pri predsedniku dr-
žave, leta 2009 pa je prejel 
naziv »prostovoljec leta« na 
predlog Trubarjevega doma 
upokojencev Loka, je bilo raz-
vidno, da neizmerno uživa v 
pripravi različnih vrst peciva 

Kruh	in	pecivo	po	domače	še	v	Sevnici	in	na	Vrhovem

in pri peki kruha ter da rad to 
svoje znanje deli tudi z dru-
gimi. Skozi njegovo zanimivo 

tošnjem letu izdal svojo prvo 
knjigo. Zanjo vlada veliko za-
nimanje, saj so recepti ob sli-
kovnem gradivu jasni in ra-
zumljivi vsakomur. Pri tem je 
poudaril tudi vlogo posavske 
založbe Neviodunum iz Krške-
ga, kjer so se zelo potrudili, da 
je »knjiga za vsakogar«. Dejav-
nost in vlogo založbe, ki bo v 
prihodnjem letu praznovala 
10-letnico, je predstavil ure-
dnik Silvester Mavsar. 

Po zaključeni predstavitvi je 
sledila pokušina dobrot, ki jih 
je pripravil Franci Planinc, 
kupiti je bilo mogoče knjigo 
ter si ogledati razstavo o av-
torju, ki so jo posebej za to 
priložnost pripravili v sevni-
ški knjižnici. S. Radi

Franci Planinc pri podpisovanju knjige Kruh in pecivo 
po domače v sevniški knjižnici

potrebno opremo in surovine. Ker pa nimajo ustreznega zna-
nja, jih iz zadrege reši hčerka, ki se spomni, da je bila v Posav-
skem obzorniku objavljena novica o izidu knjige Kruh in peci-
vo po domače. Zadrega je hitro rešena, saj nabavijo knjigo, 
zatem še vse, kar je potrebno za peko, in akcija je lahko ste-
kla. Na koncu so novopečeni peki na oder povabili še samega 
avtorja in ga poprosili za oceno svojih izdelkov. Mojster jih je 
pohvalil, da so se tega dela sploh lotili, svetoval pa jim je tudi, 
naj recepte še malo bolj natančno preberejo.

Po tej domiselni in spontano zaigrani predstavi, kakršne si av-
torji in založniki lahko samo želimo, so na odru krajevnega 
doma podelili priznanja udeleženkam in enemu udeležencu 
delavnic ter zaključili prijeten večer z družabnim srečanjem. 
 S. M.

Glejte, v Posavskem 
obzorniku je novica o knjigi

Mojster, glejte kaj smo spekli!

Kot vedno so obiskovalce čakale mamljive dobrote.

Franci Planinc in Andreja Klajn


